
ORIENTAÇÕES GERAIS AOS ESTUDANTES QUE IRÃO ACESSAR O RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO (RU) DURANTE O SEMESTRE SUPLEMENTAR 

 

 Prezados estudantes, 

 

 Vimos, por meio deste, apresentar as seguintes orientações, as quais deverão ser 

rigorosamente seguidas para garantirmos a segurança e a saúde individual e coletiva de nossa 

comunidade universitária durante a realização do semestre suplementar: 

1. Após a aula prática, realize todas as medidas necessárias de higiene pessoal antes de 

ingressar no ônibus da UFJF que irá conduzi-lo ao RU. Estes ônibus começarão a 

circular as 10:50 da manhã, até as 14:15 saindo do RU. 

2. É obrigatório o uso de máscara durante todo o trajeto e até o acesso à mesa de 

refeição. 

3. O pagamento pelas refeições é feito agora através de créditos na carteirinha de 

estudante, através da qual você terá acesso a catraca para entrada no salão. Os 

créditos poderão ser adquiridos no caixa do RU campus. Os Tickets adquiridos 

anteriormente poderão ser convertidos em créditos na coordenação do RU Campus, 

preferencialmente, de 08h às 10:30h ou de 14h ás 16h.  Pedimos que, na medida do 

possível, coloque o número de créditos necessário para toda a semana ou até mesmo 

para todo o mês, evitando, assim, que você tenha que entrar na fila todos os dias e 

gere aglomerações. 

O caixa para recarga de créditos funcionará de segunda a sexta –feira de 11h as 14h. 

O funcionamento do RU, para fornecimento de refeições, será de 11h às 14h. 

4. Antes e depois da catraca, higienize suas mãos com água e sabão ou com álcool em 

gel. 

5. Receba seu marmitex e aguarde orientação para dirigir-se à cadeira disponível com a 

refeição. O salão está organizado com UM COMENSAL POR MESA E ISSO NÃO PODE 

SER ALTERADO, tendo em vista garantir a segurança individual e coletiva. 

6. Por medida de segurança sanitária, CADA ESTUDANTE DEVERÁ TRAZER, 

DIARIAMENTE, SEUS TALHERES E COPOS, os quais devem ser armazenados em saco 

plástico e higienizados em outro espaço que NÃO seja do RU. Os copos serão utilizados 

para água (Não estamos distribuindo sucos nesse período) 

7. A carteirinha de estudante é fundamental para seu acesso ao Restaurante, pois agora 

os créditos referentes a sua refeição serão registrados nela. Portanto, não será 

permitido o acesso sem o documento. Caso você precise providenciar a segunda via, 

acesse o endereço http//carteirinha.ufjf.br, para maiores informações.  

8. Pedimos a colaboração de cada um para que o tempo de refeição e permanência no 

interior do salão do RU seja o menor possível, pois a mesa e a cadeira precisam ser 

higienizadas pelos profissionais da limpeza antes que outro estudante a utilize.  

9. Após a refeição, recoloque imediatamente a máscara. 

10. Em razão da grande procura por parte dos estudantes e de questões de infraestrutura, 

na primeira semana NÃO SERÁ OFERECIDO O JANTAR. Enviaremos outra 

comunicação se e quando esta oferta for possível. 



11. Evite, durante toda sua permanência no Campus, qualquer tipo de aglomeração. Em 

qualquer fila que porventura possa se formar durante este processo de acesso ao RU, 

mantenha o distanciamento social necessário. 


