
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES 

 
COMUNICADO PROAES Nº 07/2017 – Informe sobre o encerramento das atividades do RU e 

da distribuição de cestas de alimentação 

 

Prezados discentes da UFRRJ do Câmpus de Seropédica,  

 

A PROAES informa a todos que as atividades do Restaurante Universitário (RU) se 
encerrarão no dia 28/07/2017 (sexta-feira), sendo que nesta data somente serão servidos o café 
da manhã e o almoço.  

O horário do funcionamento do RU entre os dias 24/07 e 28/07/2017 será o seguinte: a) 
café da manhã das 07h00min às 08h00min; b) almoço: das 11h00min às 12h00min; c) jantar: das 
17h00min às 18h00min.  

A inscrição dos(as) discentes para a distribuição das cestas de alimentos ocorrerá entre os 
dias 24/07 (segunda-feira) e 27/07/2017 (quinta-feira), nos seguintes horários: i) Manhã - das 8:00 
às 10:30; ii) Tarde – das 14:00 às 16:30. A inscrição somente será efetuada mediante o 
atendimento dos seguintes critérios:  

1) Ser bolsista de alimentação e morador(a) regular nos Alojamentos Universitários;  

2) Morador regular nos Alojamentos Universitários que comprove a necessidade de 
permanência na UFRRJ, em função de sua participação em atividades obrigatórias de 
ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto no §2º do Art. nº 11, da Deliberação nº 
15, de 31/03/2017.  

Para tanto será necessário à apresentação dos seguintes documentos, no ato da inscrição:  

Tipo de Benefício Documentos exigidos 

Discentes Bolsistas de Alimentação e 
morador regular nos Alojamentos 
Universitários 

- Declaração atualizada de moradia regular junto 
aos Alojamentos Universitários;  
- Número da carteirinha da Bolsa de Alimentação 
(Auxílio Não Financeiro à Alimentação);  

Discentes Moradores nos Alojamentos 
Universitários em atividades acadêmicas 
obrigatórias durante o recesso 

- Declaração atualizada de moradia regular junto 
aos Alojamentos Universitários;  
- Declaração do orientador comprovando que é 
bolsista e com justificativa da necessidade de 
permanência na UFRRJ no período de recesso. 

 

Por fim informamos que a distribuição das cestas ocorrerá no dia 28/07/2017 (sexta-feira) 
das 14:00 às 16:00, obedecendo à ordem de chegada.  

Seropédica, 17 de julho de 2017. 

 

(a) César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
(a) Matildes das Dores de Oliveira Carneiro 
Coordenadora do Restaurante Universitário 


