
 

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

 
COMUNICADO PROAES Nº 02/2018 – Início das atividades no Restaurante Universitário do 
Campus de Seropédica 

  

Seropédica, 02 de março de 2018. 

 

Prezados(as) discentes,  

 

A PROAES informa a todos que no dia 05/03/2018 (segunda-feira) iniciarão as atividades no 
Restaurante Universitário (RU) do Campus de Seropédica, nos seguintes horários:  

a) Café da Manhã (Desjejum): De segunda à sexta-feira das 6:30 às 8:00 e, no sábado e 
domingo das 7:00 às 8:00;  

b) Almoço: De segunda à sexta-feira das 11:00 às 13:00 e, no sábado e domingo das 11:00 
às 12:00. 

c) Jantar: De segunda à sexta-feira Das 17:00 às 19:00 e, no sábado e domingo das 17:00 
às 18:00.  

É importante esclarecer que a partir deste semestre (2018-1), o RU passará a oferecer refeição no 
jantar aos finais de semana, em virtude de mudanças na escala de trabalho previstas no contrato 
de mão de obra com a nova empresa (RIO MINAS) e, também, por razões de segurança 
alimentar.  

Salientamos que em virtude da continuidade da 1ª etapa das obras de adequação e ampliação do 
RU, o almoço e jantar continuarão sendo servidos na modalidade de refeição embalada 
(quentinhas) pela empresa COMRIO.  

Diante do exposto, a PROAES e a Coordenação do RU informam que o acesso ao Restaurante 
ocorrerá mediante a apresentação ao servidor(a) da recepção, do tíquete (discentes não bolsistas) 
e a documentação indicada no quadro a seguir:  

Usuário Documento a ser apresentado 

Discentes de graduação bolsistas de 
Alimentação do RU 

 Carteirinha de Bolsista emitida pela PROAES/RU 

Discentes de graduação, discentes de 
pós-graduação e alunos do CTUR 

 Carteirinha de estudante com foto; 

 Carteira da Biblioteca com foto; 

 Grade das disciplinas em que está matriculado 
acompanhado de documento com foto; 

 Comprovante de matricula acompanhado de documento 
com foto.   

 
A venda dos tíquetes de refeição é realizada na Sala n° 35, do Prédio Principal da UFRRJ (P1), 
de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:  das 8:00 às 15:00.   

A equipe da PROAES e do Restaurante Universitário, deseja a todos as boas-vindas para o 
semestre letivo que se inicia na UFRRJ.  

 

Atenciosamente, 



  

Prof. César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
Matildes das Dores de Oliveira Carneiro 
Coordenadora do Restaurante Universitário 


