
A toda comunidade da EPPEN,

Comunicado Restaurante Universitário (RU):

O Restaurante Universitário (RU) do campus Osasco oferece refeições balanceadas (almoço e
jantar) com o preço subsidiado (apenas para estudantes de graduação – R$2,50 e pós-graduação
– R$3,50). Para os demais usuários o preço é de R$ 13,36, enquanto estivermos com o retorno
gradativo.

Horário da refeição:

Almoço: De segunda a sexta-feira das 11:30 às 14:00 horas

Jantar: De segunda a sexta-feira das 17:30 às 19:30 horas

Como utilizar o RU:

A  venda  e  o  acesso  ao  Restaurante  Universitário  são  realizados  por  meio  de  sistema
informatizado, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Unifesp (DTI), o
que permite maior controle das informações, segurança nos pagamentos e agilidade no acesso
aos RUs. Os créditos ficam armazenados em seu crachá virtual ou físico.

Os créditos são adquiridos no espaço da cantina e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou
cartão de crédito e débito.

Não deixe para comprar seus créditos de última hora, evite filas!

Como consultar o saldo:

Intranet: entre com seu nome e senha na intranet. Clique em Unifesp. Procure Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e clique em RU Consulta Saldo/Extrato.

Aplicativo da UNIFESP: Instruções no link abaixo

https://estudantes.unifesp.br/guia-do-a-estudante/primeiros-passos#aplicativo-unifesp

Atenção aos seguintes pontos sobre o Sistema:

O sistema necessita do número do crachá para permitir a venda e entrada no RU, identificando as
diversas  categorias  e  preços  das  refeições  (valores  subsidiados  para  graduandos  e  pós-
graduandos), portanto, não se esqueça do crachá físico ou virtual quando for almoçar ou/e jantar.

Sempre confira a validade dos seus tíquetes. No campus Osasco, os tíquetes serão válidos para
utilização dentro do semestre.

Distanciamento no RU:

O  distanciamento  de  1,5m  no  ambiente  do  RU  permanece  para  sua  segurança.  Por  isso,
enquanto  perdurar  esta  necessidade,  contaremos  com  a  colaboração  de  todos  os  usuários.
Temos 63 lugares na área do RU, portanto, para que todos possam realizar suas refeições no
horário previsto, sugerimos que realizem suas refeições em aproximadamente 20 minutos e em
seguida liberem o lugar.

Evite permanecer nas mesas!

Se todos colaborarem, conseguiremos passar por este momento sem muitos transtornos.

https://estudantes.unifesp.br/guia-do-a-estudante/primeiros-passos#aplicativo-unifesp


Agendamento de refeições:

No decorrer dos próximos dias contaremos com um sistema para agendamento das refeições e,
em breve, encaminharemos mais detalhes. Enquanto isso, o controle será feito mediante fichas
numeradas de acordo com o número de lugares disponíveis para refeição.

 
Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, entre em contato com a fiscalização do RU pelo e-
mail ru.osasco@unifesp.br

Atenciosamente,

Fiscalização do Restaurante Universitário

mailto:ru.osasco@unifesp.br

