
O que
você
precisa
saber sobre
o retorno dos 
Restaurantes 
Universitários 
campi Ceará



Oi, pessoal.
Estamos voltando!

Retorno

Para o reinício das atividades, selecionamos 
algumas perguntas que recebemos. Con�ram!

A partir de 04/04/2022 teremos a nossa reabertura. Vai ter 
RU de Auroras, sim!

Modelo self-service. Acesso por meio do uso do 
Cartão do RU.

Quando reabriremos?

Como será o acesso?

Estudantes calouros devem se dirigir aos guichês presentes nos 
RUs para emitirem sua 1ª via do cartão gratuitamente.

Se você perdeu seu cartão, dirija-se ao guichê presente no 
RU para solicitar sua 2ª via. Será disponibilizado  1 (um 
cartão) novo sem emissão de taxa. Cuide bem do seu 
cartão. Caso você o perca posteriormente, será cobrada 
taxa.

Onde solicito o cartão do RU?

Quem perdeu o cartão do RU
vai precisar pagar?

Todos os usuários estarão com os cartões bloqueados 
e deverão validá-los no guichê antes da utilização. 
Sugerimos que esse procedimento seja feito 
preferencialmente fora do horário das refeições.!



Das 8h às 12h e das 13h às 16h, nos refeitórios 
Liberdade e Palmares

Funcionamento:

- Primeira e Segunda vias do Cartão RU.
- Atualização cadastral.
- Elucidação de dúvidas sobre o acesso.

Serviços Disponíveis:

É necessário ter feito o primeiro acesso ao SIG, 
apresentar documento com foto, comprovante de 
matrícula (ou vínculo de trabalho) e aceitar os 
termos de uso do cartão do RU. 
A segunda via do cartão do RU será gratuita até 30 
de abril de 2022.

Todos(as) os(as) usuários(as) 
deverão validar seus
cartões no guichê
antes da utilização.

Sobre emissão dos cartões:



Categoria

Estudantes R$ 1,10 R$ 1,10

R$ 12,30 R$ 11,12TAEs, docentes e terceirizados(as)

R$ 12,30 R$ 11,12Visitantes em caráter
acadêmico-cultutral

Almoço jantar

Valores  e
cardápio das
refeições do RUs

Estudantes têm o valor da refeição subsidiada, enquanto 
técnicos(as) administrativos em educação, docentes e 
colaboradores(as) terceirizados(as) pagam valor total 
contratual. A atualização dos valores é devido à Resolução 
Nº 54/2021/Consuni. 

Sim. RU Liberdade e Palmares - Almoço das 11h às 13h30 e 
Jantar das 17h30 às 19h30. RU Auroras (somente almoço) 
das 11h às 13h30 .

Quanto vai custar?

O horário de funcionamento será o mesmo?

Sim! É o que faz o nosso
cardápio ser especial!

Tem cardápio vegano e vegetariano?
Tem cardápio tradicional
dos países parceiros?

Veja a tabela a seguir:



Sobre
o acesso

Não, mas terão acesso prioritário aos RUs os(as) 
servidores(as) docentes, técnico-administrativos em 
educação e funcionários(as) terceirizados(as) que 
estiverem em expediente, mediante apresentação de 
carteira funcional ou documento equivalente (carteira 
funcional do SouGov, por exemplo, é válida).

Haverá fila exclusiva para servidores?

Se você testou positivo para Covid-19 ou apresenta 
sintomas de gripe, AJUDE A PROTEGER OS OUTROS E 
NÃO COMPAREÇA AO RESTARANTE UNIVERSITÁRIO. 

Respeitaremos o distanciamento social e limite seguro 
do espaço, além de outras medidas. Importante: Será 
necessária a apresentação do Passaporte de Vacina 
para acesso ao RU.

Se eu apresentar Covid-19,
poderei me alimentar no RU?

Quais serão os protocolos
de biossegurança?

Estudante, se você positivou para 
Covid-19, entre em contato com a 
dan@unilab.edu.br para receber 
informações pertinentes



Seguiremos a Resolução Consuni/Unilab nº 60,
de 20 de janeiro de 2022. Visando o contexto
de pandemia, ela apresenta os deveres do serviço
e os deveres dos(as) usuários(as). Vejam!

Restaurante
Universitário
de liberdade

Chegou a hora
de frequentar o RU,
quais são as medidas
de biossegurança?

Medidas adotadas pelo RU para 
biossegurança

• Dispensadores de álcool 70% em locais adequados;
• Demarcação no chão para distanciamento dos usuários;
• Limite de pessoas por mesa com alternância de assentos;
• Frequência maior de higienização dos móveis e 

equipamentos;
• Disponibilização de luva descartável para se servir;
• Colaboradores com Equipamentos de Proteção Individual 

adequados.



Chegou a hora
de frequentar o RU,
quais são as medidas
de biossegurança?

Medidas de biossegurança que são 
deveres dos(as) usuários(as) dos RUs

• Utilização obrigatória de máscaras cobrindo nariz, boca e 
queixo, podendo ser retirada somente no momento da 
consumação dos alimentos e respeitando sempre a etiqueta 
respiratória;

• Utilização de luva descartável para se servir;
• Lavagem das mãos com água e sabão deve ser a primeira 

medida de higiene adotada ao adentrar os espaços de 
refeição;

• Evitar falar próximo aos alimentos e evitar tocar o rosto e a 
máscara dentro dos espaços destinados a refeição;

• Evitar a entrada com mochilas, bolsas, equipamentos 
eletrônicos, objetos e acessórios que não sejam utilizados para 
refeições dentro dos refeitórios e restaurantes;

• Evitar o uso de aparelhos celulares e eletrônicos dentro dos 
espaços destinados às refeições devido ao risco de 
contaminação;

• Está proibido compartilhar itens pessoais utilizados para as 
refeições como copos, pratos, talheres e bandejas;

• Não frequentar o Restaurante Universitário em caso de 
suspeita de Covid-19;

• Permanência nos espaços dos RUs somente o tempo 
necessário para realização das refeições;

• No �nal das refeições, deve-se respeitar distância 
demarcada no chão de no mínimo 1,0 metro para 
entrega/descarte de utensílios/restos de 
alimentos.



Chegou a hora
de frequentar o RU,
quais são as medidas
de biossegurança?

É IMPRESCINDÍVEL A 
APRESENTAÇÃO DO 

passaporte DE VACINA PARA 
ACESSO AOS RESTAURANTES 

UNIVERSITÁRIOS!
Restaurante
Universitário
de Palmares

Restaurante
Universitário

de Auroras



Cuidados na hora de
colocar e retirar a
máscara facial

Antes:
a) assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e 

sem rupturas);
b) fazer a adequada higienização das mãos com água e 

sabonete ou com álcool em gel (70%);
c) tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a 

máscara, deve executar imediatamente a higiene das mãos;
d) cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas 

laterais;
e) manter o conforto e espaço para a respiração;
f ) evitar uso de batom ou outra maquiagem durante o uso da 

máscara.

Depois:
a) fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete 

ou com álcool em gel (70%);
b) para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando 

bastante cuidado para não tocar na superfície externa; 
c) acondicione em um saco ou envelope de papel, embalagens 

plásticas ou de outro material, desde que não �quem 
totalmente fechadas (para máscaras de tecido reutilizáveis) e 
para máscaras descartáveis, colocar em um saco fechado e 
descartar em lixo adequado;

d) repita os procedimentos de higienização das mãos após a 
retirada da máscara



Nosso contato:
dan@unilab.edu.br

Visto que os 
Restaurantes 

Universitários são locais 
que têm grande fluxo de 

pessoas, é muito importante que 
essas medidas individuais sejam 
seguidas para evitarmos o risco 

de contágio direito e reduzirmos 
a disseminação do vírus, fazendo 
do nosso espaço de refeição um 

local seguro! Contamos com cada 
um de vocês!


