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USO DO R.U. DE VIÇOSA

Prezados estudantes da UFV/Campus de Rio Paranaíba,

o banco de dados referente ao crédito para uso do restaurante universitário do
campus de Rio Paranaíba  AINDA NÃO É INTEGRADO com o sistema de
Viçosa. Portanto, quando um estudante do campus de Rio Paranaíba for para o
campus  de  Viçosa  e  desejar  utilizar  o  RU  de  Viçosa,  deverá  proceder  da
seguinte forma: Quando for gerar o boleto para pagamento do RU, escolha a
opção "INSERIR CRÉDITOS NO CAMPUS DE VIÇOSA" pois desta forma os
créditos serão inseridos no sistema do RU de Viçosa. 

Mas  atenção:  os  prazos  para  confirmação  do  pagamento  pelo  banco  e
consequente lançamento do crédito na conta do estudante são os mesmos, sendo
que os boletos quitados no Banco do Brasil terão o crédito disponível apenas no
dia ÚTIL seguinte ao pagamento e os boletos quitados em outros bancos esse
prazo é no mínimo de dois dias úteis seguintes ao pagamento. Portanto, não
deixe para "última hora". 

O RU de Viçosa oferece Café da manhã (todos os dias, inclusive fim de semana)
pelo valor de R$ 0,95 e refeição (almoço, todos os dias inclusive no fim de
semana,  e  jantar,  de  segunda  à  sexta-feira)  pelo  valor  R$  1,90.  Portanto,
planejem o uso do RU a fim de colocar apenas o crédito que será usado para
cobrir suas refeições. O estorno do que restar na conta em Viçosa (se não forem
usados todos os créditos) para a conta no RU de Rio Paranaíba ainda não é
possível de ser realizado.

Os estudantes que possuem bolsa concedida pelo Serviço Social da UFV/CRP já
possuem cadastro como bolsistas no sistema deViçosa e por isso podem usar o
RU de Viçosa tal como usam o RU de Rio Paranaíba.

Lembrem-se de que a apresentação da carteira de estudante é indispensável.
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