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EDITAL PREAE Nº 97, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

 

Torna público o cadastramento para 

utilização do Restaurante Universitário 

(RU) do Câmpus de Três Lagoas 

(CPTL), em fluxo contínuo. 

 

    O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS 

ESTUDANTIS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e, considerando a Instrução de Serviço Preae n° 84, de 12 de novembro de 

2015, torna público o cadastramento para a utilização do RU do CPTL:  

 

 

1. Serão realizados no Campus de Três Lagoas (CPTL), novos cadastramentos para a 

utilização do Restaurante Universitário (RU), com subsídio parcial (desconto de 

cinquenta por cento) para uma refeição (almoço ou jantar), em fluxo contínuo.  

2. Poderão se cadastrar acadêmicos regularmente matriculados em cursos presenciais 

ministrados na Unidade II do Câmpus de Três Lagoas. 

3. Para efetivar o cadastro (Sistema Reggio), o acadêmico interessado no subsídio parcial 

deverá comparecer à sala da Comissão Permanente de Apoio e Assistência Acadêmica 

(CPAC), na Unidade II, munido de seu CPF nos dias e horários estipulados pela 

CPAC e divulgados no site www.cptl.ufms.br.  

4. Os acadêmicos beneficiados com a utilização do RU, na modalidade parcial, poderão 

usufruir de uma refeição subsidiada diariamente, de segunda à sexta-feira, podendo 

escolher entre almoço ou jantar.  

5. Para os acadêmicos dos cursos que têm aulas oferecidas aos sábados, será ofertado 

apenas o almoço.  

6. A qualquer tempo este Edital poderá ser alterado ou revogado no todo ou em parte, no 

caso da demanda pela utilização dos subsídios superar o recurso financeiro disponível 

ou por motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de 

qualquer natureza.  
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