
 

 

Ofício Circular CCB-USP 006/2011, de 10 de junho de 2011 
 

Referente: RUCARD – MODALIDADE “PÓS-PAGO” 

 

 

Senhores usuários do Restaurante Universitário 

 
A partir do dia 20 de junho de 2011, os funcionários e docentes USP poderão optar pela 
modalidade "Pós-Pago" no uso cartão USP no Restaurante Universitário. Esta facilidade 
corresponde ao desconto em folha de pagamento das refeições consumidas durante o mês. 
 
O desconto das refeições seguirá a rotina de processamento da folha normal de pagamento. 
Assim, todas as refeições consumidas após a data de fechamento da folha de pagamento 
serão descontadas no holerite do mês imediatamente posterior ao mês de consumo. 
 
Para optar pela modalidade pós-pago o funcionário ou docente deverá se dirigir à Seção 
Pessoal de sua Unidade para assinar o "Termo de Adesão". 
 
� após a assinatura, a Seção Pessoal ativará no sistema Marte a adesão do servidor na 

modalidade "Pós-Pago". 
 
� importante esclarecer que para o uso do restaurante no sistema “pós-pago” a liberação 

será somente depois da atualização diária do sistema, ou seja, sempre um ou dois dias 
após a assinatura do formulário na Seção de Pessoal. 

 
� o funcionário/docente receberá um e-mail de confirmação do cadastro de autorização do 

desconto. Portanto, todos os servidores que quiserem optar por tal modalidade deverão 
ter e-mail cadastrado no Sistema Marte destinado ao recebimento de mensagens 
administrativas. 

 
� o funcionário/docente poderá acompanhar o extrato de consumo de refeições por meio 

do sistema Rucard em www.sistemas.usp.br/rucard/ e também por meio do sistema 
Marte em www.sistemas.usp.br/marteweb. 

 
IMPORTANTE: a partir de julho/2011 a modalidade "pós-pago" substituirá definitivamente 
a tradicional lista de aquisição de tíquetes do Restaurante. Portanto, o funcionário/docente 
que não optar pela modalidade "pós-pago" só poderá adquirir seus créditos por meio da 
modalidade "pré-pago", ou seja, a compra de crédito para o cartão USP direto no ponto de 
venda do restaurante. 
 
Atenciosamente 
 

Prof. Dr. Ruy Cesar Camargo Abdo 
Coordenador do Campus 


