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Sumário

Objetivo

Orientar a comunidade acadêmica sobre a execução das 
atividades relacionadas à compra de créditos e consulta de saldo 
do Restaurante Universitário. 

1. Gerando o GRU (Guia de Recolhimento da União)

2. Solicitando crédito emergencial

3. Consulta de Saldo do Cartão    
 

4.  Consulta de GRUs 
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 1- Gerando o GRU

Para adquirir créditos de almoço e jantar, primeiro você 
precisará gerar o GRU. Para isso, acesse a sua conta no Sigaa e 
depois siga os seguintes passos, como mostrado nas imagens 
abaixo:

RESUN  GERAR GRU→

Em seguida, a seguinte página será aberta:
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Preencha o campo de ‘Valor do GRU’ com a quantidade de 
créditos que você deseja comprar. Em seguida, clique em ‘Gerar 
GRU’ e esta tela será aberta:

Se todas as informações estiverem corretas, clique em ‘OK’ e o 
arquivo em PDF do GRU será gerado.

OBS: O GRU pode ser pago apenas pelo Banco do Brasil. 
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 2- Solicitando crédito emergencial

Para solicitar o crédito emergencial, siga os seguintes passos:

RESUN  Solicitar Crédito Emergencial→

Em seguida, a seguinte página será aberta:
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Clique em ‘Solicitar’ e os créditos entrarão automaticamente no 
seu cartão.

OBS 1: Não é possível solicitar crédito emergencial com saldo 
superior ao valor da refeição (R$ 1.0). 

OBS 2: O crédito emergencial só pode ser solicitado antes ou 
depois das refeições serem servidas.



 3- Consulta de Saldo do Cartão

Para consultar o seu saldo, acesse o menu do Sigaa e siga os 
seguintes passos: 

RESUN  Consultar Saldo→

Em seguida, a seguinte página será aberta e você poderá 
visualizar o seu saldo:
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 4- Consulta de GRUs

Para consultar as informações sobre os seus GRUs, acesse o 
menu do Sigaa e siga os seguintes passos: 

RESUN  Consultar GRUs→

Em seguida, a seguinte página será aberta e você poderá 
visualizar as suas informações:
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