PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS BRAGANÇA

Memorando nº 28/2019 DAP Bragança
Bragança, 11 de abril de 2019
Assunto: Acesso ao Restaurante Estudantil, ano letivo 2019
A Direção Administrativa do IFPA campus Bragança informa as novas regras de acesso e
utilização do Restaurante Estudantil, válidas para o ano letivo 2019:
1 - Terão acesso gratuito ao lanche no restaurante, nos seus turnos de aula, TODOS os alunos
regularmente matriculados nos cursos das modalidades Técnico Integrado ao Ensino Médio,
Técnico Subsequente ao Ensino Médio e Graduação.
2 - Nos dias de contraturno (atividade regular em horário alternado ao turno de aula), o lanche
será substituído pelo almoço para as turmas do integrado regular (não integral).
3 - Alunos vinculados a projetos de pesquisa (bolsistas ou não), monitores de disciplinas ou
laboratórios e estagiários que cumpram atividades em horário de contraturno nos ambientes do
campus terão direito ao almoço em substituição ao lanche nos dias de atividade em contraturno.
4 - Estudantes com jornada integral do curso Técnico em Edificações terão o lanche da
manhã e o almoço.
A Coordenação da Assistência Estudantil iniciou o cadastro biométrico dos novos alunos e a
atualização do sistema na quarta-feira, 10 de abril. Assim que forem cadastradas/atualizadas as
turmas, o acesso gratuito ao restaurante será liberado.
Para mais informações, procure a Coordenação da Assistência Estudantil, no térreo do setor
Administrativo ou acesse braganca.ifpa.edu.br/restaurante.
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