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III Pesquisa de Satisfação dos Restaurantes Universitários (RUs) ï Unifesp  

A terceira pesquisa de satisfação dos RUs da Unifesp, realizada pela Prae no 

período de 01 de novembro de 2018 a 16 de dezembro de 2018, conforme cartaz de 

divulgação em anexo, obteve 1003 respostas dos usuários dos RUs, compreendendo 

docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e 

funcionários terceirizados. O objetivo da pesquisa foi ouvir a comunidade acadêmica 

sobre a sua satisfação e a qualidade das refeições servidas e com isso adequar e melhorar 

os serviços disponibilizados. Os RUs são terceirizados e sua contratação é vinculada à 

realização de processo licitatório prévio. Neste sentido, a fiscalização do contrato e a 

participação dos usuários se torna fundamental para a garantia da qualidade e segurança 

das refeições servidas. Para isso, as comissões paritárias de alimentação, denominadas 

comissões locais de alimentação, foram instituídas em cada Campus. A participação de 

todas as categorias de usuários na comissão é fundamental para fomentar um espaço 

democrático de diálogo sobre questões de alimentação e nutrição no contexto acadêmico.  

Convidamos a todos a procurarem e a participarem ativamente da comissão de 

alimentação do seu Campus, a sua contribuição será muito bem-vinda! 

Entre em contato com a comissão de alimentação do seu Campus: 

Baixada Santista ï comissaoru.bs@unifesp.br 

Diadema ï ru.diadema@unifesp.br 

Guarulhos ï ru.guarulhos@unifesp.br  

Osasco ï ru.osasco@unifesp.br  

São José dos Campos ï ru.sjc@unifesp.br  

São Paulo ï restaurante.csp@unifesp.br 

 

A seguir apresentamos os resultados separados por Campus, exceto os do Campus 

São Paulo, devido ao número muito baixo de participantes na pesquisa. 
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51%
42%

5%

1% 1%

IDADE

Até 20 anos

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Mais de 51 anos

83%

15%

1% 1%

Gênero

Feminino (mulheres cisgênero,

mulheres transgênero e

travesti)

Masculino (homens cisgênero,

homens transgênero)

Não declarado

Não-binário e neutro

 

Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


