
Pesquisa do DCE sobre a 
qualidade da alimentação no RU 
da UFPEL
Obtivemos 192 respostas. Agradecemos às e aos estudantes que participaram.



Quantas vezes por semana você utiliza o RU?

Meio da semana

Meio da 
semana e 
sábado Todos os 

dias



Durante a pandemia você utilizou/utiliza o RU?



A alimentação do RU é a única a que você tem acesso?



Você costuma pegar a opção vegetariana?



Como você avalia o tempo de espera na fila do RU?



Como você avalia a temperatura da comida das marmitas?



Como você avalia o sabor da comida do RU?

Regular, às vezes vem com o tempero ideal.

Boa, minha comida sempre vem com o 
tempero ideal.

Ruim, minha comida 
sempre vem com pouco 
sal.



Como você avalia a porção de proteína que vem nas marmitas?

7 pessoas



Como você avalia a porção de salada que vem nas marmitas?



Nas últimas semanas você teve algum problema gastrointestinal que associou à 
alimentação do RU?

57 pessoas



Nas últimas semanas, você notou alguma mudança na quantidade e qualidade da 
alimentação? Se sim descreva sucintamente



Nas últimas semanas, você notou alguma mudança na quantidade e qualidade da 
alimentação? Se sim descreva sucintamente

- Cerca de 15% não notou diferença;

- Em torno de 85% apresentou alguma queixa;

- Principalmente relacionadas à diminuição da quantidade geral da marmita e qualidade e 

quantidade da proteína, especialmente com relação às frituras, aos embutidos



Você mudaria algum prato do RU? Se sim, qual?

- Cerca de 18% não modificariam nenhum prato;
- Alguns relatos: 
- Tirariam do cardápio os Industrializados (bife empanado, nuggets e embutidos, como almondegas e 

salsichão);
- Mais proteína nos pratos;
- Pelo retorno do bolinho de legumes.

“Sim, com certeza. Retiraria as frituras. É totalmente desnecessário oferecer isso para o estudante. Pratos 
como nuggets, hambúrguer de frango, línguiça (embutidos), peixe frito, frango/carne empanada deveriam 
ser retirados e trocados por porções ADEQUADAS de proteína. Além do mais, acrescentaria legumes 
cozidos, folhas escuras, frutas que não estão podres.”



Fique à vontade para trazer mais alguma demanda/problema que não esteja 
contemplada pelo formulário.

- 55 pessoas responderam esta pergunta.

- “Há poucas opções para alunos diabéticos”;
- “Retorno da alimentação presencial para vacinados com dose de reforço que já estejam em atividades presenciais 

regulares”;
- “[...] Apesar disso, o uso descartável das marmitas de isopor é uma realidade que me incomoda, tendo em vista o quão 

anti ecológico é o material, levando anos para se decompor, e da mesma forma como é notável o descarte incorreto 
pela cidade. Por isso, acho importante pensarmos em uma alternativa para as marmitas de isopor, talvez encontrar um 
material menos poluente ou encontrar uma forma de reutilizar a cada vez que vamos ao RU.”

- “Não dá pro RU voltar a ser como era antes , mas em vez de nos servirmos e comermos lá, servir na marmita e levar pra 
casa? O Self-service antes era bem melhor”



Fique à vontade para trazer mais alguma demanda/problema que não esteja 
contemplada pelo formulário.

- “Gostaria de eu mesmo servir minha comida e escolher a quantidade.”
- “Precisam parar de fazer soja todo dia, ou e soja ou lentilha. É preciso variar a comida vegetariana! Consulta a 

nutricionistas veganas seria super para achar o equilíbrio e uma variedade razoável de pratos como há nos pratos com 
carne.”

- “No formulário para pedir almoço no capão poderia vir as opções de retirar algum alimento, ex. Feijão”
- “Permitir que nós mesmos façamos nossa marmita.”
- “Ja era pra estar indo e comer la no RU mesmo e sem precisar pegar marmita”
- “Acredito que há um gasto elevado com as marmitas de isopor (as embalagens) e além disso, acredito que muita 

comida acaba indo fora, ainda mais que eles colocam MUITO arroz. Talvez, seria interessante, ter um buffet ali em 
baixo como sempre teve e as pessoas dizerem o que querem e eles serviriam ali na hora em um pote ou algo que a 
própria pessoa levaria, medindo a quantidade de uma "concha",, por exemplo.”

-



Fique à vontade para trazer mais alguma demanda/problema que não esteja 
contemplada pelo formulário.

- “As vezes pego o rancho, vem muitos enlatados e processados que além de não ter um sabor bom, não são opções 
saudáveis. Sei que a ideia é serem alimentos não perecíveis... Mas por exemplo, vem linguicinha que sinceramente 
vou morrer cedo se comer todo dia, além de ter o sabor muito forte e é um alimento perecível. Então acho que 
poderia ter alguma fonte de proteína decente.”

- “Sei que as tias da cozinha dão o seu melhor e eu era apaixonada pela comida do RU antes da pandemia, acho que 
os problemas que vejo agora são relacionados a marmita mesmo.”

- “Eu gosto da comida do RU, de verdade. Só que não posso comer todos os dias RU porque vem muito carbo, pouca 
salada e pouca proteína. Eu tento controlar minha quantidade de proteína e vitaminas, sou vegetariana e sei que não 
posso comer RU todos os dias por conta dessas quantidades de carbo. Já fui em nutri uns anos atrás, e ela disse 
que metade do meu prato deveria ser salada. Quando tinha buffet no RU, eu me servia e era tranquilo. Mas agora que 
eles servem, vem MTO carbo, pouca salada e pouca proteína. Acabo gastando mais dinheiro pra comer menos dias 
no RU pq simplesmente não dá.”

- ““Gostaria de sugerir mais tempero na alimentação, gosdura vegetal, cebola, tomate, alho, pimenta…”


