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RESUMO EXECU TI VO
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A partir de 2015, no contexto temático das duas linhas de pesquisa e extensão do Núcleo de Estudos em
EcoPolíticas e EConsCiencias, quais sejam Políticas em Culturas e Educação em Desenvolvimento
Sustentável; e Governança e Políticas Públicas em Desenvolvimento Sustentável, a atividade de editoração
do núcleo contempla a produção de publicações seriadas.
Entre as publicações seriadas, foram lançadas em 2015: o informativo Nas Pétalas do Girassol de
EcoPolíticas, com cinco números publicados em seu primeiro volume em 2015 e que passará a ser
denominado como revista a partir de 2016; a Série Estudos em EcoPolíticas, com primeiro volume
publicado em março de 2015; e a Série Aprendizagem baseada em Projetos aplicada a Estudos
Socioambientais.
Tais publicações seriadas buscam a difusão e diálogo de saberes e fazeres entre docentes, estudantes,
profissionais e gestores em organizações públicas, empresariais e da sociedade civil, trazendo e
aproximando a sociedade e a universidade para a inovação social, ambiental e econômica, alinhada com
princípios, processos, políticas e objetivos de desenvolvimento sustentável.
O B J E T I VO E E S T RU T U R A D O VOL U M E I DA S É R I E
A P R E N D I Z A G E M BA S E A DA E M P RO J E TO S A P L I C A DA A E S T U D O S S OC I OA M B I E N TA I S

Este relatório compõe o volume I da Série Aprendizagem baseada em Projetos aplicada a Estudos
Socioambientais. Apresenta o método, técnicas e ferramentas na prática pedagógica de aprendizagem
baseada em projetos adotada no componente curricular Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I
turma 2015.1, além dos perfis de estudantes concluinte e capítulos com os resultados e conclusão dos
estudos por equipe. Uma seção ao final apresenta a auto avaliação dos estudantes da turma sobre a
formação em CCCS I pela prática pedagógica adotada.
Este relatório apresenta uma primeira seção com o Perfil de Estudantes Concluintes em Crítica,
Consciência e Cidadania Socioambiental I – turma 2015.1 e que concluíram com sucesso seus
respectivos projetos de estudos socioambientais e atingiram a nota mínima para aprovação e frequência
nas atividades de formação desta turma.
Uma segunda seção apresenta o Método de Aprendizagem baseada em Projetos aplicado à turma
2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I.
Em seguida, há uma terceira seção dedicada a sistematizar a apresentação dos Métodos de Estudo e
Técnicas de Coleta de Dados adotados nos estudos sobre alimentação e sobre mobilidade urbana, tanto
para técnicas adotadas em métodos de pesquisa de campo quanto para técnicas adotadas em métodos de
pesquisa em fontes secundárias. Para os que realizaram pesquisa de campo, são ainda detalhados os lugares,
situações e sujeitos focalizados para as técnicas de coleta de dados em fontes primárias (pesquisa de campo)
aplicadas por cada estudo.
Uma quarta seção apresenta os Resultados e Conclusões, informando a equipe de autores do projeto,
um resumo com o objetivo do estudo, os resultados, a conclusão e as fontes consultadas. Os capítulos de
resultados e conclusões estão organizados em duas seções contemplando os dois grandes temas de estudo:
V

alimentação e mobilidade urbana, em uma sequência a partir de uma perspectiva mais ampla ou externa à
Uff para uma perspectiva mais próxima e interna à Uff.
A última seção trata de apresentar os Resultados de Auto Avaliação que cada estudante da turma
escreveu durante a aula em que se reuniram em final de junho reconhecendo o que pode desenvolver e o
que ainda precisa desenvolver melhor na prática de aprendizagem baseada em projetos de estudos
socioambientais.
Palavras-chave: aprendizagem baseada em projetos; educação ambiental; educação para a cidadania;
estudos socioambientais; direitos humanos.
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OBJETIVO E EMENTA DE CCCS I
No 1° período do Curso de Graduação em Ciência Ambiental, é oferecido o componente curricular Crítica,
Consciência e Cidadania Socioambiental I – CCCS I proporcionando aos estudantes ingressantes a vivência
de elaboração, execução e relatoria de projetos de estudos socioambientais no contexto das relações
sociedade-natureza-economia e instituições.
O objetivo da componente curricular CCCS I está assim descrito:
Objetivo: Contribuir para a reflexão do ser humano na interação pessoal com o outro, o coletivo, o território e na
construção de identidade social nos espaços de convívio privado e público, compreendendo as relações entre
situações, fatores contribuintes e derivados. Contribuição para a formação do profissional cidadão engajando-o
para a inovação e transformação socioambiental pela consciência e ação crítica sobre as relações sociais no contexto
das interações em diversas mídias e contextos sociais: pessoa, família, comunidades, etnias, culturas.

Para alcançar tal objetivo, a ementa está assim descrita em versão atualizada em 2015:
Conceitos: Crítica, consciência e cidadania socioambiental aplicadas ao contexto da pessoa em seu cotidiano.
Reflexão sobre o ser humano, limites e potencialidades na interação, verbo e ação da pessoa em seu cotidiano,
territórios e meios de interação. Elaboração de projetos socioambientais: conhecimento crítico a ser gerado e
aplicado no território socioambiental local das interações cotidianas da pessoa, a partir da produção de conhecimento
coletivo construído entre alunos-professor e segmentos sociais na comunidade acadêmica e externa da universidade.
Atos e Normas: Constituição Federal – Título I Dos Princípios Fundamentais. Diretrizes curriculares nacionais
para a educação em direitos humanos e para a educação ambiental. Práticas pedagógicas: Educação ativa centrada
no estudante, incluindo a pesquisa temática e processos de grupos de aprendizagem e produção de conhecimento
contextualizado. Reflexão teórica sobre a realidade aprendida contribuindo para a aprendizagem, consciência e
cidadania socioambiental. Politização do conhecimento construído pela relação ativa da pessoa em diálogos sociais
em coletivos e organizações.

No percurso de formação da turma 2015.1, foram realizadas atividades individuais e em grupo, dinâmicas
de turma para elaboração e desdobramento de conceitos em dimensões, temas, subtemas e indicadores,
aulas expositivas e participação em palestras sobre sustentabilidade aplicada à universidade e sobre
eficiência energética, abertas a estudantes de outras turmas, além de cinedebates para inclusão de temas
sobre código florestal e transescalaridade em questões e políticas ambientais abordados pela turma de
políticas públicas, governança e meio ambiente para os quais também foram convidados estudantes da
turma de CCCS I.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para orientar aos estudantes na concepção de projetos, foi apresentado o modelo 7W2H1T elaborado pela
Profa. Patricia Almeida Ashley em 2013 e que vem sendo aplicado em turmas de CCCS I para explicar o
que precisamos pensar em conteúdos na fase de elaboração, planejamento da execução e relatoria de
projetos de estudos socioambientais. Segue o modelo 7W2H1T no Diagrama 1, o qual inclui os
componentes: What, Who, Where, When, Why, What For, For Whom, How, How Much e Then.

Diagrama 1 – Modelo 7W2H1T elaborado por Patricia Almeida Ashley em 2013, sendo aplicado para análise de fatos
socioambientais e elaboração de projetos de estudos socioambientais
As ferramentas de formulário Google Form foram adotadas para apoio às atividades individuais e em grupo,
para preenchimento de perfis de estudantes e para proposição e acompanhamento da execução de projetos
de estudos socioambientais, além de sua reaplicação por algumas equipes de projetos na coleta de dados
de seus estudos socioambientais.
PERFIS DE ESTUDANTES

No início do semestre cada estudante preencheu, com uso de formulário eletrônico elaborado pela
ferramenta Google Form, o seu Perfil de Estudante Ingressante para que a docente pudesse compreender
cada um dos estudantes quanto aos aspectos de: nome completo; email de contato; website, blog ou rede
social de contato; município e bairro onde residia no inicio do semestre; preferências e alternativas de
mobilidade casa-Uff-casa; dificuldades socioeconômicas para a realização de sua formação superior;
hobbies e habilidades; grau formação em línguas estrangeiras, especialmente o inglês; participação social,
política e comunitária; expectativa de realização social e profissional a partir da formação em Ciência
Ambiental; cursos que também se interessa além do atual que está matriculado; oportunidades em bolsas
e atividades acadêmicas que gostaria de obter mais informação; e percepção sobre o que a semana de
integração contribuiu para a sua ambientação ao curso de Ciência Ambiental, às turmas anteriores e à Uff.
Ao final do semestre, também com uso de ferramenta de formulário eletrônico do Google Form, cada
estudante preencheu o Perfil de Estudante Concluinte em CCCS I, já informando: email institucional Iduff;
link para o Currículo Lattes ou, havendo impedimento técnico no registro do CV Lattes, link para o perfil
em rede profissional, a exemplo do LinkedIn; grau de interesse (nenhum, pouco, razoável, muito ou total)
pelas cinco áreas de formação de competência previstas no projeto pedagógico do Curso de Graduação
em Ciência Ambiental, quais sejam:


Estudos e processos climatológicos, químicos, físicos, geológicos, bióticos ou ecológicos;
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Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento para
estudos ambientais);



Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na interface EstadoSociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais;



Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e ambiental em organizações
com ou sem fins lucrativos;



Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de cidadania.

DEFINIÇÃO DE TEMAS, SUBTEMAS E GRUPOS

Quanto aos projetos de estudos socioambientais, houve uma primeira dinâmica em sala sobre como
construir e desdobrar conceitos em dimensões, temas, subtemas e indicadores. A turma foi então
organizada em grupos de 3 a 4 pessoas e cada grupo propôs um tema e o desdobrou em itens ou subtemas.
A monitora reorganizou as propostas para que as próximas fossem agrupadas em grandes temas e
dimensões, subtemas e indicadores.
A professora analisou o resultado e que demonstrou que a turma estava mais madura em vivência prévia
para compreender os conceitos sobre alimentação e sobre mobilidade urbana, de forma a operacionalizar
ou especificar tais conceitos com clareza, enquanto que ainda estavam em fase preliminar para aproximação
conceitual quanto aos grandes temas sustentabilidade ambiental e de formação para a cidadania.
Já considerando que os projetos seriam desdobrados a partir dos grandes temas alimentação e mobilidade
urbana, a professora apresentou uma diversidade de subtemas de projetos que fossem convergir para a
compreensão dos grandes temas pela turma, ao mesmo tempo que pudessem adotar técnicas de coleta e
de tratamento de dados distintas e para que houvesse uma complementaridade dos métodos de estudo que
contribuíssem para uma formação em elaboração e execução de projetos.
Os subtemas foram anotados em colunas no quadro branco e foi então feita a escolha por composição de
grupos de três pessoas entre os subtemas, não havendo mais de um grupo por subtema. Foram assim
distribuídas as escolhas de estudos por equipes da turma:
Quadro 1– Equipes de Projetos de Estudos Socioambientais em Alimentação e Mobilidade Urbana1
Equipes de Projetos
Projeto
ALIMENTAÇÃO: Hábitos de
alimentação na comunidade
acadêmica em campi da Uff em
Niteroi

Estudante
AMANDA DE ALMEIDA GUIMARAES
GABRIELA MARTINS CORREA
ISABELLA PIRES VIEIRA

1

Como definidas pelos grupos a partir de propostas de temas e itens temáticos e de dinâmica em sala
orientada durante o mês de março de 2015.
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ANDREA MYLAH MENDONCA PIMENTEL
ALIMENTAÇÃO: Auxílio
alimentação e alternativas de
LETICIA DE SOUZA TORRES
alimentação e pagamento nos campi
MARIA DE QUEIROZ ROCHA
JOAO PAULO BARCELOS PAIM
ALIMENTAÇÃO: Demandas
estudantis restaurante - Estudo I

MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA
THAYNA MARTINS DIAS
LARISSA CESPES DE MENDONCA

ALIMENTAÇÃO: Demandas
estudantis restaurante - Estudo II

LUAN DE JESUS SCANFERLA SA
MARIANA DAMASCENO DE FARIA
GABRIEL PAZ SOARES RIBEIRO

ALIMENTAÇÃO: Equipe do
restaurante

GABRIELA SILVEIRA PALMA SCARDINE
NATHALIA DE SOUZA OLIVEIRA
ALINE PAULO DOS SANTOS

ALIMENTAÇÃO: Experiências
em outras universidades

ELIZABETH SANTOS PEREIRA
RUTHE FERNANDES DE MORAES GOMES
CAMILA SOUSA DE OLIVEIRA

ALIMENTAÇÃO: Instalações,
mobiliário e ecoeficiência em
restaurantes universitários na Uff

FERNANDA SOARES DA SILVA
RAPHAEL HENRIQUES DA ROCHA

MOBILIDADE: Auxílio transporte
e planos de expansão

JESSICA PEREIRA BITTENCOURT
JOANNA CALDEIRA MOTTA DE CASTRO
AGATHA SANTOS CARREIRO

MOBILIDADE: Demandas de
estudantes do Campus Praia
Vermelha

GABRIELA
SOUZA

RODRIGUES

MOREIRA

ISABELA CRISTINA MELLO TESKE
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DE

ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA
MOBILIDADE: Discussão com as
organizações estudantis sobre o
ISABELLA SILVA DOS SANTOS
tema de mobilidade urbana
MARIA BEATRIZ PAIVA VIANA
RENAN DE ABREU CRUZ ARRUDA
MOBILIDADE: Experiências em
outras universidades

VICTOR DE MELO PINHEIRO
VICTOR REI DE CARVALHO
FABIO BARBOZA LIMA

MOBILIDADE: Planos de
estacionamento para veículos
motorizados e não motorizados

LUCAS PLUVIE SOUZA DE MELLO
MATHEUS LANGE NOGUEIRA
FRANK ANDERSON DE LEMOS

MOBILIDADE: Políticas de
mobilidade urbana em nível
nacional, estadual e municipal

JOAO CHIANELLI MONTEIRO REBELLO
RAPHAEL DANTAS DOS ANJOS

MOBILIDADE: Projetos de lei
voltados a Mobilidade Urbana

RAMON MARINS SIQUEIRA

IMERSÃO NOS TEMAS DE SUSTENTABILIDADE, MOBILIDADE URBANA E ALIMENTAÇÃO

Com as equipes formadas, foram realizadas atividades para imersão no contexto dos temas de
sustentabilidade, alimentação e mobilidade urbana.
Mobilidade Urbana foi tema debatido em mesa-redonda realizada durante a semana de integração no início
de março, sob moderação do Prof. Kenny Tanizaki-Fonseca com convidados da Prefeitura Municipal de
Niteroi, Governo do Estado do Rio de Janeiro e por movimento social em Niteroi pelo avanço em
condições para uso da bicicleta como alternativa para a mobilidade urbana.
Em abril, um dos grupos de mobilidade urbana, que estudou sobre planos de estacionamento para veículos
motorizados e não motorizados, foi acompanhado pela monitora em 28 de abril para uma entrevista
agendada duas semanas antes com a Chefe da Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia da
Superintendência de Arquitetura e Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Na mesma data à
tarde, diversos grupos de estudos em alimentação foram acompanhados pela professora em entrevista
agendada com a Nutricionista chefe da Divisão de Alimentação e Nutrição da Coordenação do Restaurante
Universitário e visita às instalações do restaurante universitário no Campus Gragoatá.
Outra atividade de imersão foi a realização de palestras em abril e maio: uma palestra sobre
sustentabilidade, com a vinda, em 14 de abril, de Luiz Antonio Gaulia, Jornalista que atua na equipe de
direção da Estácio Participações S.A e que veio apresentar conceitos acerca de sustentabilidade e estratégia
de sua adoção por uma universidade; e outra palestra sobre eficiência energética com a vinda, em 19 de
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maio, de Francisco Vieira, da Gerência de Eficiência Energética da empresa Prátil, do grupo Enel, que
apresentou conceitos de eficiência energética e serviços que são oferecidos para estudos e propostas de
projetos de eficiência energética para organizações, a exemplo de placas de energia solar, uso de iluminação
e climatização de ambientes com melhor eficiência energética.
Cinebates também ocorreram para integrar turmas e cursos. O cinedebate sobre o filme A Lei da Água,
foi incluído como atividade opcional para essa turma, mas que grande parte da turma compareceu, atividade
que reuniu várias turmas de Ciência Ambiental e estudantes de Geografia e docentes no dia 09 de abril.
Em ao final de junho, foi realizado o cinedebate o Grande Milagre, com a presença de palestra de gestor
público com atuação em política ambiental, atuando na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com a
presença da Presidente e do Secretário-Executivo do Comitê das Agendas 21 da Região do Leste
Fluminense – ComARC e de empreendedor social e ativista ambiental com a experiência de inovação local
no contexto de bairro da Comunidade da Rocinha. Tais cinedebates animam o diálogo de saberes e de
fazeres no contexto dos objetivos de formação na Ciência Ambiental e da educação para a cidadania ativa.
Adicionalmente, foi realizada visita para que a turma conhecesse os recursos de informação e apoio da
Biblioteca do Instituto de Geociências sob orientação da direção e equipe da biblioteca durante visita. A
professora e a monitora selecionaram cerca de 10 artigos científicos cada para os temas de alimentação e
de mobilidade urbana, os quais foram disponibilizados para os grupos consultarem na hora de prepararem
suas propostas de projetos de estudos socioambientais.
PREPARAÇÃO DE PROJETOS DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

As propostas de projetos de estudos socioambientais foram criadas e informadas em formulários
eletrônicos do Google Form e apresentadas em Seminário de Projetos de Estudos Socioambientais pelos
grupos em 05 de maio. O formulário de projetos em alimentação e de mobilidade urbana eram
semelhantes, diferindo apenas na lista de temas de cada estudo e na lista de referências bibliográficas
selecionadas para a elaboração e execução do projeto, sendo três o mínimo de referências para estudos que
seriam baseados em fontes primárias e mínimo de seis referências para estudos que seriam baseados
principalmente em fontes secundárias.
EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

Nas seis semanas seguintes, os grupos entraram na fase de execução dos projetos de estudos
socioambientais com acompanhamento pela professora e assistência da monitora, cumprindo a cada
semana o preenchimento de relatórios semanais de execução dos projetos.
Na primeira semana, cada grupo relatou o grau de execução das atividades planejadas no projeto,
detalhando quais atividades não se aplicavam ao projeto, quais não tinham sido iniciadas e em quantas
semanas estavam previstas para serem concluídas, quais estavam em andamento e quais estavam
concluídas, havendo um formulário específico para cada projeto, em que se apresentava no cabeçalho do
formulário o que ficou definido em: equipe, o objetivo, o método de coleta e tratamento de dados e o
cronograma das etapas de execução. Uma segunda pergunta buscava conhecer “Como está a cooperação
no grupo e o andamento do cronograma do projeto?” e uma terceira pergunta solicitava-se que “Informe
qualquer novidade, pendência, alteração ou dificuldade que estejam encontrando”. De acordo com as
respostas, tanto a professora como a monitora combinariam o que fazer para melhor orientar os grupos,
já percebendo os que tinham facilidades e dificuldades em execução.
Na segunda semana, os grupos já estavam em plena atividade de elaboração e aplicação de instrumentos
de coleta de dados em fontes primárias, aos que estejam realizando entrevistas, aplicando formulários e
questionários (pesquisas de campo) ou, em fontes secundárias, já coletando documentos e selecionando
textos e artigos publicados (pesquisas documentais e pesquisas bibliográficas). O objetivo de
monitoramento da execução dos projetos na segunda semana foi relatar sobre a coleta de dados,
delimitando o que já foi feito e o que falta fazer até terminarem a coleta de dados (prevista para ser
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concluída em maio ou até a primeira semana de junho), assim como informar dificuldades que estejam
tendo na gestão de equipe do projeto. O formulário continha perguntas sobre: “O que o grupo reconheceu
como fatos não esperados na realização do projeto?”, “Monitoramento da Etapa de Coleta de Dados” com
opções de resposta ‘não se aplica ao projeto’, ‘não iniciada’, ‘em andamento’ e ‘concluída’; e uma terceira
pergunta buscava conhecer ‘Comentários a partir da experiência do projeto: O que o grupo aprendeu com
a experiência de executar um projeto que envolva a busca por informações em fontes primárias e fontes
secundárias. Pode citar exemplos e detalhes de situações e experiências, inclusive o que estão aprendendo
com o estudo e em como realizar projeto de estudo socioambiental’.
Na terceira semana, era o momento de cada estudante apresentar-se publicamente com um perfil de
estudante concluinte, oportunizando se candidatar a futuros projetos em editais e bolsas para extensão,
pesquisa, inovação e estágios, informando o link para o seu CV Lattes no CNPq e o grau de interesse nas
áreas de formação de competência previstas no projeto pedagógico do curso. O estudante estava assim
sendo preparando para as normas e padrões do ambiente acadêmico na Plataforma Lattes e manifestar
suas preferências nas áreas de formação de competências em Ciência Ambiental na Uff.
Na quarta semana, o relatório do projeto concluía com informações sobre o que efetivamente foi adotado
em instrumentos de coleta de dados e, no caso de entrevistas, questionários e formulários, quem, onde e
quantos sujeitos participaram na aplicação desses instrumentos de coleta de dados e, no caso de
observação, o que e onde foi observado.
Na quinta semana o relatório sistematizou, de acordo com as normas ABNT, as fontes consultadas. E,
finalmente, na sexta semana os resultados foram relatados de acordo com template para relatório de
resultados orientando sobre normas para sumário, lista de figuras, lista de tabelas e quadros, resumo,
tópicos, legendas e roteiro de apresentação de resultados em fontes primárias e em fontes secundárias.
A conclusão dos estudos foi elaborada em grupo em modelo padrão para reflexão em sala de aula
contemplando: recomendações para futuros estudos avançarem; recomendações para a Uff adotar em
alimentação e em mobilidade urbana.
AUTO AVALIAÇÃO

Ao final do percurso, durante a sessão de elaboração de conclusão, foi incluído o momento de auto
avaliação com cada estudante respondendo às seguintes perguntas em papel escrito e entregue para a
professora:
Pensando em você em março de 2015 e agora em junho de 2015, contexto do que
foi o conteúdo didático e as práticas em CCCS I:
1) O que percebe que aprendeu em conhecimentos?
2) O que percebe que agora sabe fazer?
3) Em relação em projetos, o que daqui em diante você poderia melhorar:
3.1) Quando for preparar uma proposta de projeto?
3.2) Quando for executar um projeto?
3.3) Quando for trabalhar em equipe de projeto?
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SEÇÃO II:
P E R F I L D E E S T U DA N T E S
CONCLUINTES EM CCCS I
TURMA 2015.1
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A G A T H A S A N TOS C A R R E I RO

Email IDUFF: agathacarreiro@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Demandas de estudantes do Campus Praia Vermelha
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8076771091724371
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A L I N E PAU L O D OS S A N T O S

Email IDUFF: alinepaulo@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3632153544619437
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A M A N DA D E A L M E I DA G U I M A R A E S

Email IDUFF: amandaalmeida@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Nutrição e cardápio em restaurantes universitários
em campi de Niteroi na UFF
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos, químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já
fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de técnicas
ou habilidades), Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais,
Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6317395535129012

12

A N D R E A M Y L A H M E N D ON C A P I M E N T E L

Email IDUFF: andreamylah@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Auxílio alimentação
alimentação e pagamento nos campi

e

alternativas

de

Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais, Já atuei ou atuo
na produção de textos literários (contos, blogs, poesias, letras de músicas)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/4770542688225813
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A S S U C E NA D E S O U S A B A R B O S A

Email IDUFF: assucenabarbosa@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Discussão com as organizações estudantis sobre o tema
de mobilidade urbana
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já
fui ou estou afiliado a partidos políticos, Já participei ou participo de atividades ou comunidades
religiosas ou espirituais, Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas
ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/4949988026995464
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C A M I L A S OU S A D E OL I V E I R A

Email IDUFF: camilasousaoliveira@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Instalações, mobiliário e ecoeficiência em restaurantes
universitários na Uff
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Pouco interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Pouco interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a partidos políticos, Já participei ou participo de atividades ou
comunidades religiosas ou espirituais, Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades
assistencialistas ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8688001898029690
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E L I Z A B E T H S A N TO S P E R E I R A

Email IDUFF: elizabethpereira@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de
técnicas ou habilidades)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/1910432604279486
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FA B I O BA R B OZ A L I M A

Email IDUFF: fabiolima@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Planos de estacionamento para veículos motorizados e
não motorizados
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de
técnicas ou habilidades)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6899826984395189
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F E R NA N DA S OA R E S DA S I LVA

Email IDUFF: fesoares@id.uff.br
Município em que reside: Nova Iguaçu

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Instalações, mobiliário e ecoeficiência em restaurantes
universitários na Uff
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/1284408056181655
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FRANK ANDERSON DE LEMOS

Email IDUFF: frank_anderson@id.uff.br
Município em que reside: Cachoeiras de Macacu

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Políticas de mobilidade urbana em nível nacional, estadual
e municipal
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Nunca ingressei em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a partidos políticos, Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para
fins de competições esportivas (ou de técnicas ou habilidades), Participei de atividades
relacionadas à catastrofe da região serrana ocorrida em 2011.
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3205837657620916
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G A B R I E L PA Z S OA R E S R I B E I RO

Email IDUFF: gabrielpaz@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Equipe do restaurante
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/2456887005370494
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G A B R I E L A M A RT I N S C OR R E A

Email IDUFF: gcorrea@id.uff.br
Município em que reside: Itaboraí

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Nutrição e cardápio
universitários em campi de Niteroi na UFF

em

restaurantes

Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já participei ou participo
de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: https://br.linkedin.com/pub/gabriela-martins-corrêa/ba/813/863
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G A B R I E L A ROD R I G U E S M O R E I R A D E S O U Z A

Email IDUFF: rodrigues_gabriela@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Demandas de estudantes do Campus Praia Vermelha
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já participei em
movimentos
ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6389401803433891

22

G A B R I E L A S I LV E I R A PA L M A S C A R D I N E

Email IDUFF: gabrielascardine@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Equipe do restaurante
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/0259422073328890

23

ISABELA CRISTINA MEL LO TESKE

Email IDUFF: isabelamello@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Demandas de estudantes do Campus Praia Vermelha
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já atuei ou atuo na produção de textos literários (contos, blogs, poesias, letras de músicas)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/9736317452668711

24

ISABELLA PIRES VIEIR A

Email IDUFF: isabellapires@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Nutrição e cardápio
universitários em campi de Niteroi na UFF

em

restaurantes

Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais, Já atuei ou atuo
em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas, Já atuei ou atuo na
produção de textos literários (contos, blogs, poesias, letras de músicas)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6032691082511273

25

I S A B E L L A S I LVA D O S S A N TO S

Email IDUFF: isabellasilva@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Discussão com as organizações estudantis sobre o
tema de mobilidade urbana
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Nenhum interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
participo como sócia em ajuda financeira da SUIPA
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3184664896994618

26

J E S S I C A P E R E I R A B I T T E N C OU RT

Email IDUFF: jessicabittencourt@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Auxílio transporte e planos de expansão
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/9506590849223118

27

J OA N NA C A L D E I R A M OT TA D E C A S T R O

Email IDUFF: jocastro@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Auxílio transporte e planos de expansão
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Pouco interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já fui ou estou afiliado a
clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de técnicas ou habilidades), Já
participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais, Já atuei ou ainda
atuo na composição e/ou apresentação de músicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8794730487126723

28

J OA O C H I A N E L L I M ON T E I RO R E B E L L O

Email IDUFF: joaochianelli@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Políticas de mobilidade urbana em nível nacional, estadual
e municipal
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já
participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3464285541876191

29

J O Ã O PAU L O B A RC E L O S PA I M

Email IDUFF: joaobarcelos@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Demandas estudantis restaurante - Estudo I
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Nunca ingressei em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já participei em
movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já participei em
associações de moradores ou amigos de bairro, Já participei em movimentos ambientalistas ou
de mobilização para a cidadania ambiental, Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para
fins de competições esportivas (ou de técnicas ou habilidades), Já atuei ou atuo em serviços
voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas.
Mais informações: https://br.linkedin.com/in/joaopaulobarcelos

30

L A R I S S A C E S P E S D E M E N D ON C A

Email IDUFF: larissacespes@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Demandas estudantis restaurante - Estudo II
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6969133868325469

31

L E T I C I A D E S OU Z A T O R R E S

Email IDUFF: letorres@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Auxílio alimentação e alternativas de alimentação e
pagamento nos campi
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/4430901519190365

32

L UA N D E J E S U S S C A N F E R L A S A

Email IDUFF: luanscanferla@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Demandas estudantis restaurante - Estudo II
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Pouco interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Pouco interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a partidos políticos
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6927122210713362

33

L U C A S P L U V I E S OU Z A D E M E L L O

Email IDUFF: lucaspluvie@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Planos de estacionamento para veículos motorizados e
não motorizados
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Pouco interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de
técnicas ou habilidades)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/9252875210656828

34

M A R I A B E A T R I Z PA I VA V I A N A

Email IDUFF: mabeatriz@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Discussão com as organizações estudantis sobre o
tema de mobilidade urbana
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Razoável interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já participei em
movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já atuei ou atuo na
produção de textos literários (contos, blogs, poesias, letras de músicas), Já participei de eventos
com finalidade de expressão artística
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/5826949989112623

35

M A R I A D E Q U E I R OZ R OC H A

Email IDUFF: mariarocha@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Auxílio alimentação e alternativas de alimentação e
pagamento nos campi
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Pouco interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Pouco interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8214107827354129

36

M A R I A N A DA M A S C E N O D E FA R I A

Email IDUFF: mdamasceno@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Demandas estudantis restaurante - Estudo II
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos sociais ou associações de defesa de direitos humanos e sociais, Já
participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental, Já fui
ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de técnicas
ou habilidades), Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou
filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3499712213844616

37

M A T H E U S L A N G E N OG U E I R A

Email IDUFF: matheus_lange@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Planos de estacionamento para veículos motorizados e
não motorizados
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Total interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de
técnicas ou habilidades)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8940557836771413
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NA T H A L I A D E S OU Z A OL I V E I R A

Email IDUFF: nathaliaso@id.uff.br
Município em que reside: Nova Iguaçu

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Equipe do restaurante
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Nenhum interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Pouco interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/0468880264297060
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R A M O N M A R I N S S I QU E I R A

Email IDUFF: ramonsiqueira@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi
Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Projetos de lei voltados a Mobilidade Urbana
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Muito Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Nenhum interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Nunca participei
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/4139806228502857
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R A P H A E L DA N TA S D OS A N J O S

Email IDUFF: raphaelanjos@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi
Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Políticas de mobilidade urbana em nível nacional,
estadual e municipal
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável Interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de conclusão de curso em inglês, com
validade nacional
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já fui ou estou afiliado a clubes ou agremiações para fins de competições esportivas (ou de
técnicas ou habilidades)
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/6205704084259617
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R A P H A E L H E N R I QU E S DA R OC H A

Email IDUFF: rhrocha@id.uff.br
Município em que reside: Niteroi

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Instalações, mobiliário e ecoeficiência em
restaurantes universitários na Uff
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Pouco interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Razoável interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei de grêmios estudantis ou coletivos similares em escolas, Já fui ou estou afiliado a
partidos políticos, Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou
filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/7560209005909240
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R E N A N D E A B R E U C RU Z A R RU DA

Email IDUFF: renancruz@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Muito Interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei até 1 ano em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei em movimentos ambientalistas ou de mobilização para a cidadania ambiental
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/7014129174572945
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RU T H E F E R N A N D E S D E M O R A E S G O M E S

Email IDUFF: ruthefernandes@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Razoável interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Muito Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Total interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/7776703761479485
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T H AY NA M A RT I N S D I A S

Email IDUFF: thaynamartins@id.uff.br
Município em que reside: São Gonçalo

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
ALIMENTAÇÃO: Demandas estudantis restaurante - Estudo I
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos, químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável Interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Razoável interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 3 anos em escola de formação na língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Em branco
Mais informações: em branco
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V I C TOR D E M E L O P I N H E I R O

Email IDUFF: vpinheiro@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Total interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Pouco interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Nenhum interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Nenhum interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Estudei mais de 1 ano e até 3 anos em escola de formação na
língua inglesa
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já atuei ou atuo em serviços voluntários para entidades assistencialistas ou filantrópicas
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/8304926389119067
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V I C TOR R E I D E C A RVA L H O

Email IDUFF: victorrei@id.uff.br
Município em que reside: Rio de Janeiro

Projeto de Estudo Socioambiental em CCCS I 2015.1
MOBILIDADE: Experiências em outras universidades
Preferências nas Áreas de Formação de Competências do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental
Estudos e processos climatológicos,químicos, físicos, geológicos, bióticos ou

Muito Interesse

ecológicos
Estudos a partir de geotecnologias (cartografia, sensoriamento remoto e

Total interesse

geoprocessamento para estudos ambientais)
Estudos e processos políticos e estratégicos na esfera pública do Estado e na

Razoável interesse

interface Estado-Sociedade-Ambiente nas relações nacionais e internacionais
Estudos e processos organizacionais e de sistemas de gestão integrada e

Total interesse

ambiental em organizações com ou sem fins lucrativos
Estudos e processos culturais, de comportamento, de educação ambiental e de

Muito Interesse

cidadania

Outras informações de Perfil
Conhecimento da língua inglesa: Já tenho certificado de nível intermediário ou avançado de
curso em inglês, com validade internacional (Toefl, Ielts, Cambridge)
Vida comunitária, articulação e participação social:
Já participei ou participo de atividades ou comunidades religiosas ou espirituais
Mais informações: http://lattes.cnpq.br/3537206010399527
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SEÇÃO III:
ES TU DOS S OBR E A LI M EN TA ÇÃO
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MÉTODOS DE ESTUDO E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS
Em pesquisa de campo, seguem os métodos e técnicas adotados nos projetos de estudos sobre
alimentação.
Quadro 2– Estudos sobre Alimentação: Métodos e Técnicas de Coleta de Dados em Pesquisa de Campo
ALIMENTAÇÃO:
Auxílio alimentação
ALIMENTAÇÃO:
e alternativas de
Grupo de Estudo Experiências em
alimentação e
outras universidades
pagamento nos
campi
Pesquisa de
Campo:
Observação e
Registro de
Ambientes
Pesquisa de
Campo:
Experimentação
ou Observação
Participante
Pesquisa de
Campo:
Entrevistas
Individuais
Pesquisa de
Campo:
Entrevistas em
Grupo
Pesquisa de
Campo: Diálogos
Presenciais, Egroups/Redes
Sociais
Pesquisa de
Campo:
Formulários
aplicados pela
Equipe
Pesquisa de
Campo:
Questionários
impressos ao
público

ALIMENTAÇÃO:
Hábitos de
Alimentação na
Comunidade
Acadêmica da Uff
em Niteroi

ALIMENTAÇÃO:
Instalações,
ALIMENTAÇÃO:
mobiliário e
Equipe do
ecoeficiência em
restaurante
restaurantes
universitários na Uff

ALIMENTAÇÃO:
Demandas
estudantis
restaurante - Estudo
II

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
Não se aplica ao
técnica
estudo
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
Não se aplica ao
técnica
estudo
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
Não se aplica ao
técnica
estudo
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Não se aplica ao
estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL
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Seguem detalhamentos de estudos que adotaram pesquisa de campo quanto aos lugares, situações e
sujeitos que foram parte integrante das técnicas adotadas:
Quadro 3 –Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO: Experiências em outras universidades
Grupo de Estudo

ALIMENTAÇÃO:
Experiências em
outras
universidades

EXPERIMENTAÇÃO OU
OBSERVAÇÃO ATIVA
(PARTICIPANTE) DE
AMBIENTES
Foi degustada, pelos integrantes
do grupo, a refeição oferecida
no almoço do restaurante
universitário da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

QUESTIONÁRIO

Foi aplicado questionário impresso
aos estudantes da UFRJ e da
UNIRIO, e obtivemos 75
respostas na UFRJ e 6 respostas
na UNIRIO. Já na UFF e na
Universidade Federal de
Uberlândia - UFU foi utilizado o
questionário digital,
disponibilizado pela internet,
sendo coletadas 27 respostas na
Universidade Federal Fluminense
e 33 respostas na UFU.
Totalizando o número final de
dados coletados 141 respostas.

Quadro 4 - Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO: Auxílio alimentação e alternativas de alimentação e pagamento nos campi
Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO:
Auxílio alimentação
e alternativas de
alimentação e
pagamento nos
campi

OBSERVAÇÃO PASSIVA
(NÃO PARTICIPANTE) DE
AMBIENTES
Tendo em vista o tema
ALTERNATIVAS DE
ALIMENTAÇÃO fomos em 3
campi da UFF (Praia vermelha,
Gragoatá e Valonguinho) para
observarmos quais eram as
alternativas de alimentação dos
estudantes. Realizamos algumas
perguntas aos funcionários dos
estabelecimentos quanto aos
seguintes tópicos: Serve
refeições? /Se sim, qual é o
valor médio?/ Qual é o valor
médio do lanche?/ Qual é o
horário de funcionamento?
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ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
OU EM GRUPOS
Tendo em vista o tema
'Pagamento das Refeições do
Restaurante Universitário',
entrevistamos o coordenador geral
do restaurante universitário.

Quadro 5- Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO: Hábitos de Alimentação na Comunidade Acadêmica da Uff em Niteroi
Grupo de Estudo

ALIMENTAÇÃO:
Hábitos de
Alimentação na
Comunidade
Acadêmica da Uff
em Niteroi

OBSERVAÇÃO
PASSIVA (NÃO
PARTICIPANTE)
DE AMBIENTES
Tivemos contato
com o que acontece
na cozinha do
restaurante
universitário, no dia
que entrevistamos a
nutricionista chefe e
visitamos as
instalações do
restaurante
universitário do
Gragoatá, quando
pudemos, assim, ter
uma ideia melhor de
como os alimentos
são preparados.

ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS OU
EM GRUPOS

QUESTIONÁRIO

Houve uma entrevista
coletiva com a
participação de vários
grupos de estudos em
alimentação junto a
nutricionista chefe do
restaurante
universitário, que nos
atendeu durante cerca
de uma hora em que
tópicos foram
tratados sobre
processos de
preparação de
refeições, logística de
recepção de alimentos
e descarte de
resíduos, turnos e
equipes de
restaurante, horários
de refeições, volume
de refeições e
planejamento de
cardápios.

Aplicamos o
questionário digital
através das redes
sociais e através de email, sendo que 525
pessoas responderam
ao nosso
questionário.
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Quadro 6 - Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO: Instalações, mobiliário e ecoeficiência em restaurantes universitários na Uff
Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO:
Instalações,
mobiliário e
ecoeficiência em
restaurantes
universitários na
Uff

OBSERVAÇÃO PASSIVA
(NÃO PARTICIPANTE) DE
AMBIENTES
Em uma visita feita nas
instalações do restaurante
Universitário, no dia 28 de
Abril de 2015, pudemos
observar o local onde os
alimentos são armazenados, o
frigorífico, as prateleiras e
caixas de plástico, vimos
também o local onde os
alimentos são préprocessados, além das
caldeiras para o cozimento e o
local de higienização dos
utensílios da cozinha e os
pratos e talheres utilizados
pelos frequentadores do
restaurante e, principalmente,
verificamos o local onde os
resíduos são acondicionados
antes de serem retirados tanto
pela prefeitura quanto pelo
criador de suínos.
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ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
OU EM GRUPOS
Em entrevista com o coordenador
do Restaurante Universitário da
UFF, realizada no dia 22 de Maio de
2015, pudemos conhecer muitas
informações relevantes para nosso
estudo. O Coordenador está desde
2012 fazendo parte da equipe do
restaurante, frequentemente
visitando todos os estágios da linha
de produção da cozinha, verificando
de perto as necessidades dos
funcionários, o que pode ser
melhorado para que o trabalho seja
feito da melhor forma tanto para
qualidade de vida dos funcionários
quanto para a eficiência da
produção.

Quadro 7 - Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO: Equipe do restaurante
Grupo de Estudo
ALIMENTAÇÃO:
Equipe do
restaurante

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
OU EM GRUPOS
Nosso grupo participou de uma
entrevista no dia 28 de abril, na
Divisão de Alimentos e Nutrição
(DAN), com a nutricionista
Caroline, que é a chefe da Divisão.
Com essa entrevista, conseguimos
tirar muitas dúvidas sobre os
assuntos referentes ao bandejão,
podendo esclarecer vários pontos;
além disso, fizemos uma visita
guiada pela cozinha, conhecendo
melhor os espaços e o trajeto que
o alimento faz desde sua chegada
até seu consumo. Também
participamos de uma entrevista no
dia 22 de maio com o coordenador
do Restaurante Universitário. A
entrevista nos possibilitou
esclarecer melhor alguns tópicos
mais voltados à equipe de
restaurante, dando-nos uma
melhor visão do que realmente
ocorre nos bastidores que são os
processos e equipes do bandejão.
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FORMULÁRIO
No dia 27 de maio, nosso grupo
aplicou formulários para os
funcionários do bandejão, no
período do manhã, no próprio
Restaurante Universitário.
Conseguimos um total de 21
respondentes. Dois livros de
gastronomia foram presenteados
pela professora orientadora para
serem sorteados entre os
respondentes pela equipe de
estudo. Duas funcionárias foram
sorteadas em 01 de julho [números
12 e 19], quando registramos em
foto.

Em pesquisas em fontes secundárias, seguem os métodos e técnicas adotados para coleta de dados
nos projetos de estudos sobre alimentação.
Quadro 8 - Estudos sobre Alimentação: Métodos e Técnicas de Coleta em Pesquisa em Fontes Secundárias

Grupo de Estudo

ALIMENTAÇÃO:
Experiências em
outras universidades

ALIMENTAÇÃO:
Auxílio alimentação e
alternativas de
alimentação e
pagamento nos campi

ALIMENTAÇÃO:
Hábitos de
Alimentação na
Comunidade
Acadêmica da Uff em
Niteroi

ALIMENTAÇÃO:
Instalações, mobiliário
ALIMENTAÇÃO:
ALIMENTAÇÃO:
e ecoeficiência em
Demandas estudantis
Equipe do restaurante
restaurantes
restaurante - Estudo II
universitários na Uff

Pesquisa de conteúdos
Foi adotada como
em Websites, Blogs ou Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
Redes Sociais
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Artigos
Científicos

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Livros e
Capítulos de Livros

Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Não se aplica ao estudo

Pesquisa de Notícias
Impressas ou na
Internet

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Legislação
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo
em vigor
Foi adotada como
Pesquisa de Projetos de
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
Lei
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

Pesquisa de Editais,
Normas e outros
Documentos Oficiais

Não se aplica ao estudo

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Atas de
Reuniões e Relatórios
de Eventos

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR
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Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

ALIMENTAÇÃO: EXPERIÊNCIAS EM OUTRAS UNIVERSIDADES
ESTUDANTES AUTORES:
ALINE PAULO DOS SANTOS,
ELIZABETH SANTOS PEREIRA E RUTHE FERNANDES DE MORAES GOMES
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Experiências em outras
Universidades”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de
aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patrícia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina
Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Aline Paulo, Elizabeth Santos e Ruthe Fernandes.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo uma análise comparativa de casos em universidades federais sobre a percepção dos alunos com
relação às refeições oferecidas, as quais foram selecionadas por acessibilidade pela equipe de estudo.
O método de estudo adotou pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, e para a coleta de dados na
pesquisa de campo utilizamos formulário e as observações feitas sobre os refeitórios das
universidades visitadas.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que, de maneira geral, houve
aprovação dos alunos, sobretudo no que se refere ao sabor e a variedade dos mesmos. O único ponto
que não houve aprovação foi o item de higienização dos utensílios e instalações. Além disso, houve
diversas sugestões e pontos a melhorar de acordo com a opinião dos estudantes abordados e
levantamento bibliográfico feito pela equipe de estudo.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Metodologia da pesquisa de campo
A partir da visitação feita aos refeitórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ e UNIRIO respectivamente, além da disponibilização e
divulgação de um formulário on-line para os alunos da Universidade Federal de Uberlândia e
Universidade Federal Fluminense, UFU e UFF, foi possível traçar um parâmetro comparativo entre
as percepções dos alunos com relação às refeições servidas nos refeitórios das universidades.
Em consenso com a equipe deliberamos uma abordagem direta aos alunos que aguardavam na fila
seguindo um padrão de apresentação pessoal, onde cada indivíduo do grupo abordava um grupo de
alunos, se apresentava, explicava o intuito da pesquisa e questionava se o aluno aceitava participar da
pesquisa preenchendo o formulário impresso.
Sem qualquer objeção, todos os alunos abordados na UFRJ aceitaram responder ao formulário. O
mesmo padrão de abordagem foi utilizado na visitação feita à UNIRIO no Campus da Praia
Vermelha- Urca, todavia o número de alunos presentes foi demasiadamente pequeno, visto que o
refeitório estava com suas atividades interrompidas devido a uma obra no local e a greve que iniciara
há menos de dois dias no período prejudicando assim, a coleta de dados no local.
A disponibilização do formulário on-line ocorreu no dia 13 de maio de 2015 e encerrou-se no dia 06
de Junho de 2015. Já a visitação na UFRJ ocorreu no dia 15 de maio de 2015 e na UNIRIO no dia
29 de Maio de 2015 somando um total de dados coletados de 141 respostas entre formulário on line
e impresso.

Figura 1– Refeitório Universitário do prédio da Faculdade de Letras – Campus Fundão/UFRJ
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Figura 2 – Refeitório Universitário do Campus Pontal/UFU

Figura 3 - Refeitório Universitário do Campus Pontal/UFU
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Figura 4 – Refeitório Universitário do Campus Praia Vermelha/UNIRIO

Figura 5 – Refeitório Universitário do Gragoatá/UFF
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Resultados da Pesquisa de Campo

Observação de situações e lugares
As observações efetuadas nos refeitórios levaram em consideração os valores pagos por refeição, a
variedade dos alimentos nos cardápios, a forma como eles são oferecidos (se com auxilio ou não de
funcionários), a organização e higienização dos utensílios dispostos e das próprias instalações dos
refeitórios. Além disso, o sabor e tipo de refeição oferecida (café da manhã, almoço, lanche e jantar)
também teve relevância nas observações.
Na UFRJ, o horário de atendimento varia nos três refeitórios disponíveis, contudo são oferecidos
em todos eles o almoço e o jantar no valor de R$2,00 para alunos. Na UFU existem três refeições
por dia: Café da manhã, almoço e jantar, sendo o café da manhã oferecido somente aos alunos
bolsistas. O valor cobrado para estudantes é de R$3,00. As refeições oferecidas na UFF são o almoço
e o jantar no valor de R$0.70 – um dos valores mais baratos de todas as universidades brasileiras. Já
na UNIRIO não foi encontrado qualquer registro de valores ou cardápio no site oficial da
universidade, contudo foi localizada uma página não oficial organizada pelos estudantes da UNIRIO
cuja descrição informa que o valor cobrado pelo almoço e jantar é de R$ 3,80. Todas as universidades,
exceto a UNIRIO, disponibilizam seus respectivos cardápios nos sites oficiais da Instituição.
Quadro 9 – Exemplo do cardápio semanal da UFRJ disponibilizado no site da Instituição.
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Quadro 10 – Exemplo do cardápio semanal da UFU disponibilizado no site da Instituição

Formulários e Questionários
O formulário utilizado no presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de obter, além das
informações básicas como universidade, curso, turno, semestre de ingresso, tipo de moradia do
estudante e faixa etária, a opinião dos estudantes com relação às refeições oferecidas. Para isso foram
desenvolvidas cinco questões fechadas e uma aberta:
1- Você utiliza o restaurante universitário (bandejão) com que frequência?
2- Quais refeições do restaurante universitário costuma fazer?
3- Qual a sua opinião sobre as refeições oferecidas no restaurante universitário?
4- Qual a sua opinião sobre a variedade do cardápio?
5- Como você classifica a higienização das Instalações (limpeza das mesas, piso, cadeiras),
utensílios (prato, bandejas, talheres e copos) e a disponibilidade de locais de higienização
pessoal (pia, sabão e papel toalha) dos refeitórios estudantis?
6- Resposta Opcional – Gostaria de comentar algo além do que foi tratado nas perguntas
anteriores?
De acordo com os dados obtidos nas universidades pesquisadas, constatou-se que do total de 141
respostas dos alunos abordados, 52% estava na faixa etária entre 21 a 25 anos e 53% eram
ingressantes anteriores ao ano de 2014. Com relação aos cursos registrados nos formulários houve
uma imensa diversidade; cerca de 50 cursos diferentes foram registrados nos formulários. Por tal
razão não houve análise deste dado visto que não interferiria no resultado da pesquisa.
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Tabela 1– Quantidade de estudantes que moram em república ou moradia estudantil

Mora em república ou moradia
estudantil?
Sim

81

Não

60
TOTAL

141

Tabela 2– Distribuição dos respondentes por faixa etária
Faixa Etária

Número

Distribuição %

Até 20 anos

60

43%

21 a 25 anos

72

51%

26 a 30 anos

7

5%

Mais de 30 anos

2

1%

141

100%

TOTAL

Semestre de ingresso do estudante
14%
2014.1
14%

2014.2
2015.1

53%

Antes de 2014
19%

Gráfico 1– Quantificação geral dos alunos ingressantes registrados na pesquisa
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Frequência de utilização do restaurante
universitário
6%
15%

Ocasinalmente no mês

42%

1 a 2 vezes por semana
3 a 4 vezes por semana
Todos os dias

37%

Gráfico 2 - Frequência de utilização do restaurante universitário registrados na pesquisa.
Como verificado no gráfico acima, 42% dos estudantes utilizava o bandejão todos os dias e 37%
utilizava de 3 a 4 vezes por semana. Além disso, a maioria dos alunos faz de uma a duas refeições
diárias, sendo o almoço o mais consumido. Isso se deve ao fato de grande parte dos estudantes, 74%
dos alunos, estudarem em turno integral.

Turno
3%
13%
Integral
10%

Matinal
Noturno
74%

Vespertino

Gráfico 3- Turno dos estudantes registrados na pesquisa.
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Refeições feitas no restaurante
universitário
1%

1% 0%

Café da Manhã

5%
Almoço
36%

Lanche

52%

Jantar

5%

Almoço e Jantar

0%

Gráfico 4 – Percentual de refeições feitas pelos alunos nos restaurantes universitários

Sabores das Refeições
3%
8%
Excelentes
35%

Boas
Razoáveis
54%

Ruins

Gráfico 5- Quantificação da opinião dos alunos em geral com relação ao sabor das refeições.

Embora haja a aprovação da maioria dos estudantes com relação ao sabor das refeições, algumas
universidades, como a UNIRIO, apresentam um quadro considerável de opiniões negativas com
relação ao sabor e a variedade.
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Gráfico 6- Opinião dos estudantes com relação ao sabor das refeições.

A variedade foi um dos itens apontados do formulário. O resultado demonstra que, na opinião da
maioria dos estudantes, esta variedade não é positiva. Com relação a higienização, mais da maioria
dos alunos não aprovam.

Variedade do cardápio
20%
Muita variedade
50%

Pouca variedade
Razoável variedade
30%

Gráfico 7 – Opinião dos alunos com relação à variedade do cardápio.
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Higienização das instalações e pessoal

41%

Muito boa higienização
Péssima higienização

58%

Razoável higienização

1%

Gráfico 8 – Opinião dos alunos com relação à higienização das instalações e auxiliares (copeiros).

A resposta opcional sobre o restaurante universitário foi preenchida por 30 respondentes. Analisando
a semelhança dos temas tratados nas respostas aos comentários adicionais, observa-se alguns grandes
conjuntos de respostas, como apresentadas no Diagrama 1, e uma quantificação de incidência ou
frequência de temas tratados pelos 4 conjuntos de 24 respondentes.

Falta de variedade
nos cardápios ( em 8
respostas)

Sabor das refeiçôes
- positivo ou
negativo ( em 8
respostas)

Quantidade de
alimento no prato muito ou pouco (em
5 respostas)

Valor cobrado pela
refeição (em 3
respostas)

Diagrama 2– Conjuntos de categorias temáticas dos comentários adicionais
Ressalta-se a grande frequência, no conjunto de todas as respostas, de solicitações para aumentar a
variedade do cardápio e alterações no sabor das refeições. A reclamação deste último dado varia entre
excesso de sal, falta de tempero ou de um prato específico como o peixe. Quanto à falta de variedade,
boa parte das respostas referiu-se às repetições de cardápio ou a não inclusão de outros tipos de
refeição como a vegetariana e/ou vegana. As quantidades de alimento citadas nos comentários
adicionais variaram, pois em algumas universidades, o alimento é servido através de copeiros (as) e
não o próprio estudante se servindo. Segundo estas respostas isto geraria desperdícios ou, em alguns
casos, a não saciedade do estudante – quando é servido pouco alimento no prato. Há algumas
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reclamações dos valores cobrados sugerindo que os valores são alto demais para o tipo, variedade e
quantidade de alimento servido.
Algumas das respostas individuais chamaram atenção como sugestão ou ponto a melhorar, como são
os casos:
“Deveria haver mais bandejões. A demanda é muito grande”
“Poderiam disponibilizar a opção de ‘quentinhas’ no bandejão”.
”Responsabilidades dos seguranças aos que furam a fila, ou seja, devem ser penalizados”
Para comprovar a eficácia dos dados informados e compará-los, a equipe de estudo teve a
oportunidade de provar as refeições da UFRJ e da UFF. Á partir das observações feitas ressalta-se
algumas importantes diferenças e pontos a melhorar.
Uma das observações é que a UFRJ dispõem de três grandes refeitórios espalhados pelo Campus
Fundão, todos em funcionamento. Já na UFF um dos restaurantes, do campus Praia Vermelha,
encontra-se temporariamente desativado, sobrecarregando o refeitório do Gragoatá. No cardápio
da UFRJ há a opção de refeições vegetariana, o que não ocorre na UFF. Em contrapartida o valor
cobrado difere entre elas. Na UFF as refeições são oferecidas por R$0,70 enquanto na UFRJ o valor
sobe para R$2,00. Ao comparar valores entre as Universidades, é possível verificar que a UNIRIO
cobra, segundo informações dos próprios alunos, o valor de R$ 3,80 enquanto na UFU o valor é de
R$3,00.
Ao comparar a higienização dos dois refeitórios, o da UFF e o da UFRJ, percebeu-se que na UFRJ
os talheres são separados em embalagens de papel para aumentar a higienização dos utensílios, além
do auxilio do serviço de copeira para servir os alunos, diminuindo assim o contato de diversas pessoas
com o alimento e aumentando a higienização. Notou-se também que todos os funcionários atuavam
de luvas e toucas. O local se encontrava higienizado e com as mesas e pisos limpos. A disposição e
quantidade de alimento no prato são adequadas.
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Figura 6– Disposição dos alimentos no refeitório e funcionárias (copeiras) com equipamentos de segurança e higiene no refeitório da UFRJ.
A equipe comprovou que, de maneira geral, as refeições são saborosas e que a opção vegetariana é
um atrativo e diferencial que justifica a grande aprovação dos alunos da UFRJ.
Resultados da Pesquisa em Fontes Secundárias
Diversos artigos afirmam que os hábitos alimentares dos estudantes frequentemente são alterados,
tendo vista a disponibilidade do tempo, os recursos financeiros ou mesmo a distância até suas
residências. Uma análise feita com alunos da Universidade Federal do Mato Grosso Sul revelou que
grande parte dos alunos mudou sua rotina alimentar logo que ingressam na faculdade e que os fatores
citados acima são os principais agravantes para esta ocorrência. Sendo assim o restaurante
universitário é a principal opção alimentar encontrada.
De acordo com o site oficial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, somente no refeitório da
Faculdade de Letras, são oferecidas cerca de 1000 refeições diariamente. Quando comparado a
Universidade Federal de Uberlândia, este número chega a 1300 refeições oferecidas por dia. Deste
modo fica clara a importância dos refeitórios universitários na vida dos estudantes.
Em outro artigo produzido por um grande jornal de circulação, uma nutricionista e um Chef de
cozinha resolveram visitar alguns refeitórios de universidades do Rio de Janeiro, dentre elas, a UFRJ.
De forma geral o cardápio foi considerado bom, com um ótimo serviço e preço justo.
Deste modo conclui-se que o uso dos refeitórios é de suma importância para os alunos, visto que
boa parte deles não dispõe, muitas vezes, de recursos financeiros ou disponibilidade de tempo para
se locomoverem até suas residências e degustarem em casa. Por isso a preocupação com o cardápio,
a variedade, a quantidade e qualidade, além do preço, são fatores que devem ser levados em
consideração para haja uma maior qualidade de vida para esses usuários.
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CONCLUSÃO

A partir da pesquisa realizada sentimos falta de informações diretas dos alunos da UNIRIO, tivemos
poucas respostas, mas achamos que dentre todas as universidades analisadas (UFF, UFU, UFRJ e
UNIRIO) a UNIRIO é que tem mais a dizer sobre o bandejão em relação a reclamações, estrutura
do local, tipo de alimentação e comportamento dos funcionários. Uma pesquisa sobre a UNIRIO,
com foco no bandejão, seria uma excelente oportunidade para a própria comunidade da universidade,
pois poderiam ver onde estão errando e o que pode melhorar, seriam os alunos falando sobre algo
que eles consomem e frequentam. Os poucos alunos que responderam tiveram algo a dizer tanto
sobre a alimentação quanto sobre a higienização.
Recomendamos a utilização de cartilhas para os alunos obterem maiores informações sobre o
bandejão. Na UFRJ, há um cartilha do bandejão, informando como ele funciona, quais dias, quem
trabalha, como é feita a higienização, e o horário de funcionamento. Achamos uma excelente
iniciativa e recomendamos que na UFF tenha uma cartilha com tais informações. Recomendamos
que aumentem a variedade no cardápio, mas que também aumentem um pouco o valor para poder
cobrir os gastos.
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APÊNDICE

Apêndice I – Instrumento de Coleta de Dados adotado: Formulário e Questionário

Projeto: Experiências em outras Universidades – Análise comparativa de percepções de
estudantes
Curso:____________________________________________________________________
Universidade:______________________________________________________________
Turno: ( ) matinal

( ) vespertino

Semestre de Ingresso: ( ) 2015.1

( ) integral
( ) 2014.2

( ) noturno
( ) 2014.1

( ) Antes de 2014

Mora em República ou moradia estudantil ou outra moradia temporária?
( ) Sim

( ) Não

Faixa Etária: ( ) até 20 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) 26 a 30 anos ( ) mais de 30 anos
Contato (opcional): email ou facebook ________________________________________
O formulário só será aplicado aos que frequentam o bandejão
1-

2-

3-

Você utiliza o restaurante universitário (bandejão) com que frequência?
(

) Ocasionalmente no mês

(

) 1 a 2 vezes por semana

(

) 3 a 4 vezes por semana

(

) Todos os dias

Quais refeições do restaurante universitário costuma fazer?
(

) Café da Manhã

(

) Almoço

(

) Lanche

(

) Jantar

Qual a sua opinião sobre as refeições oferecidas no restaurante universitário?
(

) Ruins

(

) Razoáveis

(

) Boas
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(
4-

5-

6-

) Excelentes

Qual a sua opinião sobre a variedade do cardápio?
(

) Pouca variedade

(

) Razoável variedade

(

) Muita variedade

Como você classifica a higienização das Instalações (limpeza das mesas, piso,
cadeiras), utensílios (pratos, bandejas, talheres e copo) e a disponibilidade de locais de
higienização pessoal (pia, sabão e papel toalha) dos refeitórios estudantis?
(

) Péssima higienização

(

) Razoável higienização

(

) Muito boa higienização

RESPOSTA OPCIONAL - Gostaria de comentar algo além do que foi tratado nas
perguntas anteriores? (use o verso do formulário)
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Apêndice II – Respostas a questões abertas do questionário aplicado
Respondent
Resposta a Comentários Adicionais
e
Resp01

Gostaria de uma variedade de carne e falta de variedade no café da manhã.

Resp02

Variedade no cardápio do café da manhã seria muito bom.

Resp03

Em questão nutricional, praticantes de hipertrofia precisam comer de 15 a 25g de
proteína por refeição, transferido em alimentos seria igual a dois bifes de tamanho médio
de frango e variação de tamanho em outras carnes. O r.u por algumas vezes não supre
tais quantidades estabelecidas. Tendo em mente que a TMB ( taxa metabólica basal ) de
cada indivíduo varia com o peso, quantidade de atividades e genética já pode-se dizer que
a quantidade de carne por média geral (quantidade/n* estudantes) oferecida não cumpre
fielmente com a política de todo restaurante universitário, a famosa "alimentação
balanceada”.

Resp04

Gostaria de um cardápio com maiores variações de verduras e legumes.

Resp05

O sabor das refeições oscila muito, tem dias que a comida está ruim, no geral podemos
falar que é até boa, porém se comparado com os outros RU's, a comida não passa nem
perto de ser excelente.

Resp06

Pergunta 4: Justificativa: O cardápio é o mesmo; apenas muda a ordem a cada semana.

Resp07

Sobre a variedade de comida, deveria ser pensado um cardápio para pessoas que tem
tolerância á algo. Ex: Lactose. E também sobre a questão de que nosso RU pagamos 3
reais por refeição e não podemos colocar a quantidade ou o que queremos, devemos
sempre optar ou pelo vegetariano, ou pela refeição normal.

Resp08

Faltam temperos, poderiam colocar limão, vinagre outras opções para podermos
temperar a salada, e o suco, todos os dias só muda a cor porque o gosto não tem.. e a
quantidade é mínima.

Resp09

Particularmente nunca vi problema no RU daqui, já ouvi algumas reclamações fortes
quanto ao preço ($3,00) e ao sabor da comida, mas em geral são reclamações anteriores
ao período desde o qual estou estudando na UFU!

Resp10

Laranja e maçã não são sobremesas, são frutas! Assim como, almondega é de carne
MOIDA e não de salsicha (ou algo processado semelhante).

Resp11

No bandejão da praia vermelha poderia ser pratos ou invés de bandejas. Cada um poderia
se servir, pois senão há desperdício de comida, uma vez que pedimos para colocar pouco,
mas não somos ouvidos. Obrigado.

Resp12

Sobre as variedades de cardápios, sinto falta daqueles espetos de frango, do carré e
daquela mega coxa com sobrecoxa que serviam antigamente...por mim poderiam trocar o
peixe e o lombo de porco por esses que falei anteriormente.

Resp13

Por ser uma comida regrada, com nutricionista, deveria ter menos óleo.

Resp14

O feijão é muito bom.

Resp15

Seria importante melhorar a quantidade e diversidade de frutas e legumes porque o
bandejão da UFF serve muito carboidrato todos os dias. Além disso, seria melhor se
houvesse uma redução no nível do sal usada nos alimentos.
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Resp16

A opção vegetariana muita vezes deixa a desejar e é sem sabor. Poderiam melhorar muito
nesse quesito.

Resp17

Poderiam disponibilizar a opção de "quentinha" no bandejão.

Resp18

Melhorar o suco. Muito ruim.

Resp19

Deveria haver mais bandejões. A demanda é muito grande.

Resp20

Peixe é muito ruim.

Resp21

Quero menos repolho na minha salada e mais variedade no café da manhã.

Resp22

Fico satisfeito com a opção vegetariano do bandejão da UFRJ.

Resp23

O ambiente em si é limpo, mas os pratos comumente vêm sujos.

Resp24

Tem dias que está tudo muito bom, e em outro não dá nem para comer.

Resp25

Sou vegano e gostaria de maior frequência de opções sem leite e com soja.

Resp26

O preço é inacessível para grande parte dos alunos; 3,80!!

Resp27

Sou vegano e não como proteína, uma vez que óleo não é vegano.

Resp28

Eu só como frango.

Resp29

Responsabilidades dos seguranças aos que furam a fila, ou seja, devem ser penalizados.
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ALIMENTAÇÃO: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ALTERNATIVAS DE
ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO NOS CAMPI
ESTUDANTES AUTORES:
ANDRÉA MYLAH MENDONÇA PIMENTEL,
LETÍCIA DE SOUZA TORRES E MARIA DE QUEIROZ ROCHA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Bolsa Alimentação, alternativas de
alimentação e pagamento dos campis”, realizado no período de maio a junho de 2015, como
parte das atividades de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e
Cidadania Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana
Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Andréa Mylah Pimentel, Maria Rocha e Letícia
Torres.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: conhecer os desafios e oportunidades sobre as alternativas de locais e variedade de
alimentação que são oferecidas dentro dos Campi da Uff no Gragoatá, Praia Vermelha e
Valonguinho, em vista do grande número de estudantes nesses campi, optando por excluir as
unidades isoladas da Uff em Niteroi no recorte desse estudo. Ademais, procuramos esclarecer
dúvidas dos estudantes quanto a informações sobre a bolsa alimentação, além buscar saber qual seria
a melhor alternativa para os estudantes efetuarem o pagamento do "Bandejão".
O método de estudo adotou pesquisa de campo e pesquisa documental e para a coleta de dados na
pesquisa de campo utilizamos entrevistas e observação.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que obtivemos informações
sobre o auxílio alimentação, localizamos e sintetizamos informações sobre as alternativas de
alimentação dos estudantes da UFF e esclarecemos dúvidas a respeito de possibilidades de
pagamento do “Bandejão” nos campi onde há restaurante universitário.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo

Entrevistas individuais ou em grupo (reuniões)
Pagamento dos Campi
Na entrevista em maio de 2015 com o responsável pela Coordenação de Restaurante Universitário,
esclarecemos dúvidas em relação às formas de pagamento pelos usuários dos restaurantes
universitários. Listamos a seguir as perguntas e uma síntese de respostas:
1. Existem dois tipos de pagamento: tíquetes e o uso da carteirinha nas roletas. Sendo o
uso da roleta algo muito prático, por que só temos esse mecanismo nos campis da
Praia vermelha e do Gragoatá?
Nos foi informado que as roletas estão em fase de teste para verificar a eficiência desse
mecanismo, tanto em relação à segurança de pagamento da carteirinha ser usada pelo seu usuário
e não por outra pessoa, quanto em relação à exatidão da roleta que as vezes erra na contagem de
alunos que entram ou no desconto do valor nas carteirinhas para os casos que tem direito à
isenção ou desconto no valor. O custo de aquisição de uma roleta por ser alto, aproximadamente
R$18.000,00 cada roleta, vem impedindo a sua ampliação para os demais restaurantes
universitários. Na data da entrevista, ainda não havia uma previsão da implementação das roletas
em outros campi. O uso de biometria resolveria o risco de segurança com mais eficácia, evitando
consideravelmente o número de fraudes.
2. Existem planos para mudanças no sistema de pagamento?
Estamos pensando em outras formas para o pagamento nos campi, porém a empresa atual não
atende à demanda do Restaurante Universitário. O coordenador diz que tem entrado em contato
com o Departamento e Contabilidade e Finanças - DCF e provavelmente a Universidade vai
fechar um contrato com o Banco do Brasil, caso isso ocorra, serão instaladas máquinas de débito
e crédito facilitando o pagamento.
3. Para onde vai o dinheiro arrecadado com o pagamento das refeições pelos usuários dos
restaurantes universitários?
O Banco do Brasil preenche uma guia de recolhimento da união e deposita todo o dinheiro
arrecadado pelos tíquetes na conta do Tesouro Nacional da UFF. Sendo assim, o dinheiro vai
para a administração geral da Uff, sendo revertido para o restaurante na compra de equipamento,
por exemplo.
4. Por que só tem ponto de venda de tíquetes nos campis do Gragoatá e da Reitoria?
Devido ao baixo valor dos tíquetes (R$ 0,70), a arrecadação de receita é baixa, não sendo plausível
a criação de mais pontos de venda para o manejo de tão pouco volume de dinheiro.
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Observação de Situações e Lugares
Alternativas de Alimentação
Na observação realizada em maio de 2015, fomos aos campis Praia Vermelha, Gragoatá e
Valonguinho para observar as alternativas de alimentação dos estudantes da Universidade Federal
Fluminense. Foram feitas algumas breves perguntas aos funcionários dos estabelecimentos e com os
dados coletados elaboramos as seguintes tabelas 1 2 e 3, respectivamente, sobre alternativas de
alimentação no Campus Praia Vermelha, Campus Gragoatá e Campus Valonguinho.
Após a coleta de dados, foi notado que na maioria das alternativas de alimentação o valor do lanche
é de R$ 5,00, já o valor da refeição é, em média, de R$13,00. Ademais, também deve ser ressaltado o
fato de nem todos os estabelecimentos servirem refeições. No campus do Gragoatá, por exemplo,
(onde existe um Restaurante Universitário funcionando regularmente) nenhuma das alternativas de
alimentação oferece refeições.
Tabela 3 - Alternativas de alimentação no Campus Praia Vermelha
Alternativas de alimentação

Serve
refeições

Valor médio
da refeição

Valor médio
do lanche

Horário de
funcionamento

Estrutura
fixa

Trailer do Adriano

Sim

R$10,00

R$5,00

7hrs às 21hrs

Não

Cantina do Luís

Sim

R$15,00 (1/2
kilo)

R$5,00

7hrs às 19hrs

Sim

Nosso ponto

Não

---

R$5,00

7hrs às 21hrs

Sim

Junior e Cláudio

Não

---

R$5,00

8hrs às 21hrs

Sim

Tabela 4 - Alternativas de alimentação no Campus Gragoatá
Alternativas de alimentação

Serve
refeições

Valor médio
da refeição

Valor médio
do lanche

Horário de
funcionamento

Estrutura
fixa

Trailer do Alex

Não

---

R$5,00

6hrs às 22hrs

Sim

Cantina da Maura

Não

---

R$5,00

7hrs às 21hrs

Sim

Tia Isaura

Não

---

R$3,50

6hrs às 22hrs

Não

Horário de
funcionamento

Estrutura
fixa

Tabela 3 - Alternativas de Alimentação no Campus Valonguinho
Alternativas de alimentação

Serve
refeições

Valor médio
da refeição
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Valor médio
do lanche

Maria Alice

Não

—

R$4,50

5hrs às 18hrs

Não

Cantina do Luís

Sim

R$15,00 (1/2
kilo)

R$5,00

7hrs às 20hrs

Sim

Cantina do anatômico

Sim

R$12,00

R$4,00

7hrs às 18hrs

Sim

Resultados da Pesquisa em Fontes Secundárias
O grupo encontrou informações sobre a Bolsa Alimentação, um benefício na modalidade de
concessão de tíquetes do Restaurante Universitário da Universidade Federal Fluminense. Seguem
abaixo alguns dados sobre a bolsa.


A quem destina-se o benefício? Disponível somente para estudantes dos Cursos de
Graduação de Niterói, a bolsa Alimentação destina-se àqueles que utilizam os Restaurantes
Universitários e encontram-se em vulnerabilidade socioeconômica.



Como deverá ser realizada a solicitação da bolsa? A solicitação deverá ser feita na ocasião
da inscrição em outro Programa de Assistência Estudantil (Bolsa/Auxílio) disponível. O
estudante passará por uma avaliação socioeconômica, que definirá a concessão ou não da
Bolsa.



Como é realizada a retirada dos tíquetes? O estudante beneficiado com isenção deverá
retirar os tíquetes, geralmente, nos 10 primeiros dias úteis de cada mês, das 9h às 12h e das
13 às 17h, na Central de Carteirinhas do Restaurante Universitário (Campus do Gragoatá),
com apresentação da carteira de estudante da UFF e cópia da ficha de inscrição em disciplinas
do semestre em curso. O estudante que deixar de retirar os tíquetes por 2 (dois) meses
seguidos, sem justificativa, será desligado da Bolsa.
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CONCLUSÃO

São necessárias pesquisas que busquem identificar a melhor alternativa de pagamento do Restaurante
Universitário (tanto para os estudantes quanto para o restaurante). Pesquisas que busquem mais
informações sobre as alternativas de alimentação de estudantes da UFF. Exemplos de temas:



Identificar se existe fiscalização sanitária.
Descobrir o motivo do não fornecimento de refeições no campus Gragoatá.

Além disso, devem ser elaboradas pesquisas que busquem esclarecer possíveis dúvidas a respeito da
bolsa alimentação, que não estejam claras nos editais, como por exemplo:


A UFF oferece algum tipo de apoio financeiro aos beneficiados durante o período de greve
(quando a alimentação se torna mais cara)?

A UFF poderia investir em novas formas de pagamento nos campus, evitando os problemas atuais,
como fraudes. Exemplos:



A bolsa alimentação atende adequadamente os alunos que se encontram em vulnerabilidade
socioeconômica. A UFF poderia aumentar o número de bolsas oferecidas.
As alternativas de alimentação, por sua vez, deveriam aumentar e melhorar a sua estrutura,
para um melhor serviço. Além do fornecimento de um cardápio mais saudável.
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ALIMENTAÇÃO: HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE
ACADÊMICA EM CAMPI DA UFF EM NITEROI
ESTUDANTES AUTORES:
AMANDA DE ALMEIDA GUIMARÃES, GABRIELA MARTINS CORRÊA E ISABELLA PIRES VIEIRA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Hábitos de Alimentação na
Comunidade Acadêmica da UFF em Niterói”, realizado no período de maio a junho de 2015,
como parte das atividades de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica,
Consciência e Cidadania Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e
Monitoria por Ana Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Amanda de Almeida Guimarães, Gabriela Martins
Corrêa e Isabella Pires Vieira.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: compreender os hábitos de alimentação e nutrição dos estudantes, docentes e todas as pessoas
que estão no ambiente da UFF de forma a buscar melhorias e soluções facilitadoras no cardápio do
Restaurante Universitário, tanto para os clientes quanto para a equipe.
O método de estudo adotou pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e para
a coleta de dados na pesquisa de campo utilizamos entrevistas, observação, formulário/questionário.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que o estudo foi importante
pois permitiu uma amplitude muito maior acerca do tema alimentação, como está a situação alimentar
da Comunidade Acadêmica hoje e a influência que a Universidade exerce sobre ela. Também
proporcionou um conhecimento singular em relação à estrutura de um restaurante universitário,
conhecendo melhor cada setor envolvido, desde nutricionistas e cozinheiros, até os frequentadores
menos assíduos. Todo esse conhecimento adquirido e devidamente documentado, vai ser importante
em possíveis melhorias tanto por parte na Universidade, seja uma mudança estrutural, levando em
consideração críticas e sugestões que aqui foram citadas, quanto por parte da Comunidade
Acadêmica, através da breve avaliação qualitativa de sua alimentação, ficando atentos e buscando
sempre o melhor para sua saúde.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Estabelecemos 3 fases para o tratamento de dados: os que frequentam o Restaurante Universitário,
os que frequentam algumas vezes e os que não frequentam.

Segmento da comunidade acadêmica
600
500
400
300
200
100
0

493

Estudante de Graduação
Estudante de Pós-Graduação
(Lato Sensu ou Stricto Sensu)
16

4

6

0

Docente

5

Servidor técnico-administrativo
Funcionário contratado
(terceirizado)
Outros

Gráfico 9 – Segmento da Comunidade Acadêmica
Nesse estudo foram obtidas 524 respostas, as quais 493 respondentes são Estudantes de Graduação.
Com base nessas informações, torna-se evidente que o Restaurante Universitário é frequentado de
maneira quase absoluta por alunos da Universidade que precisam do alimento para manter uma saúde
de qualidade.

Regularidade de Clientes
Jantam
36%

30%

Não Jantam

34%

Jantam
Eventualmente

Gráfico 10 – Regularidade de Clientes no Restaurante Universitário

Do total de respostas obtidos, foram filtradas as pessoas que frequentam o Restaurante Universitário
com maior intensidade no período diurno. Destas, que ao total foram 378, foi calculado as que
frequentam o mesmo pela noite, mostrando assim que a massa cai para 30% aproximadamente.
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Pessoas que trocam seu almoço por
lanche durante os dias úteis da semana
22%

Frequentemente

44%

Ocasionalmente
Nunca

34%

Gráfico 11 – Troca de refeições dos respondentes durante os dias úteis
Destas 378 pessoas que frequentam o Restaurante Universitário, é possível observar que cerca de
50% tem o hábito de trocar o seu almoço por lanches. O que é um possível reflexo do pouco tempo
para o almoço e das grandes filas do Restaurante Universitário.

Opinião sobre a variedade ou opções de
cardápio servido
1%
Baixa variedade

40%

Razoável variedade
59%

Alta variedade

Gráfico 12 – Opinião sobre a variedade no cardápio do R.U.
Do total de respostas obtidas, é notório que há um insatisfação por parte da demanda dos alunos.
Em muitos comentários foram encontradas reclamações sobre a falta de variedade e questionamentos
sobre o sabor da comida oferecida.
*os resultados dos alunos que não frequentam o restaurante universitário tornam inviável a
criação de gráficos ou tabelas devido ao baixo número.
*os gráficos sobre as pessoas que frequentam o Restaurante Universitário eventualmente
não foram anexados devido as porcentagens serem muito semelhantes aos frequentadores
assíduos, sendo esses um total de 130 pessoas.
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Resultados da Pesquisa de Campo
Com um total de 524 respostas obtidas através de um questionário/formulário online, nas quais
pessoas de diversos setores responderam: graduandos, pós-graduandos, mestrandos, docentes e
outros, foi observado após o encerramento da coleta de dados que o grande fluxo de pessoas no
Restaurante Universitário é composto majoritariamente por graduandos, no entanto há o comentário
de um servidor que evidencia a falta de tempo dos mesmos ocasionado pelas grandes filas. Observouse também que há um grande número de alunos que trocam suas refeições, tanto almoço quanto
jantar, por lanches, cujos motivos são a falta de tempo e a baixa variedade dos alimentos oferecidos
que acaba não atraindo os frequentadores.
Como nossa pesquisa visa os hábitos alimentares da comunidade acadêmica, houve o levantamento
de dados sobre os hábitos saudáveis que os mesmos praticam, e 50% das pessoas aproximadamente
declararam consumir frutas, alimentos cozidos ou grelhados, e evitar o consumo de refrigerante e
alimentos gordurosos, isso mostra que nossa comunidade acadêmica tenta manter padrões de vida
saudáveis mesmo que façam lanches no lugar de refeições. Mas, analisando mais cautelosamente por
outro ponto temos como “vilões” das dietas o chocolate, as massas e os bolos, e acredita-se que esses
se encaixam na categoria lanches da tarde/ sobremesas e são consumidos principalmente devido ao
preço não muito alto e a facilidade de encontrá-los. Esse estudo também teve como finalidade
verificar se alimentos com cascas são aceitos por parte dos consumidores, sendo a batata inglesa, a
batata doce, a batata baroa e a cenoura considerados aceitáveis por cerca de 50% da demanda
frequentadora, podendo assim ser facilmente introduzidos ao cardápio como um teste e caso fossem
aceitos gerariam um gasto a menos para o Restaurante Universitário.
As últimas questões a serem abordadas são a introdução de comida vegetariana e de sopas ou caldos
ao cardápio. A questão vegetariana é um dilema em nosso Restaurante Universitário, a
implementação da mesma não ocorre por falta de vontade da Direção, e sim por falta de estrutura e
verba para o mesmo. A Direção do Restaurante teve a ideia de servir um cardápio vegetariano em
complemento ao atual para assim atender todas as demandas, porém o espaço e a verba ainda
inviabilizam a realização do projeto. Já por outro lado, as sopas ou caldos seriam muito bem vindos
ao cardápio devido a facilidade do preparo dos mesmos, mas a grande inviabilização deste é devido
a falta de talheres e pratos apropriados para o consumo.

Entrevista em Grupo
No dia 28 de abril foi realizada uma entrevista coletiva com a Nutricionista responsável pelo
Restaurante Universitário e pudemos conhecer as dificuldades que o mesmo enfrenta tanto
financeiramente, quanto estruturalmente. Dúvidas foram esclarecidas em uma pequena reunião, tais
como higienização, armazenamento, alimentos processados, uso de bicarbonato, e a montagem do
cardápio. Questões como higienização e armazenamento são tratadas com teor máximo de cuidado
para evitar qualquer tipo de contaminação, cada setor é designado para alguma tarefa e as bandejas
são lavadas em um lugar, pratos e talheres em outro. Já o armazenamento é feito em freezers com
temperaturas baixas para os alimentos ainda não cozidos; as carnes que serão consumidas no dia a
dia são temperadas com um dia de antecedência devido às demandas a serem atendidas, e
armazenadas em um freezer específico. Já alimentos como o feijão ficam armazenados em uma
espécie de forno quente para evitar proliferação de bactérias, obedecendo assim todas as normas
estabelecidas.
A questão do uso de bicarbonato e a montagem do cardápio foram debatidas de forma bem
esclarecedora. Não há uso de bicarbonato em nenhum tipo de comida oferecida pelo Restaurante
Universitário, e a montagem do cardápio tem uma regra. São necessários, para uma alimentação
equilibrada, proteínas, fibra, carboidratos e uma opção de salada todo dia. Em relação à sobremesa,
são três dias de fruta e nos outros dois dias elas podem variar. Para o tão questionado estrogonofe,
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nos foi esclarecido que devido a demanda de alunos quase duplicar no dia em que este prato é servido,
passaram a servir menos e em dias de pouco movimento evitando assim filas longas e demoradas.
Foi também questionada a qualidade do suco, que se dá devido a um contrato feito para um melhor
custo beneficio, no qual a empresa cede as máquinas de armazenamento ao restaurante. No entanto
como a própria nutricionista esclareceu, a qualidade do suco caiu, fazendo com que o mesmo seja
menos nutritivo.

Questionário/Formulário
O quadro 1 exibe os tópicos das questões tratadas no questionário eletrônico aplicado. O mesmo se
encontra no apêndice 1.
Quadro 11- Tópicos do questionário eletrônico aplicado

1
I.
II.
III.
IV.
V.
2

Perfil do respondente
Segmento da comunidade acadêmica
Campus ou Unidade Isolada de vínculo da matrícula na Uff, em Niterói
Tipo de moradia, no caso de estudantes.
Faixa etária
Gênero do respondente
Seus hábitos de alimentação e nutrição

I.
II.
III.
3

Você costuma trocar seu almoço ou jantar por lanche durante os dias úteis da semana?
Sobre hábitos de alimentação saudável, o que você já pratica em seu dia a dia
Qual a tentação que sabota a sua dieta?
Uso, preferências e sugestões sobre cardápio de restaurantes universitários ('bandejão') da Uff em Niteroi

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Quais refeições e com que frequência se alimenta no restaurante universitário?
As refeições oferecidas pelo restaurante universitário são:
Qual a sua opinão sobre o sabor das refeições servidas?
Qual a sua opinião sobre a variedade ou opções de cardápio servido?
Alimentos cozidos e servidos com casca seriam uma alternativa a considerar?
Quais opções de cardápio você gostaria de incluir ou ter maior frequência no restaurante universitário?
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Perfil do respondente

Gráfico 13 - Segmento da Comunidade Acadêmica
Houve um total de 524 resposta, das quais 94% foram majoritariamente de graduandos, assim há
uma percepção de que estes são a grande massa do restaurante. Porém, nota-se a baixa frequência de
docente e servidores.

Gráfico 14 – Campus ou Unidade Isolada da UFF com Respondentes
É notório o número de respondentes dos campus Praia Vermelha, Gragoatá e Valonguinho, pode
haver um maior número destes campus pois os mesmos abrangem diversos cursos, tendo assim um
maior número de alunos.

Gráfico 15 – Tipo de Moradia (Estudantes)
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No gráfico anterior é evidente que grande parte dos estudantes ainda residem com seus pais, no
entanto o número dos que vivem em república é bastante expressivo. Já os que residem na moradia
estudantil são um pequeno número, devido a limitação de vagas.

Gráfico 16 – Faixa Etária do Respondente
Evidencia-se que a maior faixa etária é composta por alunos de até 20 anos, sendo assim possível
associar que isso ocorre devido ao ingresso de novos alunos e também de alunos nos primeiros
períodos.

Gráfico 17 - Gênero do Respondente
É expressivo que o número de mulheres que frequentam o restaurante universitário é praticamente
o dobro dos homens. Isso se deve ao fato de que nos últimos anos o número de mulheres ingressantes
em universidades tem sido cada vez maior.
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Seus hábitos alimentares (respondentes)

Gráfico 18 – Troca do Almoço por Lanche
Nesse gráfico evidencia-se que poucos alunos trocam seu almoço por lanches. No entanto é
importante observar os que o fazem frequentemente somado aos que fazem ocasionalmente são a
maioria.

Gráfico 19 – Troca do Jantar por Lanche
No jantar, é expressivo que o número de pessoas que jantam cai mais da metade em comparação ao
almoço. No entanto é preciso lembrar que muitas pessoas optam por lanches, por serem mais leves
à noite.

Gráfico 20 – Práticas de Alimentação Saudável
Nesse gráfico pode-se perceber que muitas pessoas tentam manter uma alimentação saudável.
Percebe-se também uma grande preferência por alimentos grelhados, assados ou cozidos, por frutas
e uma grande rejeição ao refrigerante.
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Gráfico 21 – Tentações que atrapalham a dieta dos respondentes
Esse gráfico mostra á dificuldade que as pessoas tem para resistir à alimentos saborosos. A grande
dificuldade enfrentada pela maioria é a resistência ao chocolate, a bolos e tortas, macarrão e massas.
Uso, preferências e sugestões sobre cardápio de restaurantes universitários (“bandejão”)
da Uff em Niteroi

Gráfico 22 – Frequência durante o Almoço
O gráfico evidencia a frequência regular da maioria das pessoas, cerca de 70% dos respondentes vão
ao restaurante universitário durante o almoço.
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Gráfico 23 – Frequência durante o Jantar
O gráfico mostra que grande parte dos alunos não frequenta o restaurante o universitário no período
do jantar, aproximadamente 40%.

Gráfico 24 – Opinião sobre as refeições oferecidas pelo R.U.
Com base nesse gráfico podemos afirmar que a maioria dos alunos vêm o restaurante universitário
como “uma alternativa importante para satisfazer a fome durante a permanência na universidade”
paralelamente a “um direito social”.

Gráfico 25 – Opinião sobre o sabor da refeição
Com esse gráfico, temos uma visão de quão apetitosa a comida é. A maioria indica que é
eventualmente saborosa.
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Gráfico 26 – Opinião sobre a variedade no cardápio servido
Em contrapartida, neste gráfico podemos ver que a variedade da comida é considerada baixa.
Quais alimentos cozidos e servidos com casca seriam uma alternativa a considerar?

Gráfico 27 – Opinião sobre comer abóboras cozidas com casca
Fica claro por meio deste que abóbora não foi bem aceita por grande parte dos frequentadores.

Gráfico 28 – Opinião sobre comer batatas inglesas cozidas com casca
Já neste gráfico é visível em larga escala a aceitação de batatas inglesas com casca.

91

Gráfico 29 – Opinião sobre comer batatas doces cozidas com casca
Batatas doces com cascas foram bem aceitas pelo público, podendo assim ser introduzidas.

Gráfico 30 – Opinião sobre comer batatas baroas cozidas com casca
Nesse gráfico fica evidente a aceitação de batatas baroas cozidas com casca.

Gráfico 31- Opinião sobre comer beterrabas cozidas com casca
O gráfico mostra um rejeição de mais de 40% a beterrabas com casca.

Gráfico 32 - Opinião sobre comer cenouras cozidas com casca
O gráfico mostra a aceitação de cenouras com cascas por quase 50% dos respondentes.
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Gráfico 33 - Opinião sobre comer jilós cozidos com casca
O gráfico mostra um rejeição muito grande ao jiló com casca.

Gráfico 34 - Opinião sobre comer inhames cozidos com casca
O gráfico evidencia uma rejeição de cerca de 50% dos frequentadores.

Gráfico 35 – Opinião sobre comer ovos cozidos com casca
O gráfico mostra uma clara divisão dos frequentadores com relação aos ovos cozidos com casca.
Quais opções de cardápio você gostaria de incluir ou ter maior frequência no restaurante
universitário?

Gráfico 36 – Inclusão da proteína vegetal no cardápio
O gráfico reflete o desejo das demandas para que haja implementação de comida vegetariana ao
cardápio.
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Gráfico 37 – Inclusão de omeletes ou fritadas de ovos no cardápio
O gráfico mostra um clara aceitação à omeletes ou fritadas de ovos.

Gráfico 38 – Inclusão de sopas ou caldos à noite no cardápio
O gráfico revela que sopas ou caldos à noite seriam muito bem vindos, havendo pouca rejeição.

Comentários Adicionais
Os ‘comentários adicionais’ sobre o cardápio do restaurante universitário foi uma pergunta opcional
no questionário eletrônico aplicado, preenchida por 72 dos 524 respondentes.
Analisando a semelhança dos temas tratados nas respostas aos comentários adicionais, podemos
observar alguns grandes conjuntos de respostas, como apresentadas no Diagrama 1 e uma
quantificação de incidência ou frequência de temas tratados pelo conjunto de 72 respondentes.

Comentários sobre
Feijão ou Arroz
(em 6 respostas)

Comentários sobre
Carnes
(em 13 respostas)

Comentários sobre
Saladas
(em 4 respostas)

Comentários sobre
Rejeição à
Almôndegas
(em 6 respostas)

Comentários sobre
Alimentação
Vegetariana
(em 15 respostas)

Comentários sobre
Mais Variedades
(em 8 respostas)

Diagrama 3 – Conjuntos de categorias temáticas dos comentários adicionais
Os comentários adicionais trouxeram uma particularidade muito positiva ao
questionário/formulário, pois seria impossível abordar todos os temas que envolvem o restaurante
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universitário, além de ter acesso à opinião e sugestões da comunidade acadêmica. Alguns pontos
foram muito enfatizados, principalmente as opções vegetarianas no cardápio do restaurante, com o
total de 15 comentários à esse respeito. Os respondentes sugerem principalmente, maior variedade
de verduras e frutas para quem não come carne.
O segundo tópico mais comentado é exatamente em relação a variedade oferecida no restaurante
como um todo, não apenas à poucas opções de frutas e verduras, como também nas proteínas, além
de opções mais saudáveis, como o arroz integral por exemplo. Muitos comentam que as mesmas
opções toda semana tornam as refeições pouco atrativas, fazendo muitas vezes com que comam fastfoods, industrializados, etc. Outro fator que faz com que não realizem suas refeições no RU são as
filas enormes. Lê-se muitos comentários que criticam o tempo que demoram em filas, fazendo muitos
perderem o horário de suas aulas, outros que resolveram levar sua própria comida de casa para se
alimentar, abdicando totalmente do uso do RU. A questão das filas também foi bastante relacionada
ao fechamento temporário do RU do campus da Praia Vermelha, pois acaba por sobrecarregar,
principalmente, o RU do campus de Gragoatá, por ser o mais próximo, sendo que este ainda atende
as demandas do campus do Valonguinho, onde não existe RU.
Existe grande rejeição às almôndegas, carne moída e ao molho do frango. A opção do suco também
foi muito comentada, dizem ser industrializado e sugerem que ofereçam sucos naturais ou mais
saudáveis que estes. Esses foram os pontos mais destacados nos comentários do
formulário/questionário. Muitas sugestões foram dadas para o crescimento do RU, seja estrutural ou
nutricionalmente, e aliados a isso, muitos elogios. As pessoas reconhecem que apesar de não ser o
ideal, é um dos mais importantes serviços que a Universidade oferece.
Resultados da pesquisa em fontes secundárias
CORRERIA DO DIA A DIA PREJUDICA A ALIMENTAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS
Esse artigo encontrado na internet mostra que devido à correria e a pressa de muitos estudantes (que
trabalham e/ou moram longe da universidade) no dia a dia, estes acabam agregando um desvio
nutricional, ou seja, acabam se alimentando mal. E como consequência, os estudantes tem seu
rendimento acadêmico prejudicado devido a dores de cabeça e faltas de vitaminas e proteínas.
Os estudantes entrevistados no artigo dizem que pela falta de tempo (ambos estudam e trabalham)
acabam recorrendo a lanches mais rápidos que provavelmente devem comer com pressa para irem
trabalhar ou para assistirem suas respectivas aulas.
O artigo ainda mostra uma entrevista com uma nutricionista, Tatianna Vasconcelos, que emite sua
opinião e preocupação. Para a especialista, “é importante comer a cada três horas e não pular refeições, seguindo
o fracionamento: três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia.” Ela explica que é
preciso incluir diariamente cereais nas refeições, tais como arroz, pães e massas, dando preferência
aos alimentos integrais e naturais. “O típico prato brasileiro que combina arroz com feijão não deve ser esquecido,
uma vez que traz uma combinação completa de proteínas e é bom para a saúde”, afirma.
E a nutricionista ainda afirma que é difícil para os estudantes manterem uma boa alimentação fora
de casa, pois acaba faltando tempo dos estudantes prepararem uma boa e refeição.
INDICADORES DA QUALIDADE EM RESTAURANTES: UM ESTUDO DE CASO
Nesse artigo, o objetivo foi investigar o grau de satisfação dos clientes em restaurantes, compilandose indicadores de qualidade que, quando aplicados aos clientes, identificam seus pontos críticos. A
pesquisa foi realizada no Restaurante Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina
(RU/UFSC), utilizando método não-probabilístico de coleta de dados. Elaboraram-se propostas,
recomendando soluções a curto e longo prazo à localidade investigada.
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O artigo começa explicando que na economia atual que a sociedade se encontra, as empresas e os
comércios estão cada vez mais competitivos e buscando o maior número possível de clientes. Clientes
que se veem cercados de diferentes ofertas alimentícias de diversos tipos, preços e gostos. Então,
cabe as empresas comerciais e alimentícias fazerem o melhor para ter uma clientela interessada em
sua qualidade e suas diversas características que tornem o ambiente mais agradável ao consumidor.
"Estamos no meio de um processo de mudanças básicas, deixando um mundo que simplesmente comercializa e vende
seus produtos para ingressar num mundo no qual os clientes determinam o tipo de produtos e serviços pelos quais estão
dispostos a pagar. Se não ocorrerem à sua maneira, irão procurá-los em outro lugar, ou seja, as empresas estão
percebendo que não se vende apenas o que se fabrica, mas que devem dar aos clientes o que eles desejam." (Fragmento
retirado diretamente do artigo.)
O artigo diz que com este trabalho pretende identificar a satisfação dos clientes em restaurantes,
partindo-se do pressuposto que o conhecimento, as mudanças e adaptações ocorrem de forma
integrada nos mais diversos setores. O estudo de caso foi desenvolvido dentro do campus
universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que, como as demais universidades,
busca recursos para tornar-se competitiva, mantendo uma melhor qualidade de seus serviços,
garantindo sua sobrevivência.
Foram definidos alguns Indicadores de Qualidade e seus respectivos critérios como uma forma de
melhorar e deixar mais objetiva obtenção de resultados. Os indicadores de qualidade com seus
critérios em parênteses: Cardápio (apresentação, quantidade, variedade, higiene e qualidade
nutricional); Condição de ambiente físico (Barulho, ventilação, espaço, móveis e limpeza); Preço
(Percentual em relação ao custo das refeições); Tempo de atendimento (Percentual em relação ao
tempo do atendimento). As medidas usadas são percentuais em relação a bom, ótimo, razoável e
ruim.
Em relação aos indicadores apontados no questionário, no indicador Cardápio, o critério variedade
é relevante para o cliente, e é um aspecto a ser cuidado em função de ter sido classificado como
qualidade obrigatória, de acordo com a classificação de Kano, haja vista apresentar um percentual de
72,8% de rejeição, pois é item de qualidade considerado óbvio, de acordo com a pesquisa, sendo que
seu desempenho é insuficiente e, dessa forma, provoca grande insatisfação nos clientes.
Como lê-se no resumo esse artigo trata de algo extremamente relevante, que é qualidade geral e a
mais importante para a nossa pesquisa a qualidade alimentícia. A qualidade alimentícia é considerada
obrigatória, e assim há necessidade de se agradar aos clientes buscando uma variedade que vá de
encontro ao interesse de ambos. Sendo assim, podemos observar ao longo da pesquisa que existe
uma certa reclamação por parte das demandas frequentadoras, interferindo assim na qualidade do
cardápio, sendo necessárias mudanças pelo ponto de vista dos consumidores; como por exemplo a
implantação de cardápio vegetariano. Sendo assim, o artigo nos dá um melhor posicionamento acerca
das questões.
CONCILIANDO A VIDA UNIVERSITÁRIA COM UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A publicação 'Conciliando a vida universitária com uma alimentação saudável' mostra uma realidade
interessante em relação à alimentação dos universitários da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), onde, por um lado, a falta de tempo é uma das maiores dificuldades para manter uma
alimentação equilibrada, gerando problemas como o aumento de peso, já que esses estudantes
acabam por escolher fast-foods, guloseimas e industrializados no geral. Por outro lado, alunos menos
saudáveis começaram a ter preferências mais nutritivas por influência do restaurante universitário do
campus de Mariana, onde é disponibilizado refeições até nos domingos, com um cardápio bastante
variado, incluindo opções vegetarianas para os que não comem carne. A UFOP ainda oferece
acompanhamento nutricional para alunos e funcionários, o que mostra um comprometimento muito
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eficiente com a saúde da comunidade acadêmica, além de ser exemplo para muitas universidades do
país.
CONCLUSÃO

Recomenda-se um estudo aprofundado referente à:




Pessoas com problemas de saúde (alergia alimentar, hipertensão, diabetes, colesterol).
Preparo dos alimentos quanto a molhos, utilização de óleos, por questões de elevado teor
de gordura.
Porquê da limitação nas opções do cardápio do restaurante universitário (carnes, frutas e
verduras).

A Universidade Federal Fluminense pode incluir opções vegetarianas no menu dos restaurantes
universitários diante das sugestões mais apontadas pela comunidade acadêmica na questão aberta
para comentários. A UFF poderia realizar e divulgar o serviço de orientação nutricional feito por
alunos dos últimos períodos do curso de Nutrição para a comunidade acadêmica, considerando isso
como hora extra para os graduandos, sendo essa uma opção econômica para a universidade. A UFF
também poderia incluir duas proteínas no cardápio dos restaurantes universitários tendo em vista a
intolerância à alguma proteína por parte da comunidade.
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APÊNDICE

Apêndice I – Questionário online


SEGMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA
o
o
o
o
o
o



ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO
ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU OU STRICTO SENSTU)
DOCENTE
SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
FUNCIONÁRIO CONTRATADO (TERCEIRIZADO)
OUTROS

PERFIL DO RESPONDENTE

CAMPUS OU UNIDADE ISOLADA DE VÍNCULO DA MARÍCULA NA UFF, EM
NITERÓI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CAMPUS GRAGOATÁ (em qualquer das unidades desse Campus)
CAMPUS VALONGUINHO (em qualquer das unidades desse Campus)
CAMPUS PRAIA VERMELHA (em qualquer das unidades desse Campus)
ESCOLA DE ENFERMAGEM
FACULDADE DE DIREITO
FACULDADE DE FARMÁCIA
FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE VETERINÁRIA
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
INSTITUO BIOMÉDICO
INSTITUO DE SAÚDE DA COMUNIDADE
REITORIA
OUTROS

TIPO DE MORADIA, NO CASO DE ESTUDANTES
o
o
o
o
o

SOU ESTUDANTE E ESTOU RESIDINDO EM REPÚBLICA DE ESTUDANTES
SOU ESTUDANTE E ESTOU RESIDINDO EM MORADIA ESTUDANTIL DA UFF
SOU ESTUDANTE E ESTOU RESIDINDO EM OUTRO TIPO DE MORADIA TEMPORÁRIA PARA
ESTUDANTES
SOU ESTUDANTE E MORO COM MINHA FAMÍLIA
NÃO SOU ESTUDANTE (ESSA PERGUNTA NÃO SE APLICA AO MEU CASO)

FAIXA ETÁRIA
o
o
o

ATÉ 20 ANOS
21 A 25 ANOS
26 A 30 ANOS

99

o
o
o
o

31 A 40 ANOS
41 A 50 ANOS
51 A 70 ANOS
MAIS DE 70 ANOS

GÊNERO DO RESPONDENTE
o
o



MULHER
HOMEM

SEUS HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ALMOÇO [VOCÊ COSTUMA TROCAR SEU ALMOÇO OU JANTAR POR LANCHE
DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA?]
o
o
o

FREQUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
NUNCA

JANTAR [VOCÊ COSTUMA TROCAR SEU ALMOÇO OU JANTAR POR LANCHE
DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA?]
o
o
o

FREQUENTEMENTE
OCASIONALMENTE
NUNCA

SOBRE HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, O QUE VOCÊ JÁ PRATICA EM
SEU DIA A DIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ALIMENTAÇÃO INTEGRAL DOS VEGETAIS, INCLUSIVE CASCAS E TALOS
ALIMENTOS GRELHADOS, ASSADOS OU COZIDOS
GRANOLA OU CEREAIS E GRÃOS RICOS EM FIBRAS
FRUTAS
BEBIDAS NATURAIS, À BASE DE CHÁS OU FRUTAS
EVITO DOCES E AÇÚCAR
EVITO ALIMENTOS GORDUROSOS E FRITURAS
EVITO REFRIGERANTES E SUCOS ARTIFICIAIS
OUTROS

QUAL A TENTAÇÃO QUE SABOTA A SUA DIETA?
o
o
o
o
o
o

REFRIGERANTE
BEBIDA ALCOÓLICA
BOLOS E TORTAS
PACOTES DE BISCOITOS SALGADOS OU DOCES
AMENDOIM
BALAS E DOCES EMBALADOS
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o
o
o
o
o
o
o



CHOCOLATES
SALGADOS FRITOS
BATATAS FRITAS TIPO RUFFLES OU SEMELHANTE
MACARRÃO E OUTRAS MASSAS
CHURRASCO
FEIJOADA
OUTROS

USO, PREFERÊNCIAS E SUGESTÕES SOBRE CARDÁPIO DE
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS ("BANDEJÃO") DA UFF EM NITERÓI

ALMOÇO [QUAIS REFEIÇÕES E COM QUE FREQUÊNCIA SE ALIMENTA NO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO?]
o
o
o
o
o

NUNCA
RARAMENTE NO ANO
EVENTUALMENTE NO MÊS, MAS SEM DIA CERTO
REGULARMENTE 1 A 2 VEZES NA SEMANA
REGULARMENTE 3 OU MAIS VEZES NA SEMANA

JANTAR [QUAIS REFEIÇÕES E COM QUE FREQUÊNCIA SE ALIMENTA NO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO?]
o
o
o
o
o

NUNCA
RARAMENTE NO ANO
EVENTUALMENTE NO MÊS, MAS SEM DIA CERTO
REGULARMENTE 1 A 2 VEZES POR SEMANA
REGULARMENTE 3 OU MAIS VEZES NA SEMANA

AS REFEIÇÕES OFERECIDAS PELO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SÃO:
o
o
o
o
o

UMA ALTERNATIVA IMPORTANTE PARA SATISFAZER A FOME DURANTE A PERMANÊNCIA
NA UNIVERSIDADE
UMA ALTERNATIVA DE QUALIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E
MANTER A SAÚDE
UM DIREITO SOCIAL DOS ESTUDANTES
UMA OPORTUNIDADE DE SOCIALIZAR NA COMUNIDADE ACADÊMICA
OUTROS

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O SABOR DAS REFEIÇÕES SERVIDAS?
o
o
o
o

AS REFEIÇÕES SÃO EVENTUALMENTE SABOROSAS
AS REFEIÇÕES SÃO FREQUENTEMENTE SABOROSAS
AS REFEIÇÕES SÃO SEMPRE SABOROSAS
OUTROS
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QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE A VARIEDADE OU OPÇÕES DE CARDÁPIO
SERVIDO?
o
o
o

BAIXA VARIEDADE OU OPÇÕES DE CARDÁPIO
RAZOÁVEL VARIEDADE OU OPÇÕES DE CARDÁPIO
ALTA VARIEDADE OU OPÇÕES DE CARDÁPIO

ABÓBORA [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

BATATAS INGLESAS [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM
UMA ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

BATATAS DOCES [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

BATATAS BAROAS [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM
UMA ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

BETERRABA [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

CENOURA [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
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o

COM CERTEZA, SIM

JILÓ [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
1. ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
2. TAÍ, PODE SER, TALVEZ
3. COM CERTEZA, SIM

INHAME [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
1. ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
2. TAÍ, PODE SER, TALVEZ
3. COM CERTEZA, SIM

OVOS COZIDOS [ALIMENTOS COZIDOS E SERVIDOS COM CASCA SERIAM UMA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

PROTEÍNA VEGETAL PARA VEGETARIANOS [QUAIS OPÇÕES DE CARDÁPIO
VOCÊ GOSTARIA DE INCLUIR OU TER MAIOR FREQUÊNCIA NO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

OMELETES OU FRITADAS DE OVOS [QUAIS OPÇÕES DE CARDÁPIO VOCÊ
GOSTARIA DE INCLUIR OU TER MAIOR FREQUÊNCIA NO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM

SOPAS OU CALDOS À NOITE [QUAIS OPÇÕES DE CARDÁPIO VOCÊ GOSTARIA
DE INCLUIR OU TER MAIOR FREQUÊNCIA NO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO?]
o
o
o

ARGH...NUNCA, NEM PENSAR
TAÍ, PODE SER, TALVEZ
COM CERTEZA, SIM
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Apêndice II – Respostas a questão aberta do questionário aplicado
Respondente

Resposta a Comentários Adicionais

1- Parem de colocar bicarbonato de sódio na comida. Faz muito mal e reduz o rendimento dos
alunos nas aulas da tarde.
2- Gostaria que tivessem mais (e melhores) opções vegetarianas.
3- Opção vegetariana por favor!!!
4- Não acho que o bandejão deva preparar lanches. O custo já deve ser alto só com refeições.
Almoço e janta são suficientes. Ou café pra quem é da moradia.
5- Abolição de almôndegas. Sempre ter uma opção vegetariana à carne.
6- Aumento na variedade do cardápio.
7- Gente, pelamor de Deus, parem de servir carne moída, principalmente todo dia! Grata.
8- Seria interessante que o bandejão aderisse, pensando em vegetarianos/veganos ou não maior
quantidade de vegetais e frutas. Duas opções de vegetal por dia (que variam entre alface, tomate,
beterraba, cenoura e pepino) não suprem as necessidades nutricionais de quem não consome carne
(e nem de quem consome) e também cansam e deixam de ser alimentos saborosos quando se
repete tanto durante a semana. Pra algumas pessoas, como eu, que o bandejão é uma opção
indispensável é importante que se pense nesse tipo de mudança. E principalmente que se entenda
que é possível trazer uma variedade maior de alimentos sem ter um gasto muito grande para a
universidade. Obs: Ter profissionais da área da saúde e nutrição que RESPEITEM os vegetarianos
e veganos é extremamente importante para suprir as demandas e necessidades do complexo
universitário, a inclusão é algo a se pensar também.
9- Por favor retirem as almôndegas!!!!!
10- Gostaria de propor uma opção de cardápio vegetariano, pois muitos dos alunos da faculdade
são e não tem muita opção de refeição, o que torna a alimentação incompleta e menos saudável.
11- Acho que a almôndega poderia ser retirada do cardápio, porque o sabor é péssimo e parece
estar crua.
12- Acredito que o maior problema do bandejão seja a qualidade precária de alguns alimentos,
como carnes repletas de gordura.
13- Pelo amor de Deus, o serviço precisa ser melhorado e apresentar mais e melhores opções
urgentemente.
14- A carne é muito gordurosas e tem pouca variação no cardápio.
15- A carne moída não possui um sabor e uma aparência agradáveis. Sinto falta da almôndega de
frango no cardápio, pra mim a melhor opção e a mais saborosa. O frango também não atrai nem a
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mim e nem aos meus amigos. Todos concordamos que o "molho" é nada mais que água, e o frango
é duro e insosso, assim como a carne moída. Mais almôndega, menos frango/carne moída.
16- Sem necessidade de deixar as cascas nos alimentos. Os pratos já são bem nutritivos. Uma boa
ideia seria diversificar mais o cardápio e caprichar na hora de selecionar as frutas, grande parte vem
com uma aparência ruim e "tocadas".
17- A minha intenção no bandejão é ter uma alimentação legal e rápida entre uma uma aula/estágio
e outra. Um aumento de opções pode prejudicar essa agilidade. Uma maior variedade (Saudades
Estrogonofe) já ajuda muito.
18- O bandejão da Praia Vermelha poderia ser reaberto para as filas no Gragoatá diminuírem
fazendo com que os alunos consigam chegar na hora para as aulas.
19- Mais opções de salada, e opções de alimentos integrais.
20- E o bandejão da engenharia ?
21-As opções de cardápio a serem inclusas não estão relacionadas a uma alimentação saudável. Eu
gostaria apenas da melhora na qualidade da carne, pois é muito gordurosa, e se possível incluir
arroz integral. Seria ideal se desse pra fazer um bandejão no valonguinho porque eu só tenho uma
hora de almoço todos os dias e por causa da enorme fila do bandejão acabo levando marmita de
casa pois não da tempo de almoçar la. Mas eu sei como um projeto desses seria difícil atualmente.
:(
22- Gostaria de enfatizar a necessidade de uma opção vegetariana todos os dias. Além disso, o suco
oferecido no bandejão é um refresco pouco saboroso e pouco saudável.
23- As almôndegas e a linguiça deveriam ser banidas do bandejão, já que a primeira e um alimento
processado e de sabor duvidoso, e a segunda além de qualidade ruim tendo em vista seu
sabor, também não é nada saudável.
24- Seria excelente se o bandejão incluísse ovos no cardapio como opção de proteína principal.
Carne de soja também.
25- Poderiam ser adicionados ao cardápio mais opções de frutas e legumes, de acordo com a
estação (ex: Caqui, Pera, Melão, Abóbora, Batata doce, Chuchu), além de servirem ao menos 1x na
semana sucos naturais de fruta;
26- O que é fundamental, não foi abordado (talvez nem seja escopo do estudo, mas deve ser
lembrado): Os restaurantes abrem por espaços muito curtos de tempo. O aluno que estude e
trabalhe, quase nunca pode usar este benefício. É imperioso que o horário de atendimento seja
dilatado para democratizar o acesso e diminuir as filas, que toma muito tempo do aluno, de forma
absolutamente improdutiva. É também importante que todos os refeitórios abram para todas as
refeições. Sem considerar que fazer-nos ficar tanto tempo em uma fila, não é uma boa ação
administrativa, nem simpática. Por fim, dois temas ainda mais polêmicos: 1º: Os valores cobrados
como contrapartida dos usuários são absolutamente fora da realidade. Mesmo reconhecendo o
cunho social da oferta das refeições, é mister que se faça um reajuste dos valores cobrados, para
que se possa também oferecer mais refeições em horário mais amplo. 2º: Qual o motivo de os
restaurantes fecharem e deixarem de atender por qualquer motivo, mesmo sem paralisação das
categorias? Chega a ser abusivo esse comportamento do pessoal dos restaurantes.
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27- Apesar de agora, que sou concluinte, ter reduzido drasticamente minha frequência no bandejão,
fui frequentador assíduo, fazendo diariamente uma ou duas refeições lá. O Bandejão é um dos
melhores serviços que a UFF oferece a seus alunos, em minha opinião.
28- Acho que existem dias com falta de uma boa opção vegetariana. Também acho que uma opção
alternativa de carne fosse útil, uma vez que tem dias que a opção disponível agrada a poucos.
29- poderiam variar mais os legumes e parar de colocar molho em toda a carne.
30- Apenas aumentar a variedade dos pratos já ia aumentar bastante a qualidade. Muitos alunos que
frequentam o RU regularmente deixam de comer no bandejão porque ficam enjoados de comer
carne moída ou almôndegas mais de 2 vezes na semana, almoço e janta. E acabam tendo que
recorrer a alimentos enlatados, fast food e outras opções menos saudáveis. Só aumentar a variedade
dos legumes, das opções de proteína ou mesmo o tempero, ja melhora bastante. Por exemplo,
frango ao curry, carré, bife a role, carne seca, peixe e outras opções que já fizeram parte do cardápio
e hoje não vemos mais. Por que?
31- É importante atentar a questão de que há uma grande parcela dos alunos que vão à universidade
principalmente para fazer uso do recurso do bandejão. Muitos deles frequentam aulas no período
matutino e não no vespertino/noturno, mas mesmo assim eles ficam no campus aguardando a hora
do jantar, já que em suas casas não terão condições de ter essa refeição, devido ao seu baixo
orçamento familiar.
32-Excelente iniciativa! Acolho este espaço para fazer um elogio aos profissionais que trabalham no
querido Bandejão. Na qualidade de estudante vinda do Espírito Santo, longe da família, o Bandejão
representa significativa fonte de alimentação a mim. Parabenizo, também, pelas opções mais verdes.
Somente como saladas, vegetais e carne - e o Bandejão sempre me atendeu de forma exímia.
Somente colho o ensejo para tecer uma sugestão: nos dias em que a guarnição for massa (ex.:
macarrão), ou alimento à base de carne, o qual os vegetarianos não comem, poderiam servir, em
conjunto, uma opção de leguminosa. Enfim, essas são minhas breves colocações e, por fim,
agradeço a atenção. Obrigada.
33- Mais strogonoff
34- Por favor, use isso pra melhorar alguma coisa.
35- A comida do RU é muito gordurosa e pesada. Tive que parar de comer lá por que tenho
colesterol alto.
36- Deveria ter escrito no cardápio a informação se tem glúten e lactose.
37- Seria interessante uma variedade maior de vegetais no dia-a-dia do RU. É muito restrito! E pelo
menos mais uma opção além do "arroz / carne". Apoio o foco na implementação de mais opções
(saudáveis e nutritivas) no cardápio, e não de opções gordurosas como por exemplo a pizza.
38- Nesse período, não tenho aulas às quartas, e observei que o aparentemente reservam os
melhores pratos para esse dia. Gostaria que os pratos fossem mais "elaborados" todos os dias, não
só em um dia isolado. Ex.: Só uma vez, na quarta-feira, uma das opções foi couve-flor com ervas
finas. Quanto às sobremesas.. Mais brigadeiro e doce de leite, e eventualmente, sorvete, por favor!
39- Mais dias servindo Carne.
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40- Gostaria de fazer maior uso do bandejão, mas estudo à noite e no meu campus, Faculdade de
Direito, não tem bandejão, pelo que, quando quero jantar, devo ir a outro campus, o que é uma
dificuldade, pois sempre encontro fila e, caso jante no restaurante universitário, chego atrasado na
aula que segue.
41- Queria muito agradecer ao pessoal do bandejão, vcs salvam os nossos almoços! O feijão do
bandejão é maravilhoso e quando tem strogonoff quase surtamos de felicidade. Acho que os alunos
não gostam muito de polenta e quiabo, eu por exemplo, dou um jeito de comer em outro lugar
quando tem isso no cardápio.
42- Considerando que o jovem vai escolher em boa parte batata frita, hamburguer e pizza seria
bom ver até q ponto isso atende às suas necessidades como estudante. Eu vejo muito pouca
participação dos alunos do curso de Nutrição no bandejão, que é um local rico para a formação
deles e que pode ser beneficiado pelos conhecimentos aprendidos, logicamente que não atuando
como o nutricionista (óbvio). Acho também que se houvesse informação sobre o benefício dos
nutrientes de uma forma lúdica (olha só o aluno de Nutrição entrando aqui) as pessoas teriam
adesão a melhores escolhas, como vegetais e hortaliças. Precisamos usar o que temos dentro da
Universidade e dar mais valor aos alunos que ensinamos. Se não investimos neles, quem investirá?
Tenho certeza que o bandejão vai ganhar muito, mas muito mesmo, sem que isso prejudique seus
funcionários. Basta saber conciliar de forma harmoniosa.
43- A estrutura física do restaurante universitário é um dos fatores que mais comprometem a
escolha do cardápio. Essa constatação faz parte de um relato de um colega de jornalismo que foi
até o bandejão do Gragoatá saber sobre as condições. Diante disso, é difícil criar um cardápio que
atenda a todas as demandas - de alunos veganos/vegetarianos, ou não. No entanto, é importante
pautar a necessidade de uma refeição nutritiva e saborosa. Almoço frequentemente e comemoro
quando tem alguma fruta de sobremesa porque os doces possuem uma quantidade muito grande de
açúcar. Além dos sucos, que devem ser feitos com aqueles saquinhos instantâneos,
comprometendo uma boa alimentação. É interessante discutir um cuidado maior nesses pontos.
44- Além de opção vegetariana a quem interessar, falta mais variedade no restaurante universitário.
Sempre a mesma coisa. Sempre. Seja na salada ou na carne. Sempre o mesmo, feito da mesma
forma. Os sucos são MUITO doces na maioria das vezes.
45- O "bandeja" é uma opção exepcional para os estudantes, entretanto, em alguns
momentos dekxa muito a desejar quanto a alimentação. Compreendo que por ser uma produção
em larga escala fica complicado conciliar o saber com a quantidade, mas talvez uma menor
quantidade de algumas coisas e maior variedade possa ser interessante.
46- Menos almôndegas por favor!
47- Almondegas de frango: Isso tem que acabar.
48- O bandejão precisa oferecer alimentação saudável, e nunca considerar incluir sanduíches, pizzas
e afins no cardápio. Os estudantes já possuem esse tipo de alimentação aos finais de semana e em
outros momentos, e muitos procuram a alimentação saudável no bandejão.
49- O prato principal geralmente é carne ou frango e seria legal se ele viesse sem molho e nós
tivéssemos a opção de escolher colocar ou não. Assim as pessoas que não são tão fãs de molho se
sentiriam mais à vontade para comer o prato principal (já vi gente que não o pega por conta disso).
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Além disso, podiam ter duas opções de molho para a galera que já gosta mais (tipo eu). Seria bem
legal. :)
50- Odeio carne moída!
51- Frequento o bandejão e vejo que a variedade da proteína é extremamente limitada, como carne
moída servida incansavelmente. Os sucos são artificiais, não tem como isso ser saudável. Já nas
sobremesas, um doce BEM FEITO é uma ótima ideia. Em geral, os temperos são muito bem
usados no arroz e feijão.
52- O horário de funcionamento do bandejão (Gragoatá) não contempla quem faz matérias a partir
das 18h. O horário que o RU abre para a janta ocupa uma aula de 18h-20h. Poderiam estender o
horário para depois das 20h, de maneira que quem tem aula até essa hora consiga encontrar o
bandejão ainda aberto.
53- Opções vegetarianas e veganas são extremamente necessárias!
54- O bandejao, principalmente do gragoata poderia ser um ambiente mais ventilado, os pratos,
bandejas e talheres as vezes encontram-se molhados e com cheiro desagradavel. A linguiça poderia
ter um molho, o frango poderia ser feito de maneira mais saudavel sem todos aqueles temperos
prontos. E por favor parem de colocar bicarbonato no arroz! Grata
55- Menos carne moída
56- O feijão me dá gases. Sério. As opções de salada nem sempre muitas vezes no singular, ou seja,
uma só opção. Muitas vezes o acompanhamento é carboidrato ou gordura pura. Difícil de curtir.
Bizarro quando o acompanhamento tem carne, né? A galera vegetariana (não o meu caso) deve
ficar irada - bora respeitar, parça Arroz só branco? Mesmo que em menor quantidade dava pra rolar
integral, não? Sucos são horrorosos, com exceção do mate. Todos muito doces e artificiais. Azeite,
quando de saquinho, é tipo único ao invés de extra virgem. A beterraba e algumas outras coisas
(que não lembro) tem cara e gosto de industrializada, sabe? Horrível. Ausência quase completa de
peixe. Sei que deve ter uma rejeição meio grande, mas é que </3 Mais variedade de folhas
verdes plsssssss E se vocês quiserem implantar uma alimentação saudável no bandeja sem rejeição,
fala com a galera de publicidade pra criar umas paradas legais. Porque olha, a galera é
do junk food pesadamente. Valeu, galera, inte
57- Com exceção das almôndegas, as carnes do bandejão são pouco saborosas, as vezes de difícil
ingestão, e sempre de difícil digestão provocando azias.
58- OPÇÃO DE VEGETARIANOS, EU REALMENTE ODEIO O DIA QUE TEM PEIXE,
PORQUE ME LIMITA MUITO NO QUE VOU COMER.
59- Qualquer coisa que alterne e varie será bem vindo. Abaixo às almôndegas. Coisas com casca são
ótimas. <3
60- Acho o bandejão ótimo. O feijão é muito bom. A polenta é horrível. A carne e o frango são
muito secos. Eu faço curso de culinária então pra mim algumas coisas são difíceis de engolir, mas
no geral acho muito bom. Principalmente quando tem opção de massa (sem berinjela )
61- Pizza no bandeijaooooooo
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62- Acho que deveria voltar a opção de coxa e sobrecoxa de frango assado, apelidado
carinhosamente de pterodactilo! Tenho certeza que todos os alunos da uff agradeceriam!
63- Sinto muita falta de peixe e bife de fígado como opções de proteínas nas refeicoes. As frutas
também poderiam ser mais variadas, seria ótimo receber uma fatia de melão, melancia, caqui,
goiaba... só vejo maçã, banana e laranja por lá. Ainda dando a devida importância às frutas, como
estudante de Nutrição, acho um absurdo ainda servirem refrescos industrializados, além de aguados
e com sabor completamente artificial, são incomparavelmente menos nutritivos do que as variadas
opções de sucos naturais
64- Sendo Servidor e tendo horário a cumprir, há mais de dois anos não tenho a possibilidade de
frequentar o bandejão devido as longas filas que se formam no Campus do Gragoatá.
65- Na parte de "Gênero do respondente" o termo '"orientação sexual" está incorreto, o certo seria
"identidade de gênero"
66- Gostaria que houvesse a opção do arroz integral, que sempre houvesse alguma folha pra salada
e que o frango viesse melhor temperado e com menos pedaços de gordura.
67- O cardápio precisa urgentemente incluir uma opção vegana e melhorar as opções de salada.
68- É EXTREMAMENTE NECESSÁRIO QUE SE CRIE OPÇÕES VEGETARIANAS
DECENTES E QUE QUE SUPRAM AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PESSOAS
QUE NÃO COMEM CARNE NO CARDÁPIO DO BANDEJÃO, POIS ESTE DEVE
ABRANGER A TODOS!!!
69- Opções de cardápio para vegetarianos.
70- Boa tarde! Parabéns pela iniciativa do questionário, sempre bom nos atualizarmos e procurar
saber a opinião de todos! Obrigada!
71- O bandejão está muito bom. Só acho que poderia ter mais carne de porco e a volta
do strognoff rs
72- Acho que deveria ter uma opção de proteína para vegetarianos e arroz integral, além do branco.
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ALIMENTAÇÃO: INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIO E ECOEFICIÊNCIA EM
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS NA UFF
ESTUDANTES AUTORES:
CAMILA SOUSA DE OLIVEIRA, FERNANDA SOARES DA SILVA E RAPHAEL HENRIQUES DA ROCHA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Instalações, mobiliário e ecoeficiência
em restaurantes universitários na Uff”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte
das atividades de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e
Cidadania Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana
Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Camila Sousa de Oliveira, Fernanda Soares da
Silva e Raphael Henriques da Rocha.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Conhecer os desafios e oportunidades de aproveitamento e destino correto dos resíduos
gerados nas instalações do restaurante universitário da UFF e propor iniciativas ou novos estudos
para a melhor forma de aproveitamento e destinação dos resíduos orgânicos e recicláveis.
O método de estudo adotou pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, e
para a coleta de dados na pesquisa de campo utilizamos entrevistas e observação.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que esse estudo obteve
sucesso em relação a apresentação de propostas que visam a ecoeficiência do Restaurante
Universitário da UFF, visto que elas são viáveis e de fácil implementação, desde que todas as partes
envolvidas estejam realmente empenhadas, pudemos além disso verificar pontos que precisam de
medidas urgentes para que o restaurante opere da melhor forma e em sua total eficiência.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo
Em uma visita feita nas instalações do restaurante Universitário, no dia 28 de Abril de 2015, pudemos
observar o local onde os alimentos são armazenados, o frigorífico, as prateleiras e caixas de plástico,
vimos também o local onde os alimentos são pré-processados, além das caldeiras para o cozimento
e o local de higienização dos utensílios da cozinha e os pratos e talheres utilizados pelos
frequentadores do restaurante, e principalmente verificamos o local onde os resíduos são
acondicionados antes de serem retirados tanto pela prefeitura quanto pelo criador de suínos.
Nessa visita foi constatado que a forma de armazenamento dos alimentos tanto perecíveis quanto
não-perecíveis é feita da melhor forma, respeitando todas as normas estabelecidas. O local é bem
higienizado e os funcionários utilizam os equipamentos necessários para a segurança alimentar.
Porém os equipamentos são antigos, apesar de conservados, sendo necessário a troca desses por
outro mais novos, além da compra de outros tipos de equipamentos para otimizar a produção dos
alimentos. Vimos que existem cinco fornos elétricos novos que não são utilizados por falta de
estrutura elétrica necessária.
No local de armazenamento dos resíduos existe um frigorífico que está quebrado, esse frigorífico é
necessário para que não haja proliferação de fungos e bactérias, nem a vinda de vetores enquanto os
resíduos estiverem nesse local, o que torna prejudicial para as boas condições do restaurante, visto
que o local de descarte dos resíduos é o mesmo de recebimento dos alimentos.
Verificamos ainda que é necessária uma reforma em toda a cozinha do restaurante, sendo feita sua
ampliação, pois a quantidade de alimento preparado foi aumentada, até mesmo com a contratação
de mais funcionários, porém é feito no mesmo espaço que dificulta o trabalho. Além disso, é preciso
fazer a reestruturação da parte de recebimento dos alimentos e descarte do resíduo, fazendo com que
estes sejam distintos.E principalmente a reforma das estruturas elétricas, pois sem isso tornasse
inviável a aquisição de novos equipamentos.

Entrevista individual
Em entrevista com o coordenador do Restaurante Universitário da UFF, realizada no dia 22 de maio
de 2015, pudemos absorver muitas informações relevantes para nosso estudo. O Coordenador está
desde 2012 fazendo parte da equipe do restaurante, frequentemente visitando todos os estágios da
linha de produção da cozinha, verificando de perto as necessidades dos funcionários, o que pode ser
melhorado para que o trabalho seja feito da melhor forma tanto para qualidade de vida dos
funcionários quanto para a eficiência da produção.
Em relação aos resíduos, ele nos informou que há apenas a separação entre orgânicos e sólidos. Os
resíduos orgânicos são retirados por um criador de suínos, e isso é feito de maneira informal, porque
a CLIN não retira esse tipo de material. Não há separação dos resíduos de aparas (são cascas e
pedaços impróprios para consumo humano de vegetais e hortaliças, e partes impróprias das
proteínas) dos resíduos de sobras dos alimentos já servidos e dos que são deixados nos pratos pelos
estudantes. Essa separação é importante se houver a possibilidade de retirada desse material para
composteiras, pois os restos de alimentos processados não podem ser destinados a esse fim por gerar
mau cheiro, atrair vetores e até gerar toxinas danosas a alguns tipos de plantas. As sobras limpas são
praticamente zero, isso se dá pelo fato da produção ser bem organizada verificando todas as variáveis
em relação a quantidade necessária a ser produzida, as saladas são produzidas aos poucos de acordo
com a demanda e se sobra arroz ou feijão são deixados para o jantar, assim como as proteínas, e caso
ainda ocorra sobras limpas de proteínas os funcionários são autorizados a levar, e o feijão é congelado
para o dia seguinte. Já foi cogitada a possibilidade de contratação de uma empresa de coleta de
resíduos extraordinários, porém essa opção até o momento não é viável, pois quando houve pregão
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apenas uma empresa se interessou e não é possível pregão com apenas uma empresa. Também foi
verificada a possibilidade da mesma empresa que terceiriza os funcionários retirar esse material,
porém essa opção é muito cara. Ele nos informou também que os resíduos sólidos são retirados pela
CLIN sem separação alguma de recicláveis e não-recicláveis, essa separação seria interessante,
existindo uma possibilidade de parceria com alguma cooperativa de reciclagem, já que o mesmo nos
informou que a quantidade desse tipo de resíduo é considerável, como exemplo: papelão, latas de
metal e plástico. A quantidade de copos descartáveis utilizada é grande, porém até o momento não
existe tecnologia viável para reciclagem desse material.
No que se refere ao acondicionamento e retirada dos resíduos no restaurante, existe um projeto de
reforma da cozinha, onde o local de acondicionamento é reformado e também é separada a entrada
dos alimentos da saída dos resíduos. Porém essa reforma ainda não tem previsão de início.
O coordenador nos informou ainda que existe a iniciativa de troca de equipamentos por novos e
mais eficientes, porém para que isso ocorra é necessário a reestruturação das instalações elétricas da
cozinha, caso contrário ocorrerá o mesmo problema dos fornos elétricos, que estão sem funcionar
até hoje por falta de energia suficiente.
Quanto ao restaurante do Campus Praia Vermelha, não há previsão de reabertura, pois ainda existe
a defasagem de funcionários, são 19 postos de trabalho vagos no restaurante universitário, e a
ampliação do mesmo está apenas no papel sem previsão de execução.
Resultado da Pesquisa em Fontes Secundárias

Substituição dos copos descartáveis
Considerando o alto consumo de copos descartáveis no Restaurante Universitário da UFF, vimos a
necessidade de buscar alternativas para minimizar o impacto que esse tipo de resíduo causa no meio
ambiente.
Uma das alternativas imaginada foi a reciclagem desse material, mas foi verificado que essa
possibilidade, na prática, se torna inviável, visto que sua matéria-prima é muito barata e em
consequência sua venda para reciclagem também é pouco vantajosa e atrativa para as cooperativas,
segundo AIRES, o valor pago pelo quilo desse material vale, em média, R$0,20. A reciclagem é ainda
mais difícil pelo fato dos mesmos serem descartados sujos, pois não é permitido a sua reciclagem
dessa forma por trazer riscos ao processo e para saúde humana, sendo necessário a lavagem desse
material, o que torna o processo inviável do ponto de vista ambiental e econômico.
Outra alternativa seria a substituição dos copos descartáveis comuns para os descartáveis
biodegradáveis, ou seja, produzidos através de matérias-primas naturais e que não agridem o meio
ambiente, como o amido de milho ou de batata e o bagaço de cana, que, segundo fabricantes,
desaparecem na natureza em três meses. Porém, para uma instituição pública, essa substituição não
é muito fácil, pois seu custo ainda é muito alto, o valor de um copo descartável biodegradável é, em
média, dez vezes maior que o valor de um copo descartável comum.
Existe ainda outra alternativa, que seria a substituição dos copos descartáveis por canecas individuais
de cada usuário do restaurante. Já houve uma tentativa de substituição, realizada pela coordenação
do RU, que infelizmente não obteve sucesso. Segundo a coordenação, o projeto não foi adiante por
alguns motivos, um deles foi que a distribuição das canecas era vinculada a apresentação da
carteirinha da Universidade, porém nem todos possuem essa carteirinha, como por exemplo alunos
ingressantes, visto que a entrega da mesma é bem demorada. E ainda algumas pessoas que as
retiraram não as levam para utilizarem no local, ou seja, ainda há uma falta de conscientização
ambiental por parte dos frequentadores do Restaurante Universitário, sendo necessário uma
campanha de sensibilização para que essa alternativa se torne viável.
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Como afirma Blauth (1994 apud ARRUDA et al., 2009, p.2):
O modo de educação ambiental e as técnicas amplamente divulgadas na
mídia para educar ecologicamente a população e consecutivamente as
grandes instituições, não gera o efeito esperado. Blauth afirma ainda que só
uma grande campanha de sensibilização é capaz de alterar o quadro, tendo
em mente que motivar as pessoas a agir corretamente é o grande desafio.

Compostagem
Visto a alta produção de resíduos orgânicos gerado pelo Restaurante Universitário, verificamos a
possibilidade de destinação desses resíduos para compostagem.
Primeiramente, é necessário saber que não são todos os materiais orgânicos que podem ir para
composteiras, pois alguns deles gera mal cheiro, atraem animais, principalmente os vetores de
doenças como os ratos, e ainda geram toxinas danosas para alguns tipos de plantas.
Na produção de refeições, o momento do pré-preparo é onde são gerados os resíduos orgânicos
próprios para compostagem, esse momento é onde os legumes e verduras são descascados e limpos,
e são essas cascas e pedaços impróprios para consumo humano os principais materiais para a
produção de um adubo de qualidade. Já os resíduos gerados pelo pós-consumo não são próprios para
esse fim, visto que alimentos temperados e cozidos atraem animais e geram toxinas, principalmente
as carnes. Outra etapa que gera resíduos orgânicos é o pré-preparo das carnes, ou seja, o momento
que são retirados peles, gorduras e partes impróprias para consumo humano, porém também não
podem ser destinadas para compostagem pelo mesmo motivo dos resíduos do pós-consumo. Esses
materiais, impróprios para compostagem, podem ser destinados a alimentação de suínos, como já
acontece com todo o resíduo orgânico gerado pelo RU da UFF.
Essa opção de destino dos resíduos orgânicos, próprios para compostagem, é viável para o
Restaurante Universitário da UFF, porém é preciso que haja uma logística dentro da produção do
restaurante, para que seja feito a separação correta desses materiais, com a orientação dos
funcionários por parte da coordenação do RU, e ainda uma parceria com projetos de compostagem
dentro do campus da UFF para a retirada desse material, reiterando que essa parceria deve ser
responsável, com o comprometimento de todos para que não ocorra nenhum conflito ou
desvantagem para nenhuma das partes envolvidas.

Exemplo do Restaurante Central do Campus de São Carlos da Universidade de São Paulo
Na Universidade de São Paulo existe um programa chamado “USP Recicla – da Pedagogia à
tecnologia”, que foi criado em 1994 e segundo MENEZES et al. (p.02):
O programa USP Recicla tem como principal objetivo desenvolver na
comunidade universitária uma mentalidade voltada à preservação ambiental.
Baseado no princípio dos “3Rs” (Redução no consumo e desperdício,
Reutilização e Reciclagem), atua como um programa educativo de
minimização de resíduos.
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Através desse programa foi criado um projeto de minimização de resíduos sólidos no Restaurante
Universitário do Campus de São Carlos que segundo MENEZES et al.2, tem os objetivos de reduzir
o consumo e desperdício, reutilizar e até mesmo reciclar os resíduos gerados pelo restaurante,
desenvolver uma mentalidade voltada para preservação ambiental junto aos frequentadores do
restaurante, e ainda estimar os custos evitados com a implantação desse projeto.
Esse projeto adotou algumas das medidas propostas pelo nosso estudo, como a substituição dos
copos descartáveis, porém por duráveis e que ficam no restaurante, a destinação dos resíduos
orgânicos para compostagem e alimentação de suínos e o encaminhamento correto dos resíduos
recicláveis. Além disso, propôs a redução dos guardanapos, a compra de detergentes a granel com a
reutilização dos frascos menores e a substituição dos frascos de plásticos de vinagre por frascos de
vidro, já que são reutilizáveis.
Durante a implantação do projeto verificou-se que algumas medidas não foram bem sucedidas, sendo
necessário outras ações não tão eficientes para as questões apresentadas.
A primeira questão foi em relação aos resíduos orgânicos: a opção de encaminhar os resíduos para
criadores de suínos não obteve sucesso devido a problemas relacionados ao armazenamento desse
material até o seu destino final, e a opção de criação de uma composteira foi abandonada devido à
falta de recursos. A contraproposta foi a adoção de medidas educativas junto aos funcionários e
usuários do restaurante para redução do desperdício.
A outra questão se refere a substituição dos copos descartáveis por duráveis, essa proposta não foi
adiante porque geraria problemas relacionados a sua higienização, ou seja, a sua higienização
aumentaria o consumo de água, causando assim apenas a substituição do impacto no meio ambiente.
A medida adotada na prática foi a limitação do uso dos copos descartáveis, o que representou a
redução de 50% do resíduo gerado por esse produto.
Esse exemplo nos mostra que as propostas apresentadas pelo nosso estudo são possíveis de serem
postas em prática, porém é necessário que todas as etapas de cada processo sejam bem-feitas, com
empenho e compromisso de todas as partes envolvidas, caso contrário não terá sucesso.
CONCLUSÃO

Recomendamos aprofundamento nos estudos sobre o reaproveitamento de resíduos, sejam ele
orgânicos ou inorgânicos. A existência de resíduos orgânicos e inorgânicos no Restaurante
Universitário, somados aos demais resíduos gerados em outros departamentos da UFF, gera
quantidade suficiente para que possam adotar novas investigações e inovações, sejam teóricas e/ou
práticas. Percebeu-se ainda a capacidade ociosa do R.U., não aproveitado por mau acesso à
eletricidade. Recomenda-se novos estudos sobre o potencial perdido e soluções para a questão.
Sugerimos parcerias com cooperativas e entidades representativas de catadores de materiais
recicláveis, na cidade e em municípios vizinhos. Quanto à demanda por eletricidade, sugerimos
parceria e estreitamento de relações entre a universidade e o órgão distribuidor, Ampla.
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APÊNDICE

Apêndice I –Instrumento de Coleta de Dados adotado: Roteiro de Entrevista
Volume de Resíduos Orgânicos e Não Orgânicos:

•

Há uma estimativa da quantidade em peso ou em volume de resíduos que é gerada por
semana ou por dia?

 Óleo de cozinha___________
 Orgânico do pré-preparo____________
 Orgânico do pós-preparo__________
 Orgânico do pós-consumo__________
 Não orgânicos (plástico, papelão, metais, descartáveis, papel e outros) __________
Sobras de Alimentos:

•

Qual etapa gera maior volume de sobras de alimentos?

 Pré-preparo das refeições ( )
 Pós-preparo das refeições ( )
 Pós-consumo das refeições ( )


Há alguma forma de separação e destino distintos dessas sobras?

 Pré-preparo das refeições ( )
 Pós-preparo das refeições ( )
 Pós-consumo das refeições (

)



Existem um plano de gerenciamento de sobras de alimentos?



Há reaproveitamento das sobras? Quais sobras são reaproveitadas? Como é feito o
reaproveitamento das sobras?

 Funcionários levam para casa (

)

 Utilização em pratos alternativos (
 Molhos ou guarnições (

)

)

 Outros_______________________________


Há a separação de Resíduos Não Orgânicos?
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Comentários sobre outros temas acerca de Instalações, Mobiliário e Ecoeficiência:


Eficiência elétrica e Energia Renovável



Arquitetura de atuais e novas edificações



Consumo e Reuso de Água



Mobiliário



Equipamentos



Material de Consumo



Outros Temas
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ALIMENTAÇÃO: EQUIPE DO RESTAURANTE
ESTUDANTES AUTORES:
GABRIEL PAZ SOARES RIBEIRO,
GABRIELA SILVEIRA PALMA SCARDINE E NATHALIA DE SOUZA OLIVEIRA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Alimentação: equipe do restaurante”,
realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de aprendizagem baseada
em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, sob orientação
da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Gabriel Paz Soares Ribeiro, Gabriela Silveira
Palma Scardine e Nathalia de Souza Oliveira.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: entender os desafios da equipe de restaurante e criar sugestões para maior eficiência da mesma,
através do conhecimento do dia a dia desses trabalhadores; além de analisar a dinâmica das relações
entre alunos, funcionários e seus superiores; propondo possíveis iniciativas e novos estudos futuros
que possam contribuir com o tema da alimentação.
O método de estudo adotou (pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental) e
para a coleta de dados na pesquisa de campo utilizamos (entrevistas, observação e formulários).
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que conseguimos, através da
análise dos dados obtidos nos formulários e nas entrevistas realizadas, saber quais são as principais
dificuldades da equipe de restaurante e propor algumas soluções para melhoras seus problemas. Além
de conhecer melhor essa complexa dinâmica que é o funcionamento e a gestão de um restaurante
universitário.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo
No dia 28 de abril de 2015, participamos de uma visita guiada pela cozinha e pelos demais ambientes
nos quais a comida também passa. Vimos que os alimentos chegam e saem pela garagem do Bandejão,
o que não é adequado pela possibilidade de haver contaminação cruzada; para driblar tal problema o
lixo fica em um frigorífico esperando para ser jogado fora durante a noite, já que os carregamentos
de alimentos chegam pela manhã. Quando os alimentos chegam eles são postos em caixas de plástico
para serem levados para a cozinha (papelão e madeira não entram nesse ambiente para não haver
contaminação); além disso, as caixas de plástico resolveram um problema ocasional relatado pelo
coordenador do Restaurante Universitário: muitos entregadores molhavam suas caixas de madeira e
levavam uma quantidade inferior de, por exemplo, hortaliças ou legumes. Ao serem pesadas, os
funcionários não percebiam tal déficit pelas caixas de madeira estarem mais pesadas em função da
água. Durante a visita, foi observado que as caixas de plástico, ao entrarem no restaurante, não
mantém contato com o chão, pois são postas em cima de uma superfície apropriada.
Nós foi mostrado também, as câmaras frigoríficas, onde ficam os sucos (que segundo a nutricionista,
são artificiais, mas que a equipe luta para melhorá-los), laticínios e ítens do hortifruti, os quais não
são congelados, apenas refrigerados.
O R.U. também conta com o chamado "estoque seco", onde ficam os alimentos perecíveis e a câmara
de carnes, as quais são pré-preparadas no dia anterior de seu consumo nas condições adequadas.
Por fim, entramos na cozinha, que mantém uma excelente organização e é bem higienizada.
Entretanto, as instalações antigas são motivo de reclamações; por exemplo, na cozinha há quatro
ótimos fornos sem utilização, nunca usados e que ainda estão fechados. Tal inutilização dos mesmos
é devido a antiga estrutura elétrica que não os suporta (segundo uma das nutricionistas, a estrutura
física do bandejão continua a mesma de vinte anos atrás, sendo reformado apenas a parte externa do
restaurante). O espaço da cozinha precisaria também de uma ampliação para atender à crescente
demanda de estudantes, além de possuir equipamentos mais modernos que facilitem o trabalho dos
funcionários.
A equipe também realiza, diariamente, um controle de qualidade, possuindo amostras das refeições
servidas, caso haja alguma D.T.A. (Doenças Transmitidas por Alimentos). As amostras permanecem
por lá durante três dias, mas, segundo o estagiário de nutrição que nos acompanhou, eles nunca
tiveram problemas referentes à qualidade das refeições.

Entrevistas individuais
No dia 28 de abril de 2015, participamos de uma entrevista no bandejão do Gragoatá com a chefe da
Divisão de Alimentação e Nutrição (DAN). Na entrevista foram abordados assuntos como o
cardápio do restaurante; possibilidades de se adotar outras opções de alimentos (como sopas, legumes
com casca e proteínas vegetais); quantidade de refeições servidas (que ficam em torno de 8.000 por
dia, com exceção dos dias em que tem strogonoff no cardápio, ocasionando um aumento
considerável no número das refeições); dificuldades enfrentadas pela equipe; perda de alimentos;
dentre outros tópicos.
Também participamos de uma entrevista no dia 22 de maio de 2015, no bandejão do Gragoatá, com
o Coordenador de Restaurante Universitário, que trabalha lá desde 2012, o qual falou um pouco
sobre a quantidade de funcionários; desafios do bandejão; metas desejadas e questões relacionadas
aos resíduos gerados pelo próprio restaurante universitário. Na conversa que tivemos, ele nos disse
que o R.U. produz dois tipos de resíduos: orgânicos e descartáveis. Os descartáveis não têm nenhum
tipo de destinação racional ou reutilização; é feita a separação no lado de fora, coloca-se em sacos
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plásticos e vai pra lixeira. Já os orgânicos são destinados a um criador de porcos, em média a
quantidade de lixo orgânico é de 250 kg; esse "senhor dos porcos" leva apenas as sobras dos
comensais (que é como os frequentadores do bandejão são chamados), na hora da entrega dos pratos
é feita a separação entre proteínas e guarnição (tal separação é feita para evitar contaminações
cruzadas, já que um tem uma decomposição mais rápida do que o outro, mas o homem leva os dois
para seus porcos). Já nas sobras de produção, eles conseguiram quase zerar esse fato; resultado da
ótima organização no planejamento do restaurante. Eventualmente, quando ocorre sobras limpas
(que são aquelas que não foram expostas ao público), os funcionários podem levar para jantar.
O coordenador também falou sobre um assunto que a atual gestão tenta resolver. Ele disse que por
não ter tido alguém entendedor de direito no passado do Bandejão, fez-se um contrato de mão de
obra muito ruim, em que não se privilegiou ou se atentou a princípios basilares do direito do trabalho.
O contrato que foi laborado para o restaurante foi totalmente errôneo, porque colocou todos os
trabalhadores juntos, "no mesmo pacote"; e não se fez uma diferenciação de classes e postos de
trabalho. Sendo assim, todos os postos entraram ocupando o cargo de "auxiliar de produção". O que
a equipe fez no ano passado (2014), foi formular um novo contrato, colocando cada funcionário na
sua respectiva função, mas infelizmente, veio o momento da recessão, e eles tiveram que permanecer
com o contrato antigo, já que o mesmo era o mais barato (o coordenador ressalta que quando essas
transformações nos cargos ocorrem e as pessoas vão efetivamente para os seus postos de trabalho, é
normal que se gere um custo a mais).
No que tange à reabertura do bandejão da Praia Vermelha, o coordenador informou que ainda não
há uma data prevista, pois o restaurante precisaria passar por uma ampliação (a qual ainda não saiu
do papel). Além disso, a equipe sofre no momento uma baixa no número de funcionários, havendo
mais ou menos 19 postos precisando ser preenchidos, tornando complicada a reabertura.

Observação de Situações e Lugares

Figura 7 – Cozinha do Restaurante Universitário, Campus do Gragoatá
Como relatado anteriormente, visitamos a cozinha do bandejão do Gragoatá, no dia 28 de abril de
2015. Observamos que a touca é um item essencial e indispensável na rotina de trabalho dos
120

funcionários e que a organização do ambiente se faz presente, ajudando tanto na dinâmica do
trabalho, quanto na limpeza dos equipamentos.

Figura 8 – Cozinha do Restaurante Universitário, Campus do Gragoatá
Dentro do bandejão há vários avisos, sugestões e ordens para os funcionários seguirem; mostrando
uma preocupação dos superiores quanto a questões como segurança no trabalho.

Formulários
No dia 27 de Maio de 2015, nossa equipe aplicou alguns formulários entre os funcionários do período
da manhã no próprio bandejão do Gragoatá; conseguimos um total de vinte e uma respostas. As
perguntas contidas eram questões em sua maioria abertas (com exceção da primeira, que perguntava
há quanto tempo o funcionário trabalha no bandejão); além disso, os funcionários foram bem
receptivos às perguntas. Os tópicos abordados foram:


Há quanto tempo trabalha no restaurante universitário?

Nesse tópico foi possível analisar que devido a maioria dos entrevistados trabalhar no restaurante
universitário há bastante tempo (dos 21 entrevistados, 16 já trabalham lá por mais de 2 anos e apenas
5 trabalham a mais de 6 meses; sendo que nenhum entrevistado declarou que trabalha no R.U. por
menos de 6 meses) houve uma maior propriedade ao falar sobre os assuntos abordados. Por eles já
estarem trabalhando nesse local há algum tempo, sabiam fazer paralelos entre as gestões passada e
atual e conheciam os processos de transporte, armazenamento e produção.
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O que recomendaria para haver menos sobras de alimentos após o consumo das
refeições pelos frequentadoras do restaurante universitário? O que caberia aos
frequentadoras do restaurante fazer?

Nesse item, a maioria dos funcionários acredita que a gestão atual é mais preocupada em evitar
desperdícios e perdas do que a passada; e que hoje, sobra-se bem menos do que antigamente. Muitos
deles salientam que o essencial seria saber mais ou menos a quantidade de pessoas que iriam comer
no dia seguinte, para prepararem um número de refeições mais apropriado. Além disso, alertam,
falando que, de vez em quando, o desperdício é ocasionado pela vinda de alimentos estragados.
Assuntos como o uso correto da carteirinha, evitando que pessoas que não sejam alunos entrem no
R.U. e a maior conscientização dos alunos na hora de se servir também foram abordados. Nossa
equipe achou que seria viável a criação de um gadget dentro do já existente aplicativo para
dispositivos móveis da UFF. Ele funcionaria da seguinte forma: cada aluno que fosse consumir as
refeições do bandejão no dia seguinte, confirmaria pelo seu aplicativo a sua presença, optando
também, por só almoçar, só jantar ou realizar ambos. Dessa maneira, os estudantes iriam contribuir
muito para que haja ainda menos desperdício de alimentos no R.U.


Cozinhar e comer os alimentos com casca (exemplo, batatas) seria uma alternativa
saudável e saborosa para reduzir perdas de alimentos no preparo das refeições? Há
outras sugestões para a redução de perdas de alimentos na preparação dessas
refeições?

A grande maioria dos entrevistados acredita que cozinhar e comer os alimentos com casca, mesmo
sendo uma opção interessante e mais saudável, não seria viável pelo fato de considerarem que os
frequentadoras do bandejão não iriam gostar e nem aceitar a proposta. Como desvantagens da ideia,
eles citam que gastariam muito tempo se preocupando com a higienização das cascas, tornando o
trabalho pouco prático; haveria, inclusive, a possibilidade dos consumidores, por acharem o aspecto
mais feio, não comer e resultar em mais sobras. Um dos entrevistados disse que não há o desperdício
das cascas, pois elas são destinadas à um senhor que leva para seus porcos; houve também, uma
resposta falando que caso não precisasse descascar os alimentos, não haveria então, empregos para
esses funcionários. No geral, muitos dos funcionários defendem o uso dos alimentos processados,
por facilitarem o trabalho deles e por ser mais prático (embora mais custoso).


Outras sugestões para reduzir perdas e sobras de alimentos no restaurante
universitário.

Como outras sugestões para reduzir perdas e sobras de alimentos, muitos funcionários citam a
consciência de cada um na hora de se servir; pegando apenas aquilo que vai consumir; atrelado a isso,
eles enfatizam que seria formidável saber o número de pessoas que iriam comer antes de prepararem
as refeições. A grande maioria dos entrevistados ressalta também que a equipe já reduziu bastante as
perdas e que a gestão cuida bem dessa parte. Houve também sugestões como: evitar pratos como
berinjela e quiabo, que nem todos os alunos gostam, gerando assim mais sobras (o entrevistado disse
compreender que esses pratos são necessários, e que a nutrição tem um trabalho exemplar na
elaboração dos cardápios); a diminuição do tamanho dos pratos e utensílios para que os estudantes
peguem apenas o que vão comer e a realização de palestras conscientizadoras para os alunos. Nosso
grupo sugere que a Universidade Federal Fluminense tente fazer alguma parceria com cooperativas
de reciclagem que possam levar os resíduos sólidos do bandejão.
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Figura 9 – ticket dado aos funcionários para a participação do sorteio
Ao terminarmos de aplicar os formulários, nossa equipe deu aos funcionários tickets para que eles
guardassem para participar de um sorteio, que irá ocorrer assim que o bandejão do Gragoatá reabrir
(no atual momento, a Universidade Federal Fluminense, passa por um período de greve,
ocasionando, temporariamente, o fechamento do restaurante universitário). O prêmio será dois livros
interessantíssimos sobre alimentação, contendo ótimas receitas e outras possibilidades de refeições
saudáveis.
Resultados da pesquisa em fontes secundárias
Nosso grupo teve como apoio a leitura de uma série de cartilhas produzidas pelo SESC chamadas de
Mesa Brasil (banco de alimentos e Colheita Urbana). Esse material aborda vários temas, como:
transporte de alimentos; organização e controle de almoxarifado; higiene e comportamento pessoal;
manipulador de alimentos; dentre outros. Essas cartilhas nos possibilitaram ter uma visão mais
ampliada em relação ao processo e a complexa dinâmica que ocorre nos transportes de alimentos,
armazenamento e preparo de refeições. Aprendemos mais sobre os perigos representados pelas
D.T.A.s; que a higiene do ambiente de trabalho e dos utensílios utilizados deve sempre ser feita
utilizando algum tipo de solução clorada para matar microrganismos; como a refrigeração de carnes,
por exemplo, deve ser realizada; os critérios de validade para produtos já abertos, que necessitam
estar congelados; dentre outros aspectos. O material é riquíssimo e pode ser encontrado na Internet
com facilidade.
Consultamos também, uma cartilha feita pelo restaurante universitário da UFRJ, feita por alunos e
professores do curso de nutrição (INJC) e equipe técnica do sistema de alimentação da UFRJ. A
cartilha foi idealizada para dialogar com os alunos, e apresenta aos estudantes quem trabalha no R.U.
(além dos nutricionistas, há técnicos em nutrição e dietética, técnico em assuntos educacionais,
assistentes administrativos, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha, copeiras, vigilantes,
123

porteiros, caixas, recepcionistas, dentro outros, além do pessoal que realiza a manutenção da estrutura
física); como ocorre a limpeza dos utensílios, dicas para agilizar o processo nos caixas (sugerindo já,
previamente, separar o dinheiro e seu documento); recomendações de comportamento durante as
filas (com instruções de não furar filas e respeitar as outras pessoas que chegaram primeiro), como
trabalha a equipe de nutricionistas (na gestão dos recursos econômico-financeiros do RU;
planejamento de cardápios; planejamento, coordenação e supervisão de atividades de pré- preparo,
preparo, distribuição e transporte de refeições; supervisão dos processos de higienização de
ambientes, equipamentos e utensílios; capacitação permanente da equipe técnica e operacional;
educação alimentar e promoção de alimentação saudável; controle de qualidade nutricional, sensorial
e higiênico-sanitária das refeições servidas, etc); como é feito o planejamento e controle das refeições,
como os sucos são fabricados (não são artificiais, são feitos de polpa de fruta) e opções para os
vegetarianos (o feijão e as guarnições não levam qualquer tipo de carne, nem embutidos. Além disso,
existe a opção de se servir de duas porções de entrada, que pode ser salada ou sopa). Possibilitar o
conhecimento dessas informações aos alunos é importantíssimo, uma vez que, sabendo como tudo
é feito e pensado, os frequentadoras adquirem maior confiança no restaurante.

124

CONCLUSÃO

Através da realização do nosso projeto sobre a equipe de restaurante do bandejão da UFF,
concluímos que os funcionários são cuidadosos e preocupados em relação à higienização do
ambiente, utensílios e alimentos, à qualidade dos alimentos servidos, e à aceitação do púbico. Por
isso, nosso grupo recomenda:









A criação de um “gadget” dentro do já existente aplicativo para dispositivos móveis da
UFF. Cada aluno que fosse consumir as refeições do bandejão no dia seguinte, confirmaria,
pelo seu app, a sua presença. Optando por só almoçar, só jantar ou realizar ambos. Assim,
os funcionários iriam saber, em média, uma quantidade de refeições para produzir, evitando
o desperdício.
A realização de palestras para funcionários e alunos sobre conscientização, para evitar
perdas e desperdício de alimentos, além de diminuir o lixo produzido.
A realização de cartilhas com informações sobre o bandejão, para maior esclarecimento dos
estudantes.
A criação de vídeos ou realização de um tour pela cozinha para os alunos interessados em
conhecer o que acontece nos “bastidores” do Restaurante Universitário. Isso deixaria os
frequentadores mais confortáveis para consumirem as refeições produzidas.
Um estudo futuro voltado à questão da satisfação profissional e às relações entre
frequentadores e funcionários.
Investimento em cursos de especialização para funcionários do bandejão e de cursos para
aprender a lidar melhor com o público.

Como recomendações, sugerimos:




A parceria com cooperativas de reciclagem que possam levar os resíduos sólidos do
bandejão.
A troca da iluminação do Restaurante Universitário por lâmpadas de led. Assim, haveria
uma redução nos gastos de conta de luz.
A conscientização e a busca por informações de cada indivíduo, se informando sobre
sustentabilidade e educação alimentar.
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APÊNDICE

Apêndice I – Instrumento de Coleta de Dados adotado (Roteiro formulário)
As perguntas feitas aos funcionários foram questões abertas (com exceção da primeira, como dito
anteriormente) que possibilitaram com que eles falassem livremente e sugerissem suas ideias e pontos
de vista. Os formulários foram aplicados manualmente no dia 27 de maio de 2015 e adquirimos um
total de 21 respostas. Abaixo, o formulário aplicado na íntegra:


Há quanto tempo trabalha no restaurante universitário? (Questão fechada)

1. Há mais de 2 anos.
2. Há mais de 2 anos.
3. Mais de 6 meses e menos de 2 anos.
4. Há mais de 2 anos.
5. Há mais de 2 anos.
6. Há mais de 2 anos.
7. Há mais de 2 anos.
8. Há mais de 2 anos.
9. Mais de 6 meses e menos de 2 anos.
10. Há mais de 2 anos.
11. Há mais de 2 anos.
12. Há mais de 2 anos.
13. Mais de 6 meses e menos de 2 anos.
14. Mais de 6 meses e menos de 2 anos.
15. Mais de 6 meses e menos de 2 anos.
16. Há mais de 2 anos.
17. Há mais de 2 anos.
18. Há mais de 2 anos.
19. Há mais de 2 anos.
20. Há mais de 2 anos.
21. Há mais de 2 anos.


O que recomendaria para haver menos sobras de alimentos após o consumo das
refeições pelos frequentadoras do restaurante universitário? O que caberia aos
frequentadoras do restaurante fazer? (Questão aberta)

1. Sobra bem menos que antigamente; acho que já fizemos o suficiente.
2. Já teve bastante desperdício, agora tem bem menos. Acho que cabe a nós, fazer, por exemplo,
quentinhas com as comidas que sobram (não as que já foram expostas ao público) para doar.
3. Saber o quanto cada pessoa consome em média, para não haver desperdício; mas eu entendo
que isso é difícil de se saber.
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4. Houve uma melhoria com a nova gestão, e não há mais tanto desperdício quanto antes. Acho
que já fazemos o máximo para evitar sobras na produção.
5. Não é possível reduzir mais, a economia e a preocupação com essa área é eficiente; houve
uma melhoria com a nova direção.
6. Há um desperdício maior quando os alimentos vêm estragados ou estragam quando há um
número pequeno de frequentadores. Os alunos têm que saber pegar só o que vão consumir.
7. Questão de consciência dos alunos mesmo... Pegar o que vai comer. Nós já fazemos o
possível para evitar as perdas na preparação.
8. Deveria haver uma maior divulgação do cardápio do dia. Em relação aos frequentadores do
R.U., acho que vai de cada, pegar a quantidade que tem certeza que irá consumir, para não
haver desperdício.
9. Fazer doações das sobras de alimentos que ainda não foram para fora da cozinha é uma ideia
a ser levada em consideração. Doar para instituições de Caridade, e até disponibilizar para os
funcionários levarem para casa; é uma boa opção.
10. Os frequentadores do R.U. deveriam ter mais consciência na hora de se servirem, não pegar
muito, e depois jogar fora. Palestras sobre desperdício deveriam ser realizadas, para evitar
que isso aconteça.
11. Nossos desperdícios são mínimos, nunca vamos conseguir zera-lo, e este número que temos
agora, é um número bom.
12. A quantidade de comida feita poderia ser diminuída se soubéssemos a quantidade de
frequentadores diários mas essa não é uma tarefa fácil.
13. A perda de alimentos é evitada ao máximo, mas há um desperdício muito grande, quando já
vem estragados do distribuidor.
14. Não saber a quantidade a média de frequentadores atrapalha, pois se fizermos muita comida,
sobra. E se fizermos pouca, falta.
15. Fazer as refeições na medida certa para não sobrar; eu acredito que ainda há bastante
desperdício...
16. Acho que o que mais tem que mudar é o controle das refeições.
17. Eu recomendo a redução da quantidade de refeições preparadas, mas reconheço o tamanho
da dificuldade que é fazer isso.
18. As vezes a perda é grande por causa dos legumes e verduras estragados. Eu recomendaria
mais atenção nesse ponto.
19. A contagem correta das refeições e o uso correto da catraca; entram muitas pessoas que não
são da UFF.
20. Tudo é consumido, às vezes até falta!
21. Saber melhor a quantidade de consumo, evitando perdas.
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Cozinhar e comer os alimentos com casca (exemplo, batatas) seria uma alternativa
saudável e saborosa para reduzir perdas de alimentos no preparo das refeições? Há
outras sugestões para a redução de perdas de alimentos na preparação dessas
refeições? (Questão aberta)

1. Seria uma opção interessante, mas com certeza os alunos não aceitariam.
2. Sim. Na minha casa eu faço isso, porque tem muita vitamina nas cascas. Mas os alunos não
aceitariam isso não...
3. Acredito que seria saudável, mas não sei se é viável.
4. Seria uma boa opção dependendo do alimento, mas os alunos não gostariam de comer nada
com casca não...
5. Nunca tinha pensado nisso, mas depende de muitas coisas; do tipo de alimento, do gosto dos
alunos... Além disso, gastaríamos muito tempo nos preocupando com a higienização dessas
cascas que seriam consumidas; por isso, não sei se seria prático pra gente.
6. Seria uma alternativa saudável.
7. Não seria uma opção viável.
8. Ao meu ver, isso não seria bem aceito pelos alunos. Muitos não pegariam os alimentos com
cascas das cubas, e teria mais sobras. Além disso, os alunos teriam que perder muito tempo
descascando.
9. Os frequentadores do Bandejão não receberiam bem os alimentos com casca, porque muitos
não confiariam na boa higienização dos alimentos.
10. Não é possível servir os alimentos com casca, haveria mais desperdício.
11. Não é uma boa ideia, além de ser uma grande quantidade, com certeza não seria bem aceito
pelos consumidores.
12. Todos os legumes que servimos, são processados. Não há possibilidade de serem servidos
com casca.
13. É uma ideia excelente, diminuiria o nosso trabalho na cozinha, e faria bem aos consumidores,
incentivando-os a comer as proteínas e fibras que contém nas cascas.
14. Acho que servir alimentos com casca é uma ótima opção, pois é muito saudável, e também
prático. Essa ideia deveria ser implementada aqui no Bandejão.
15. Se for assim, não terá trabalho pra gente! Além do mais, os alunos reclamam muito, eles não
iriam aceitar comer nada com casca não...
16. Estudantes com certeza não aceitariam.
17. Esses alimentos já vem processados, e isso facilita bastante. Levando em conta minha
experiência aqui, acredito que os estudantes não aceitariam isso não.
18. Já recebemos os alimentos processados. Os alunos não comeriam.
19. Muitos alunos não comeriam alimentos com a casca, e há grande praticidade nos produtos
processados.
20. Os alunos não gostariam... Mas não há desperdício dessas cascas, porque vem um senhor
aqui, que cuida de porcos, e leva todos esses restos.
21. Não é uma boa opção, os alunos teriam muito trabalho para descascar.
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Outras sugestões para reduzir perdas e sobras de alimentos no restaurante
universitário. (Questão aberta)

1. Sem sugestões. Foi o que disse antes; acho que nossa equipe já reduziu ao máximo o
desperdício e as perdas.
2. A minha sugestão é que haja um planejamento mais adequado para saber mais ou menos
quantas pessoas vêm comer; para não produzirmos em excesso.
3. Acho que os alunos devem tentar nos ajudar; enxergar a gente como uma equipe, que
trabalha não para ele ter o que comer, mas fazendo um serviço em conjunto com eles. Ou
seja, eles deveriam nos ajudar no sentido de pegar exatamente o que vão comer. Muitos
jogam fora quase metade do que pegam.
4. Difícil... Não tenho sugestões não...
5. Não temos grandes perdas na produção não... Além disso, nosso armazenamento é
excelente e isso evita que o produto estrague. Agora, uma sugestão é a conscientização dos
alunos, que pegam mais do que consomem; e isso é errado...
6. Acho que a gente deveria evitar pratos como beringela ou quiabo, nem todos comem. Mas
eu entendo a preocupação das nutricionistas quanto a isso, precisa ter algo saudável no
cardápio.
7. Diminuir o tamanho dos pratos e utensílios pra pegar a comida, assim os alunos comeriam
só o necessário.
8. Enviar mais cubas para os restaurantes externos onde muitas vezes a comida acaba e aqui
sobra.
9. Tentar calcular o número de frequentadores diários do restaurante, e fazer a comida
baseada nesses números me parece ser uma boa solução.
10. A comida que sobra, nós damos para um senhor que cuida de porcos. Ele alimenta seus
animais com os restos de comida que saem daqui.
11. Não há como não haver desperdício. Nossa gestão cuida bem dessa parte.
12. Não há como reduzir mais a perda de alimentos, já economizamos muito na hora do
preparo.
13. O desperdício pode ser menor, se os alimentos vierem em boas condições, sem estarem
estragados.
14. Não tenho sugestões, nosso trabalho já é baseado no mínimo possível de sobras e
desperdícios. Não podemos fazer muito além disso.
15. O cuidado dos alunos em pegar o que vão consumir.
16. Não tenho outras sugestões.
17. Não tenho, mas reconheço o grande esforço da equipe para que não haja grandes
desperdícios.
18. Os alunos têm que consumir tudo aquilo que pegam.
19. Já fiz minha sugestões...
20. Acredito no esforço da equipe pra evitar perdas e desperdícios.
21. Maior consciência e atenção dos alunos na hora de se servirem.
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ALIMENTAÇÃO: DEMANDAS ESTUDANTIS RESTAURANTE - ESTUDO II
ESTUDANTES AUTORES:
LARISSA CESPES DE MENDONÇA,
LUAN DE JESUS SCANFERLA SÁ E MARIANA DAMASCENO DE FARIA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Demandas Estudantis do Restaurante
Universitário II”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de
aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina
Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Larissa Cespes de Mendonça, Luan de Jesus
Scanferla Sá e Mariana Damasceno de Faria.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Conhecer o nível de satisfação dos estudantes e demais usuários do restaurante II. Além de
saber as principais demandas e propor iniciativas ou novos estudos para identificar mudanças que
possam atender às necessidades dos estudantes.
O método de estudo adotou pesquisa documental e para a coleta de dados na pesquisa de campo
utilizamos questionário.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que o trabalho foi de grande
produtividade, uma vez que traçou um perfil, ainda que limitado, das principais demandas e
reivindicações dos usuários do restaurante universitário. Com isso, o grupo deseja proporcionar um
maior diálogo entre as atuais demandas estudantis e propor soluções para que possam ser supridas.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da pesquisa de campo
Utilizamos o método de questionário no RU do campus do Gragoatá pudemos observar que os
participantes estavam bastante interessados em respondê-lo, inclusive alguns já tinha respondido
formulários online.
Observamos, a partir dos resultados coletados, que dos 60 respondentes, a maioria (25) é do campus
Praia Vermelha. Esse dado reforça ainda mais a necessidade da reabertura do RU do respectivo
campus. Também pudemos identificar a necessidade da criação de novos bandejões, representada
pelo alto número de estudantes do campus Valonguinho(16) que muitas vezes têm que caminhar
uma distância considerável em um curto espaço de tempo.
Observou-se também que o número de estudantes que estudam no turno integral (47) foi muito
superior do que os dos turnos matutino (3), vespertino (3) e noturno (7). Entre as sugestões mais
incidentes estão a inclusão de novas refeições (42), o fim dos copos descartáveis (30) e a extensão do
horário de funcionamento (29). Dentre as sugestões fornecidas pelo próprio estudante a que mais se
destacou foi a criação de novos restaurantes.
Na avaliação dos componentes do RU, consideramos as opções ótimo/bom como aprovações, a
opção razoável como aceitável e ruim/péssimo como reprovações dos respondentes. Nesse sentido,
os componentes com maiores índices de aprovação foram a limpeza do local (43), a qualidade da
comida (38) e a limpeza dos utensílios (35). As instalações foram avaliadas de forma aceitável, já que
tiveram em maior quantidade de respostas a opção razoável (25) e os de maior índice de reprovação
foram a fila de acesso ao restaurante (46) e a fila para a compra de tickets (10).
Além disso, as pesquisas foram de grande utilidade, pois foi possível levantar sugestões, baseadas em
um senso comum, para os potenciais problemas enfrentados pelo Restaurante Universitário.

Observação de Situações e Lugares
Fomos ao campus Gragoatá da UFF durante o mês de Maio para observar o funcionamento e as
possíveis deficiências no serviço do restaurante universitário daquele local. O horário de
funcionamento do almoço se estende desde às 11h30 até às 14h30, mas as portas de acesso ao
restaurante se fecham às 14h. Lá, observamos um número muito grande de alunos e outros usuários,
que se distribuem em dois refeitórios, o restaurante 1 e o restaurante 2. O número de refeições
servidas comporta essa quantidade de pessoas, mas o acesso até elas é composto por uma fila, que
muitas vezes, dura cerca 40 min ou mais dependendo do dia. Percebemos que essa fila é provocada
não só em função da quantidade de pessoas, mas também pela grande incidência de pessoas
“furando-a”.
Notamos também que existe apenas um único banheiro que atende aos usuários dos dois restaurantes
e que esse muitas vezes não se encontra limpo de maneira adequada e cheira mal. Tirando isso, na
parte de dentro dos refeitórios os restaurantes foram bem avaliados. A comida é de boa qualidade,
em sua entrada há um espaço para higienização das mãos dos usuários, as mesas são bem distribuídas
e o tempo de reposição das refeições é pequeno.
A partir dessas observações, fizemos o questionário que foi o método de pesquisa do nosso estudo.

Questionário
O questionário produzido pelo grupo foi aplicado no restaurante universitário do Gragoatá da UFF
nos dias 26 e 27 de maio de 2015 durante o horário de funcionamento do almoço oferecido no
campus. Ali recolhemos 60 respostas ao questionário, que foi distribuído de forma impressa e
aleatória aos usuários que se encontravam nas filas de acesso ao bandejão e que, após um breve
intervalo, foram recolhidos pelos integrantes do grupo.
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Dessa forma, foram feitas quatro perguntas fechadas, onde o respondente poderia escolher uma ou
mais opções dentre as que o foram fornecidas e tendo em duas questões a opção de marcar “Outro”,
onde poderia escrever sua resposta própria. A inserção de tal opção nas respostas foi fundamental
para obtermos um olhar mais subjetivo dos alunos e na identificação de mudanças mais pontuais.
A seguir, demonstraremos os resultados adquiridos a partir da coleta de dados por meio de gráficos,
tabelas e comentários feitos por assunto colocado nas questões do questionário.
Questão 1: Campus do respondente (questão fechada);
Questão referente ao campus do respondente. Como demonstrado no quadro 12, foram coletadas
12 respostas de alunos do Gragoatá, 25 da Praia Vermelha, 16 do Valonguinho e 7 de outros campi.
Nota-se, curiosamente, que mesmo a pesquisa sendo feita no campus Gragoatá e os questionários
sendo entregues de forma aleatória, a maioria dos respondentes foram do campus Praia Vermelha.
Questão 2: Turno do respondente (questão fechada):
Quadro 12 - Campus e turno dos participantes
Integral

Matutino Vespertino

Noturno

Total

Gragoatá

6

1

5

12

Praia Vermelha

23

1

1

25

Valonguinho

12

2

Outros

6

2

16
1

7

O quadro acima refere-se ao campus e o turno de estudo dos respondentes do questionário. A coluna
“outros” compreende alunos dos campi: IACS (5), Direito (1) e Farmácia (1).
Questão 3: Sugestões para o RU (questão fechada):
O gráfico a seguir demonstra, em respostas fechadas, as principais demandas dos estudantes para
melhora do Restaurante Universitário. No tópico “outros”, a principal reivindicação foi a criação de
novos restaurantes na universidade, e, além disso, a reabertura dos bandejões que se encontram
fechados teve destaque nas respostas.
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Sugestões para o RU
13

8

Aparelhos para distração durante
as refeições
Maior número de funcionário

14

42

28

Inclusão de novas refeições

29

30

Instalação de aparelhos de ar
condicionados
Extensão do horário de
funcionamento
Fim dos copos descartáveis

Outros

Gráfico 39 - Sugestões para o Restaurante Universitário
O próximo gráfico exibe sugestões dos próprios respondentes e teve como principal alternativa a
criação de novos Restaurantes Universitários.

Outras Sugestões

Criação de novos restaurantes
Reabertura dos outros

1
1

Opção Vegetariana

4

1

Extensão do espaço físico do já
existente
Melhor organização das mesas

1
2

Maior variedade de saladas
3
Mais ilhas de comida

Gráfico 40 - Outras sugestões para o Restaurante e a UFF
Questão 4: Avaliação dos componentes do RU
A respectiva questão busca, por meio de respostas fechadas, avaliar em teor técnico os elementos do
bandejão, questionando o nível de satisfação dos usuários do mesmo. E o seguinte gráfico representa
as respotas dos participantes de forma a ilustrar o cenário atual do RU.
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Avaliação dos componentes do RU
50

40

40
18
13

20
10

31

28

30

0 1

17
3

7
0 0

29
22

25
22

22

0 0

5

8

6
0

Ótimo

24
21
3

0

5

Bom
6 4

0
A fila do
restaurante

A limpeza do A qualidade da As instalações A limpeza dos
local
comida
utensílios

A fila para
compra de
tickets

Razoável
Ruim
Péssimo

Gráfico 41- Avaliação dos componentes do R.U.
Resultados da pesquisa em fontes secundárias
A leitura em fontes secundárias foi feita através de artigos, websites, TCC e relatórios de pesquisas já
realizadas em outras universidades com realidades semelhantes a da UFF. Serviu não só para
adquirirmos um maior conhecimento sobre o tema, mas também para termos uma noção sobre como
são feitos esses tipos de estudo.
Com a leitura, verificamos que os problemas relacionados à infraestrutura dos locais, às filas para a
compra de tickets e, principalmente, as filas de acesso aos RUs aparecem de forma frequente nas
reclamações feitas pelos usuários dos restaurantes de várias universidades do país. E a partir delas, os
autores elaboraram sugestões para amenizar a insatisfação dos alunos. Algumas dessas propostas de
intervenção, inclusive, foram formadas e executadas pelas universidades para que fosse
proporcionado um melhor serviço e atendimento aos que se alimentam em seus restaurantes.
Podemos citar a Universidade Federal do Pará que através da mobilização de seus pró-reitores, Edson
Ortiz e Fernando Arthur Neves, que após a observação do restaurante da universidade e conversa
com os servidores e alunos usuários do local, tomaram medidas que atendessem melhor as
necessidades dos que frequentam o estabelecimento. Entre essas medidas estão: a ampliação e
reforma do espaço físico do RU que proporcionará um maior número de refeições e uma maior
disponibilidade de mesas, construção de um anexo ao “bandejão” para a compra de tickets e a
disponibilização de um funcionário que organize as filas, para evitar que as “furem” e assim o tempo
de espera seja reduzido. 3Algumas dessas medidas atendem às demandas relatadas pelo nosso público
de pesquisa e contribuem para o nosso estudo.
E a equipe responsável pelos RUs da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, que também
fez junto aos seus usuários uma pesquisa por meio de um questionário impresso e a partir dela, teve
como resultado a frequente presença de sugestões para a construção de novos RUs e a ampliação
dos já existentes, além de um grande número de reclamações sobre as extensas filas de acesso aos
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mesmos. 4 Através disso, a instituição começou a elaborar projetos e estratégias temporárias que
contemplem as demandas apresentadas pela pesquisa. Além desses projetos gerados, o estudo nos
ajudou na percepção de como é feito um questionário de avaliação de um restaurante universitário.
CONCLUSÃO

Como recomendação de temas para futuros projetos de inovação, o grupo avalia como indispensável
a elaboração de estudos mais profundos sobre a possibilidade do fim da utilização de copos
descartáveis. Além de expansão do cardápio com opções vegetarianas, maior variedade de alimentos
e a verificação da viabilidade de implementação de novos horários de refeições, como café da manhã.
Como recomendação de projetos de extensão, o grupo sugere a criação de uma página online de fácil
acesso, onde os usuários do restaurante universitário poderiam expor suas opiniões, propor sugestões
para a melhoria no serviço ali oferecido e avaliar os componentes do restaurante.
A partir dos problemas verificados durante o estudo em relação às filas de acesso aos restaurantes e
a utilização de copos descartáveis, propomos, com base nas fontes consultadas e nas pesquisas de
campo, algumas iniciativas que podem ser adotadas pela UFF e pelos próprios usuários do R.U.
Seriam elas: a extensão das grades de ordenação as filas para evitar que essas sejam “furadas” e/ou
disponibilização de funcionários para fiscalizá-las; criação de uma nova fila apenas para os usuários
que utilizem carteirinha como ticket. Em relação aos copos descartáveis, foi pensado a possibilidade
de cada usuário levar seu copo e a viabilidade de um custo adicional para aqueles que necessitarem
de um copo, que não seria descartável.
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APÊNDICE

Apêndice I – Instrumento de Coleta de Dados adotado (Roteiro de Entrevista, Formulário
e/ou Questionário)
Demandas Estudantis Restaurante-Estudo II
Este formulário faz parte do projeto "Demandas Estudantis do Restaurante Universitário II",
realizado durante as atividades da unidade curricular Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental
I, oferecida aos estudantes do curso de graduação em Ciência Ambiental. E tem como objetivo
conhecer as principais demandas e necessidades dos estudantes e demais usuários do restaurante
universitário da UFF, além de verificar seu nível de satisfação e principais sugestões em relação ao
serviço ali oferecido.
Estuda em qual(is) campus(i)?
Valonguinho
Praia Vermelha
Gragoatá
Outro:

o
o
o
o

Em que turno cursa a faculdade?
Matutino
Vespertino

o
o

Noturno
Integral

o
o

Você teria alguma sugestão para o restaurante universitário?

o

Maior número de funcionários
Extensão do horário de funcionamento
Instalação de aparelhos de ar-condicionados
Fim dos copos descartáveis (os estudantes trariam de casa)
Aparelhos para distração durante as refeições (aparelhos de som, televisões etc)

o

Outro:

o
o
o
o

Como você avalia os componentes do bandejão?
Ótimo

Bom

Razoável

A fila do
restaurante
A limpeza
do local
A
qualidade
da comida
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Ruim

Péssimo

Ótimo

Bom

Razoável

As
instalações
A limpeza
dos
utensílios
(pratos,
talheres
etc)
A fila para
compra de
tickets
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Ruim

Péssimo

S E Ç Ã O I V:
ESTUDOS SOBRE
M O B I L I DA D E U R B A N A
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M É TOD O S D E E S T U D O E T É C N I C A S D E C OL E TA D E DA D OS

Em pesquisa de campo, o Quadro 13 mostra os métodos e técnicas adotados nos projetos de estudo em mobilidade urbana.
Quadro 13- Estudos sobre Mobilidade Urbana: Métodos e Técnicas de Coleta de Dados em Pesquisa de Campo

Grupo de Estudo

Pesquisa de Campo:
Observação e
Registro de
Ambientes
Pesquisa de Campo:
Experimentação ou
Observação
Participante
Pesquisa de Campo:
Entrevistas
Individuais
Pesquisa de Campo:
Entrevistas em
Grupo
Pesquisa de Campo:
Diálogos Presenciais,
E-groups/Redes
Sociais
Pesquisa de Campo:
Formulários
aplicados pela
Equipe

MOBILIDADE:
Políticas de
mobilidade urbana em
nível nacional,
estadual e municipal

MOBILIDADE:
Discussão com as
organizações
estudantis sobre o
tema de mobilidade
urbana

MOBILIDADE:
Planos de
estacionamento para
veículos motorizados
e não motorizados

MOBILIDADE:
Auxílio transporte e
planos de expansão

Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

MOBILIDADE:
MOBILIDADE:
Projetos de lei
Experiências em
voltados a Mobilidade
outras universidades
Urbana

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

MOBILIDADE:
Demandas da
comunidade
acadêmica do Campus
Praia Vermelha
Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR
Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR
Foi adotada como
técnica
COMPLEMENTAR

Foi adotada como
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Campo:
Foi adotada como
Questionários
Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo técnica
impressos ao público
COMPLEMENTAR
Pesquisa de Campo:
Foi adotada como
Questionários digitais Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo Não se aplica ao estudo
técnica PRINCIPAL
pela internet
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Foi adotada como
técnica PRINCIPAL

Seguem detalhamentos de estudos que adotaram pesquisa de campo quanto aos lugares, situações e
sujeitos que foram parte integrante das técnicas adotadas:
Quadro 14 –Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
MOBILIDADE: Planos de estacionamento para veículos motorizados e não motorizados
Grupo de Estudo

OBSERVAÇÃO PASSIVA
(NÃO PARTICIPANTE)
DE AMBIENTES

ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS OU EM
GRUPOS

MOBILIDADE: Planos de
estacionamento para veículos
motorizados e não
motorizados

Foram observados os
estacionamentos dos campi
Praia Vermelha, Valonguinho
e Gragoatá.

Entrevistamos a Chefe da
Coordenação de Arquitetura
(Superintendência de
Arquitetura e Engenharia SAEN), acompanhados da
monitora.

Quadro 15 –Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
MOBILIDADE: Auxílio transporte e planos de expansão

Grupo de Estudo

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS OU EM GRUPOS

MOBILIDADE: Auxílio
transporte e planos de
expansão

A professora iniciou contatos na Proaes da Uff para verificar e
solicitar atendimento ao grupo de estudo, tentamos em outras
universidades federais, mas não conseguimos agendar
entrevistas com autoridades/responsáveis pelo setor de auxílio
transporte para universitários de universidades federais; apenas
com alunos - mais especificamente da USP - em busca de
informações acerca da satisfação dos mesmos e dos
verdadeiros benefícios trazidos pelos auxílios transporte de sua
universidade (tais entrevistas podem se comprovadas através
da consulta de sua gravação). Enviamos também um email a
uma prefeitura sobre transporte a estudantes universitários
buscando maiores esclarecimentos não disponíveis em seu site,
mas não obtivemos resposta.
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Quadro 16–Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
MOBILIDADE: Discussão com as organizações estudantis sobre o tema de mobilidade urbana
Grupo de Estudo

MOBILIDADE:
Discussão com as
organizações estudantis
sobre o tema de
mobilidade urbana

OBSERVAÇÃO
PASSIVA (NÃO
PARTICIPANTE) DE
AMBIENTES
Observamos, para o uso
dentro das entrevistas,
que muitos estudantes
usam a bicicleta e as
prendem nos postes e
janelas dos campi.
Observamos que os
estudantes que usam
carro nem sempre têm
paciência com os que
estão andando pelo
campus, faltando,
portanto, medidas
educativas como placas
ou algo do tipo para a
conscientização.

ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS OU
EM GRUPOS

QUESTIONÁRIO

As entrevistas foram
predominantemente
individuais com
representantes de
diferentes DA's
(economia, história, os
de geociências, relações
internacionais e
outros). Coletamos
informações e contatos
com um integrante do
DA de Geografia que
talvez seja útil
posteriormente.

Fizemos uns
questionários via
email e por
facebook com o
DA de Física.

Quadro 17 –Detalhamento de Técnicas de Coleta de Dados - Grupo de Estudo
MOBILIDADE: Demandas da comunidade acadêmica do Campus Praia Vermelha

Grupo de Estudo
MOBILIDADE: Demandas
da comunidade acadêmica do
Campus Praia Vermelha

FORMULÁRIO
Elaboramos e aplicamos formulário digital pelo Google Form
e que foi divulgado, com apoio da professora e por nós, a
cursos do Campus Praia Vermelha, aplicável a estudantes,
docentes, técnicos-administrativos e funcionários, atingindo a
145 pessoas respondentes até 29 de maio.
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Em pesquisas em fontes secundárias, seguem os métodos e técnicas adotados para coleta de dados nos projetos de estudos sobre mobilidade urbana.
Quadro 18 - Estudos sobre Mobilidade Urbana: Métodos e Técnicas de Coleta em Pesquisa em Fontes Secundárias

Grupo de
Estudo

MO BILIDADE:
Políticas de mobilidade MO BILIDADE:
MO BILIDADE:
urbana em nível
Projetos de lei voltados Experiências em outras
nacional, estadual e
a Mobilidade Urbana
universidades
municipal

MO BILIDADE:
Planos de
estacionamento para
veículos motorizados e
não motorizados

MO BILIDADE:
Auxílio transporte e
planos de expansão

MO BILIDADE:
Discussão com as
organizações estudantis
sobre o tema de
mobilidade urbana

MO BILIDADE:
Demandas da
comunidade acadêmica
do Campus Praia
Vermelha

Pesquisa de
conteúdos em
Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
Websites, Blogs PRINCIPAL
ou Redes Sociais

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR
PRINCIPAL
PRINCIPAL
COMPLEMENTAR

Pesquisa de
Artigos
Científicos

Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
PRINCIPAL

Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
PRINCIPAL

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Pesquisa de
Livros e
Capítulos de
Livros

Não se aplica ao estudo

Não se aplica ao estudo

Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
COMPLEMENTAR

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR

Pesquisa de
Notícias
Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
Impressas ou na COMPLEMENTAR
Internet

Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
COMPLEMENTAR

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
PRINCIPAL
PRINCIPAL
COMPLEMENTAR

Pesquisa de
Legislação em
vigor

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR

Foi adotada como técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de
Projetos de Lei

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
Não se aplica ao estudo
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR

Foi adotada como técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de
Editais, Normas
Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
e outros
Não se aplica ao estudo
COMPLEMENTAR
PRINCIPAL
COMPLEMENTAR
PRINCIPAL
PRINCIPAL
Documentos
Oficiais

Foi adotada como técnica
COMPLEMENTAR

Pesquisa de Atas
de Reuniões e
Não se aplica ao estudo
Relatórios de
Eventos

Não se aplica ao estudo

Não se aplica ao estudo

Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica Foi adotada como técnica
PRINCIPAL
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR
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MOBILIDADE: POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA EM NÍVEL
NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
ESTUDANTES AUTORES:
FRANK ANDERSON DE LEMOS,
JOÃO CHIANELLI MONTEIRO REBELLO E RAPHAEL DANTAS DOS ANJOS
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Políticas de Mobilidade Urbana em
nível Nacional, Estadual e Municipal”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte
das atividades de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e
Cidadania Socioambiental I, sob orientação da Prof.ª. Patricia Almeida Ashley e Monitoria Ana
Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: João Chianelli Monteiro Rebello, Frank Anderson
de Lemos e Raphael Dantas dos Anjos.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: conhecer as diretrizes propostas pelo Governo Federal sobre políticas de mobilidade urbana
e seus desdobramentos nas legislações dos Estado do Rio de Janeiro e do Município de Niterói,
visando identificar seu cumprimento, implementação e conformidade.
O método de estudo adotado baseou-se em fontes secundárias e envolveu pesquisas bibliográficas,
pesquisa documental e pesquisa em ambientes virtuais. Não houve pesquisa de campo.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que a Politica Nacional de
Mobilidade Urbana, capitaneada pelo Governo Central e proposta através da Lei. Nº12.587 de janeiro
de 2012, cumpre com a prerrogativa constitucional apontada no artigo 182 e regulamentada pela Lei
nº 10.257 de julho de 2001. Entretanto, cabe ressaltar que as obrigações pertinentes ao Estado do
Rio de Janeiro e ao Município de Niterói, no que tange ao cumprimento das metas e prazos pactuados
com o Governo Federal não foram cumpridos por este, em virtude de não haver formulado em
tempo hábil o Plano Diretor Municipal. Com relação àquele, não foi possível obter informações
conclusivas nas pesquisas efetuadas, porque o sítio virtual da Secretaria Estadual de Transportes
estava e ainda está em manutenção e o da Assembleia Legislativa não apresenta com clareza as Leis
que versam sobre mobilidade urbana. Não obstante, os entes federativos esbarram na carência de
recursos financeiros e na burocracia estatal, além da falta de vontade politica dos governantes em
implementarem projetos mais ambiciosos que contemplariam mais ampla e adequadamente os
preceitos definidos nas legislações citadas. Contudo, há de se destacar que o Estado e o Município
estão engendrando variadas ações no sentido de aprimorar e promover a circulação de pessoas e
mercadorias dentro do perímetro compreendido. Podemos constatar, ainda, que o direcionamento
dado pelo Estado e pela Prefeitura de Niterói caminham no sentido da implementação dos chamados
BRTs (Bus Rapid Transit) e pela ampliação e abertura de novos caminhos rodoviários como solução
para atender as demandas de mobilidade urbana da região. Além disto, há, ainda que incipiente,
implantação de ciclovias por alguns bairros do município e projetos direcionados para sua expansão.
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RESULTADOS

Resultados da pesquisa em fontes secundárias
O sistema nacional de mobilidade urbana é um conjunto organizado e coordenado dos modos de
transporte, de serviços e de infraestrutura, que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no
território do Município.
A política urbana brasileira é pautada na Lei Federal 12.587/2012. As principais diretrizes da lei
federal para a seleção de projetos de mobilidade urbana são:


Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais no âmbito dos entes federativos;



Prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços
de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;



Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;



Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas
na cidade;



Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos
poluentes;



Priorização do transporte público coletivo sobre o transporte individual e dos projetos de
transporte público coletivo estruturadores e indutores de desenvolvimento urbano integrado;



A política tarifária deve ter a contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para o custeio
da operação dos serviços;



A tarifa de remuneração é constituída pelo preço público (tarifa pública) cobrado do usuário
somado à receita oriunda de outras fontes de custeio;



Os reajustes das tarifas e as revisões dos parâmetros utilizados no cálculo terão a
periodicidade estabelecida pelo poder público no edital e na concessão ou permissão do
serviço;



O poder público é obrigado a divulgar de forma sistemática e periódica os impactos das
gratuidades no valor da tarifa paga pelo usuário;



Definição de espaços exclusivos nas vias públicas para o transporte público coletivo de
passageiros;



A fiscalização de serviços de transportes públicos deverá ser realizado preferencialmente em
parceria com a União e Estados.

Obs: Municípios com mais de 20 mil habitantes terão de apresentar o documento para obter recursos
federais destinados a projetos de mobilidade urbana (PDTU).
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PAC- Programa de Aceleração do Crescimento
O Ministério das cidades é o orgão responsável no processo de selecão e aprovação do financiamento
para as obras de qualificação e ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana nas metrópoles
brasileiras, que são gerenciadas através do PAC 2, onde as diretrizes para a seleção de projetos são:
apoiar a execução de obras de pavimentação; qualificação de vias por meio da implantação de
pavimentação nova em vias existentes ou recapeamento destas, incluindo a infraestrutura necessária
para sua plena funcionalidade, tal como: sistema de drenagem de águas pluviais, rede de
abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, passeios com acessibilidade, sistemas
cicloviários, medidas de moderação de tráfego, sinalização viária; elementos que promovam a
acessibilidade universal; Código de trânsito brasileiro Lei 9.503/1997; Desapropriações - Trabalho
Social; Presevação Ambiental - compatibilidade com legislação vigente; Redução de emissão de
poluentes; Projeto Básico conforme legislação vigente; Melhoria de tratamento urbanístico da área
de intervenção.
Um levantamento nas cidades médias concluiram que através do PAC 2 já foram implementados:


2.118,68 km de calçadas ao longo dos corredores;



780,52 km de ciclovias/ciclofaixas ao longo dos corredores;



6.828 pontos de parada (Estações e Abrigos);



250 terminais;



586,96 km de faixas exclusivas para ônibus.

Destacando Políticas Públicas no Estado do Rio de Janeiro e Município de Niterói
Hoje no estado do Rio de Janeiro se encontram 17 projetos de mobilidade urbana em andamento
com o apoio do PAC.
As obras são:


BRT do Corredor Transcarioca; BRT Transbrasil - Rio de Janeiro/RJ; Estudo de
Viabilidade - VLT trecho Nossa Senhora do Carmo/Aeroporto - EVTE; EVTE da Via
planejada PD-07 e Corredor Exclusivo ;EVTE do VLT Centro - Santa Cruz da Serra;
Implantação de corredor de transporte urbano Arco de Centralidades; Implantação de
faixas exclusivas, duplicação da R. General Rondon, implantação de binário nas ruas Cel.
Veiga e O. Bilac, rotatória, melhorias no eixo; Implantação do Aeromóvel na região central;
,Implantação do Corredor BRT TransOceânica - Charitas/Centro; Monotrilho - Metrô
Linha 3 - São Gonçalo-Niteroi; Projeto de Corredor de transportes Leste-Oeste - Eixão;
Projeto de Corredor de transportes Sudoeste - Via Light; Projeto do BRT Ligação B Transbrasil-Transoeste; Projeto do BRT Transbrasil fase 2 - Deodoro-Santa /Cruz; Projeto
do Corredor de ônibus na faixa de domínio da antiga via férrea; Projeto do Sistema Viário e
Ciclovia em paralelo ao Monotrilho; VLT - Rio de Janeiro/RJ - Área Central e Portuária;

Desses 17 empredimentos, 13 estão no estágio de ação preparatória.

Exemplos das Obras de Mobilidade Urbana no Estado do Rio de Janeiro
Inaugurada em junho de 2013, a Transcarioca promove a união de 27 bairros: Barra da Tijuca,
Jacarepaguá, Curicica, Cidade de Deus, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira,
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Cascadura, Engenheiro Leal, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Irajá, Vila da Penha, Vila
Kosmos, Brás de Pina, Penha Circular, Penha, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Complexo do Alemão,
Maré, Fundão e Galeão.

Mapa 1- Percurso do BRT-Transcarioca
- O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ligará Centro e Região Portuária em 28 Km e 32 paradas. O
projeto fortalece o conceito de transporte público integrado ao conectar metrô, trens, barcas,
teleférico, BRTs, redes de ônibus convencionais e aeroporto. Estágio de obras.
- O BRT TransBrasil será uma importante conexão entre a Baixada Fluminense e o centro do Rio de
Janeiro, com uma extensão de 32km que vai da Avenida Brasil, desde Deodoro até o aeroporto Santos
Drumont. As obras ainda não tem previsão de entrega.
- O BRT Transoceânica, principal projeto de reestruturação urbana de Niterói, é composto por 9,3
quilômetros de extensão com 13 estações, dois túneis e capacidade de transportar 80 mil passageiros
por dia. A via expressa contará com ônibus no sistema BHLS (Bus of High Level of Service), o
primeiro implantado na América do Sul, equipados com ar-condicionado e com portas de ambos os
lados.
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Mapa 2 – Percurso do BRT Transoceânica
A implantação da Linha 3 do Sistema Metropolitano, que integrará Niterói e São Gonçalo além do
sistema viário e ciclovia que devem ser construídos em paralelo ao monotrilho Niterói-São GonçaloItaboraí, são projetos que estão no estágio de ação prioritário, que são outros exemplos da formas de
integração de diferentes meios de transporte. Porém, o gerenciamento pelos governadores no
transporte público ainda priorizam o modo de transporte rodoviário, que é percepitível na quantidade
de investimentos em corredores exclusivos para ônibus e projetos de linhas de BRTs.

Programas de integração social do Estado do Rio de Janeiro em relação ao transporte
público
Bilhete Único - Disponível para os habitantes dos 20 municípios da Região Metropolitana, o sistema
de Bilhete Único Intermunicipal permite o embarque em até dois meios de transportes, sendo um
deles intermunicipal, ao custo máximo de R$ 5,90. De acordo com estudo feito pela Fundação
Getúlio Vargas, o Bilhete Único contribui diretamente para o crescimento no índice da
empregabilidade no Grande Rio. A notícia é consequência da redução de custos, com transporte
proporcionado pelo programa estadual. Os empregadores deixaram de selecionar seus funcionários
a partir do local onde moram, gerando um equilíbrio na distribuição de empregos entre moradores
de diferentes regiões.
Quadro 19 - Dados do Bilhete Único
Ônibus

Metrô

Trens

Barcas

Vans

Total

Pessoas

441.672

35.152

194.721

42.548

26.320

595.281

Viagens

978.278

35.195

264.147

66.714

29.721

1.374.055

Dados referentes ao dia 17/06/2015 - Fonte: RioCard

Vale Social - Benefício oferecido pelo Governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de
Transportes. O Vale Social permite adultos e crianças portadores de deficiência física, visual, auditiva
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e mental, ou de doenças crônicas - que estejam em tratamento em unidade pública de saúde ou
conveniada com o SUS - têm isenção em barcas, metrô, ônibus intermunicipais e trens. Atualmente,
35 municípios são conveniados ao programa.
Outras formas de gratuidade oferecidos pelo estado do Rio de Janeiro são os Passes Livres para
idosos, estudantes da rede pública (ensino fundamental, médio e universitário) e pessoas portadores
de deficiência. Essas gratuidades se dão através do RioCard.
Essas são as principais políticas que o estado do Rio de Janeiro adota para alcançar a universalização
do transporte para a população urbana. O município de Niterói também adere ao conjunto de
gratuidades que o Estado oferece para a população mais necessitada.

Programas Contra o Transporte Motorizado
Programa Rio Estado de Bicicleta - Bicicletas circulando como meio de transporte nas cidades é
o objetivo principal do programa Rio - Estado da Bicicleta, criado e gerido pela Secretaria de
Transportes do Estado do Rio de Janeiro. O programa busca promover a integração da bicicleta com
os outros modos de transportes, elaborar projetos e fomentar a implantação de infraestrutura
cicloviária. Também visa implantar políticas e campanhas educacionais para promover e apoiar
eventos esportivos, culturais e institucionais que incentivem o uso da bicicleta. O programa também
promove parcerias com instituições internacionais de fomento ao uso da bicicleta, como o World
Bike Tour, que estreou no Rio e em duas edições distribuiu mais de quinze mil bicicletas aos
participantes do evento.
Além disso, em parceria para facilitar a integração da bicicleta com outros meios de transporte, a
Secretaria de Transportes e as empresas responsáveis pelo transporte urbano garantem a entrada
gratuita da bicicleta em alguns dias e horários específicos, além de oferecerem bicicletários no entorno
e nas estações de trem, metrô e barcas.
Quadro 20 – Bicicletários Instalados no RJ
SuperVia – Realengo

450 vagas

SuperVia – Bangu

450 vagas

SuperVia - Santa Cruz

500 vagas

SuperVia - Eng. Pedreira

900 vagas

SuperVia – Japeri

1.000 vagas

SuperVia - Lages / Paracambi

140 vagas

SuperVia - Saracuruna / D. Caxias

700 vagas

Barcas - Praça XV – Centro

40 vagas

Barcas - Praça Araribóia / Niterói

88 vagas

Barcas - Charitas / Niterói

100 vagas
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Barcas - Cocotá - Ilha Governador

40 vagas

MetrôRio - Complexo Rubem Braga – Ipanema

24 vagas

Pavão-Pavãozinho – Ipanema

10 vagas

Teatro Gláucio Gill – Copacabana

14 vagas

SETRANS – Copacabana

14 vagas

Casa de Cultura Laura Alvim – Ipanema

22 vagas

Parque Lage - Jardim Botânico

30 vagas

Rodoviária de Maricá

20 vagas

Vassouras

30 vagas

TOTAL

4.572 vagas

Sustentabilidade na Mobilidade Urbana
Combustível Limpo - Até 2016 o Estado do Rio de Janeiro terá sua frota de ônibus totalmente
adequada ecologicamente, através do Programa Rio Transporte Sustentável, desenvolvido pela
Secretaria Estadual de Transportes. Investimentos maciços em estudos e novas tecnologias estão
sendo realizados, através de parcerias com grandes montadoras, instituições acadêmicas e empresas
do setor industrial.
Projeto Ônibus a Hidrogênio - Com tecnologia 100% brasileira, o veículo por dentro parece um
ônibus comum. A diferença está no teto, onde ficam as baterias e os cilindros de hidrogênio. O
ônibus, que não polui o meio ambiente, é carregado na eletricidade, e usa também o hidrogênio como
combustível. Ele tem capacidade para rodar até 300 km sem parar para abastecer.
Projeto Ônibus Elétrico - A Prefeitura do Rio de Janeiro também está desenvolvendo seu programa
em prol de um combustível menos poluente. No final de 2010 foram iniciados testes com um
protótipo de ônibus elétrico, com tecnologia assinada pela montadora sueca Volvo. O projeto tem
parceria com a Fetranspor e a Fundação Clinton. A intenção é incentivar o uso de ônibus capazes de
reduzir a emissão de gases do efeito estufa em até 30%.

Niterói e Transporte Sustentável
A principal iniciativa da Prefeitura de Niterói para o transporte sustentável é o Niterói de Bicicleta,
que é um programa da prefeitura para a melhoria da mobilidade urbana, onde se realizam palestras e
campanhas como bicicletadas para a motivação da mudança de hábitos culturais na vida da população
do Município de Niterói. As principais pautas dos grupos de ciclistas são projetos de educação de
trânsito, melhoria na fiscalização e sinalização, assim como a manutenção de ciclovias existentes e a
criação de uma rede cicloviária que conecte os diversos bairros da cidade.

151

Os seminários de Mobilidade Urbana Sustentável em Niterói também apresentaram princípios para
um transporte de mobilidade urbana ideal, listados a seguir:
Quadro 21- Princípios para um transporte de mobilidade urbana ideal propostos em Seminários de Mobilidade Urbana Sustentável
realizados pela Prefeitura de Niteroi

1. ANDAR A PÉ: desenvolver ambiência urbana que estimule o caminhar.
2. USAR A BICICLETA: priorizar redes de ciclovias e ciclo faixas.
3. CONECTAR: criar sistemas compactos de ruas e caminhos.
• Criar redes densas de ruas e travessas com alta permeabilidade para pedestres e
bicicletas;
• Criar vias de alta capacidade para carros assim como passagens e áreas verdes para
estimular o transporte não motorizado.
4. TRANSPORTAR: Prover transporte coletivo de alta qualidade.
• Estabelecer, no mínimo, um corredor de alta capacidade com linhas exclusivas para o
transporte público que estejam a uma distância alcançável a pé para 80% da população;
• Localizar estações de transporte, locais de moradia, trabalho e serviços que estejam a
uma distância que possa ser percorrida a pé entre eles.
5. MISTURAR: Planejar o uso misto do espaço urbano.
• Harmonizar moradia, comércio e serviços;
• Oferecer parques e atividades de lazer em espaços públicos ao ar livre.
6. DENSIFICAR: estabelecer correspondência entre densidade urbana e capacidade do
sistema de transporte.
• Adaptar a densidade à capacidade do sistema de transporte;
• Maximizar a capacidade do sistema de transportes planejado.
7. COMPACTAR: Criar regiões compactas, coesas e bem conectadas.
• Reduzir o espraiamento focando o desenvolvimento em áreas já ocupadas ou a ela
adjacentes;
• Fazer coexistir no mesmo espaço, trabalho e moradia para evitar deslocamentos
desnecessários.
8. PROMOVER MUDANÇAS: Aumentar a mobilidade regulando o estacionamento e o
uso das vias.
• Reduzir o número de estacionamentos para desestimular o uso de automóveis
particulares nos horários de pico do trânsito;
• Ajustar a cobrança de taxas pelo uso do automóvel segundo hora do dia e destino.
Mesmo com a evolução na mobilidade urbana do Município de Niterói, a Prefeitura não poderá
captar recursos no orçamento geral da União para futuros projetos de mobilidade urbana, pois assim
como os outros 20 municípios da Região metropolitana do Rio, incluindo a capital, não possuem um
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para apresentar ao Ministério das Cidades, que prescreveu
o prazo de Abril de 2015 para Municípios acima de 20 mil habitantes.
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CONCLUSÃO

Através desse estudo, podemos concluir que a mobilidade urbana brasileira está no início da sua
transformação para alcançar um transporte adequado e sustentável nos padrões impostos pela
constituição federal e a nova lei federal em vigor 12.587-2012. Seus principais desafios desenrolamse desde a cultura do sonho de consumo dos brasileiros do carro próprio até a segregação
socioespacial, realizada pela especulação imobiliária e concentração de serviços. Esses provocam os
movimentos pendulares, que ocorrem com mais intensidade nas metropóles brasileiras. A nova
legislação de 2012 vem modificando o cenário dos transportes brasileiros, sendo observado a
priorização do transporte rodoviário em detrimento aos outros modos de transporte.
As preocupações com o meio ambiente estão sendo valorizadas e a organização do plano diretor do
transporte urbano é obrigatório para todos os municípios acima de 20 mil habitantes. A valorização
dos transportes não motorizados também aumentou, entretanto, estão longe de fazer diferença no
cotidiano brasileiro. As distâncias são grandes, mas como dito anteriormente, na síntese dos
resultados, não é possível obter-se uma conclusão absoluta do modelo de mobilidade elaborado pelo
estado do Rio de Janeiro e o município de Niterói, pois seus modelos ainda estão em pleno
desenvolvimento. Os primeiros passos já foram dados para uma mobilidade urbana mais segura e
sustentável, entretanto, sem a mudança de hábitos da população nada é possível.
Como recomendação para futuros temas de projetos de pesquisa em mobilidade urbana podemos
sugerir: Estudo do Plano Diretor Municipal e seus impactos comparativos entre o antes e o depois
de sua implantação; Integração entre os entes públicos e privados numa perspectiva salutar à
mobilidade urbana; Estudo sobre como a segregação socioespacial da população está relacionada ao
modelo de mobilidade urbana em vigor; Viabilidade no uso de sistemas fotovoltaicos na alimentação
de energia dos equipamentos semafóricos e de fiscalização urbanos; Integração entre o transporte
cicloviário e o transporte coletivo público e suas implicações.
Entendemos que para formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades e direitos perante o
coletivo é de suma importância a implantação da educação para o trânsito desde as primeiras séries
do ensino fundamental. Para tanto, é preciso somar esforços no sentido de integrar o setor público
utilizando todos os seus equipamentos, sobretudo os Ministérios da Educação e das Cidades, além
de fortalecer a comunicação entre suas esferas, com o objetivo claro de desenvolver um plano de
médio e longo prazo, que possibilite abarcar também o setor privado, num caminhar conjunto que
contribua para que no futuro tenhamos cidadãos que priorizem a coletividade e inverta a cultura
egoísta que vivenciamos atualmente onde o desrespeito é a tônica do processo. Não temos dúvidas
que, em alguma medida, essa cultura é a responsável por uma parcela da imobilidade que sofremos
nas grandes cidades brasileiras hoje.
Outro ponto a se destacar pode unir os conhecimentos tecnológicos gerados em nossas
Universidades às necessidades de mobilidade urbana. Várias são as tecnologias disponíveis hoje para
serem aproveitadas nos deslocamentos de pessoas e cargas e, com investimentos em pesquisas,
podemos avançar ainda mais e desenvolvermos soluções que possam mitigar a problemática da
mobilidade. Por que o poder público não bebe dessa fonte com mais entusiasmo? Outrossim, há
claramente a necessidade de ações que se voltem para as questões relacionadas às tarifas praticadas
pelas concessionárias de serviços em transportes públicos, especialmente no que diz respeito à
transparência e composição de suas planilhas de custos. É sabido que a qualidade dos serviços
prestados por essas empresas estão longe da expectativa da população, ou seja, não correspondem a
contrapartida do que se paga pelos serviços. Portanto, obviamente essa prática contribui para obstruir
a mobilidade, o acesso às cidades e aos seus serviços. Claro está que menos pessoas utilizam os
serviços coletivos, seja pelo alto valor das tarifas ou pela falta de qualidade nos serviços prestados e,
por outro lado, mais pessoas utilizam o transporte particular saturando ainda mais nossas vias.

153

FONTES CONSULTADAS

1. ALERJ. Disponível em: <www.aler.rj.gov.br >
2. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS. A Nova Mobilidade Urbana do Brasil. Disponível em:
<https://www.ntu.org.br/novo/AreasInternas.aspx?idArea=7&idSegundoNivel
=18> Acesso em maio/2015.
3. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS. Dados do transporte público por ônibus. Disponível em: <
http://www.ntu.org.br/novo/AreasInternas.aspx?idArea=7> Acesso em
maio/2015.
4. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS. Disponível
em: <www.antp.org.br >
5. BLOG DO AXEL GRAEL. Postagens com marcador Mobilidade. Disponível em:
<http://axelgrael.blogspot.com.br/search/label/Mobilidade> Acesso em
maio/2015.
6. BRASIL. Ministério do Planejamento. PAC: Mobilidade Urbana - Rio de Janeiro.
Disponível em <http://www.pac.gov.br/cidade-melhor/mobilidadeurbana/rj/10> Acesso em maio/2015
7. BRASIL. Ministério dos Transportes e Ministério das Cidades. Plano Setorial
de Transporte e de Mobilidade Urbana Para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
(PSTM). Brasília, jun 2013. Disponível em:
<http://www.transportes.gov.br/images/ACOES_PROGRAMAS/Politica_Mei
oAmbiente.pdf> Acesso em maio/2015.
8. CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI. Disponível em:
<www.camaraniteroi.rj.gov.br >
9. CARTA CAPITAL. Disponível em: <www.cartacapital.com.br>
10. COSTA, Renato Gama-Rosa; SILVA, Claudia G. Thaumaturgo da; COHEN,
Simone Cynamon. A origem do caos – a crise de mobilidade no Rio de Janeiro e a ameaça à
saúde urbana. Cad. Metrop. São Paulo, v. 15, n. 30, pp. 411-431, dez 2013.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223699962013000200411&lng=pt&nrm=iso&tlng=en>
11. DUTRA, Marina e BETAT, Thaís. Contas Abertas - PAC 2: Apenas 26% das obras de
mobilidade urbana saíram do papel. Veja. 15 de abril de 2014 Disponível em <
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8301> Acesso em:
maio/2015.
12. ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL. Disponível em: < http://www.emds.fnp.org.br/>
13. FIRJAN. Disponível em: < http://www.firjan.org.br >

154

14. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSTENTÁVEL DO ESTADO RIO DE JANEIRO. Finalidades da Fundação:
entidade sem fins lucrativos. Disponível em:
<http://www.fdn.org.br/fdrserj/finalidades.html>
15. GOMIDE, Alexandre de Ávila; GALINDO, Ernesto Pereira. A mobilidade urbana:
uma agenda inconclusa ou o retorno daquilo que não foi. Estud. av. São Paulo, vol.27,
no.79, 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142013000300003&script=sci_arttext>
16. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Agência Reguladora de
Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e
Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Agetransp vota revisão
quinquenal do sistema de transporte aquaviário referente ao 3º quinquênio e aplica multas às
concessionárias que somam R$ 405 mil. Disponível em:
<http://www.agetransp.rj.gov.br/agetransp/index.php/noticias> Acesso em
maio/2015
17. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Plano Diretor de Transporte
Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDTU/RMRJ. Sobre o plano.
Disponível em: <http://www.pdtu.rj.gov.br/sobre-o-plano.html#6>Acesso em
maio/2015.
18. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Portal do Governo do
Estado do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/guest/principal;jsessionid=EC0F70406721FB4D26
0FC95A93EC2153.lportal2> Acesso em Maio/2015
19. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. SACs, Ouvidorias, Agências Reguladoras. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=225443> Acesso
em maio/2015.
20. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Bilhete Único. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=2321055>
Acesso em Junho/2015
21. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Valesocial: Benefício auxilia no tratamento de pacientes e deslocamento de
pessoas com necessidades especiais. 20 de março de 2015.
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=2371676>
22. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Programa Rio Estado da Bicicleta. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=275563>
23. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Transporte Não Motorizado. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=626529 >
24. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Rio é a Cidade de Melhor Mobilidade Urbana do Brasil. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1817062>

155

25. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Plano Estratégico de Logística e Cargas. Disponível em:
<http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=272897>
26. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de
Transportes. Plano Diretor de Transporte Urbano. Disponível em: <
http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=626280>
27. IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br>
28. JUNIOR, João Alencar Oliveira. Princípios, Diretrizes e Objetivos da Lei
N°12.587/2012: Por um Pacto Social em Prol da Mobilidade Urbana. Revista UFG.
Goiás, ano XIII, n. 12, jul 2012. Disponível em:
<http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/julho2012/arquivos_pdf/02.pdf >
Acesso em: Maio/2015.
29. MACEDO, DasDores. Direitos do usuário do serviço público de transporte coletivo à luz do
CDC. Jus Navigandi. Setembro de 2014. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/31761/direitos-do-usuario-do-servico-publico-detransporte-coletivo-a-luz-do-cdc#ixzz3dLkP1D5l> Acesso em maio/2015.
30. MELLO, José André Villas Bôas. Estratégia em Transporte Público e Regulamentação
Recente na Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/540_540_ARTIGO_disciplinav
3.pdf> Acesso em: Maio/2015.
31. MOVIMENTO PASSE LIVRE. A Dupla Função e a Tarifa Zero. Disponível em:
<https://mplrio.wordpress.com/ >Acesso em maio/2015
32. NITTRANS. Disponível em: <www.nittrans.niteroi.rj.gov.br >
33. OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Disponível em: <
http://www.observatoriodasmetropoles.net/>
34. PALÁCIO DO PLANALTO. Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/>
35. PEREIRA, Daniel. Relatório do TCM vê lucro acima do estipulado com aumento da tarifa dos ônibus. O
Dia, Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2014. Disponível em:
<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-02-01/relatorio-do-tcm-velucro-acima-do-estipulado-com-aumento-da-tarifa-dos-onibus.html>Acesso em
maio/2015
36. PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI. Niterói Que Queremos: Plano
Estratégico de Niterói 2013-2033. Disponível em:
<http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/documentos/book_baixa.pdf > Acesso em:
Maio/2015.
37. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. Disponível em:
<www.pac.gov.br>
38. PORTAL DE PERIÓDICOS – CAPES. Disponível em:
<www.periodicos.capes.gov.br>

156

39. REDE ÍBERO-AMERICANA DE ESTUDO EM PÓLOS GERADORES DE
VIAGENS. Disponível em: <redpgv.coppe.ufrj.br>
40. R7. Tarifas de ônibus subiram 60% acima da inflação em 16 anos, afirma Ipea. 25 de maio de
2011. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/tarifas-deonibus-subiram-60-acima-da-inflacao-em-16-anos-afirma-ipea-20110525.html >
Acesso em maio/2015
41. SANTOS, Lúcia Maria Mendonça; SANTOS, Marcos Daniel Souza dos;
NÓBREGA, Paula Coelho da. Critérios de Seleção de Projetos. Brasília: Ministério
das Cidades, 2012. Disponível em
<http://thecityfixbrasil.com/files/2012/11/8CRIT%C3%89RIOS-DESELE%C3%87%C3%83O-DE-PROJETOS_SEMOB.pdf> Acesso em:
maio/2015
42. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E
CONTROLE. Disponível em: <http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/>
43. UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO TRANSPORTE. Disponível em:
<www.uct-fetranspor.com.br>
44. UOL. Disponível em: <www.uol.com.br>

157

MOBILIDADE: PROJETOS DE LEI VOLTADOS À MOBILIDADE URBANA
ESTUDANTE AUTOR:
RAMON MARINS SIQUEIRA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Projetos de lei voltados a Mobilidade
Urbana”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de aprendizagem
baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, sob
orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Ramon Marins Siqueira.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: trazer aos meus colegas e demais participantes do seminário, com maior proximidade possível
ao real, a atuação política voltada a mobilidade urbana em foco aos universitários.
O método de estudo adotou pesquisa documental.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que os projetos de
mobilidade urbana parecem ser de maior responsabilidade municipal, sendo os municípios
responsáveis pela maioria dos projetos, tendo um em especial que se destaca dando um possível
primeiro passo para o passe livre estudantil.
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RESULTADOS

Com base nas pesquisas feitas, pude concluir que há muitos projetos de leis interessantes e
importantes para incentivar a mobilidade urbana como um todo, e há ainda projetos de leis voltados
ao auxílio da mobilidade urbana universitária. Não tão diferente do objetivo do estudo, há ainda
projetos de lei voltados ao incentivo do uso de bicicletas, meio de transporte não poluente e que
auxilia a manutenção da qualidade do trânsito como um todo e é ecologicamente mais correto que
os principais meios de transporte utilizados atualmente.

Na Esfera Estadual do Rio de Janeiro
Há, atualmente, cerca 25 de projetos de leis voltados a mobilidade urbana feitos na atual legislatura
(2015-2019) na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ). Alguns destes projetos influem
direta e indiretamente na mobilidade urbana de estudantes do ensino superior e promovem o
incentivo ao uso de bicicletas.
Dos projetos de lei em âmbito estadual, há em especial um que se destaca por promover
indiretamente a mobilidade urbana dos estudantes. Feito pelo Dep. Milton Rangel, ele inclui mais
municípios na abrangência da lei estadual 5626/09, que trata do Bilhete Único no Estado do Rio de
Janeiro.
Há ainda um projeto de lei que influencia diretamente a mobilidade urbana universitária. De autoria
do Dep. Waldeck Carneiro o projeto de lei Nº 245/2015, institui o programa “Caminhos da
Universidade”, que visa garantir a isenção do pagamento de passagens para os estudantes de ensino
superior que sejam cotistas ou participem de algum Programa do Governo Federal (FIES ou
PROUNI).
Na ALERJ são apresentados projetos de lei voltados ao incentivo de uso de bicicletas como meio
de transporte para a população. A bicicleta traz benefícios para quem possa utilizá-la, melhorando o
condicionamento físico dos indivíduos e o contato com o meio ambiente. Ainda assim, nem toda a
população tem a possibilidade e vontade de se locomover com o uso de bicicletas, por motivos como
falta de segurança, maior comodidade oferecida por automóveis, necessidade de percorrer grandes
distâncias, entre outros. O crescimento da prática de andar de bicicleta pode ainda trazer maior
fluidez no trânsito e contribuir para uma melhora na qualidade do ar das cidades. O projeto de lei nº
156/2015, do Dep. Filipe Soares, trata da instalação de suportes para bicicletas em ônibus
intermunicipais no estado. Ainda para o incentivo do uso de bicicletas, o projeto de lei do Dep.
Geraldo Pudim dispõe da instalação de bicicletários nos prédios da administração pública, como dito
na justificativa do projeto de lei 162/2015: ‘O presente Projeto de Lei tem como objetivo principal
promover o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte alternativo, não poluente e
saudável em nosso Estado’.
No quadro a seguir é apresentado cada projeto de lei encontrado na ALERJ, assim como o seu autor,
ementa e link para acesso do documento.
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Quadro 22 – Projetos de Lei na ALERJ
Projeto
de Lei

Autor

Ementa

Link para acesso

Nº
32/2015

Deputado
OSORIO

INSTITUI OS PLANOS ESTADUAIS
DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA,
NOTADAMENTE O PLANO
ESTRATÉGICO DE LOGÍSTICA E
CARGAS – PELC, O PLANO
DIRETOR DE TRANSPORTES
URBANOS - PDTU, E O PLANO
AEROVIÁRIO – PAERJ, COMO
DOCUMENTOS ORIENTADORES
DAS DEFINIÇÕES POLÍTICAS
PÚBLICAS DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E
DA GESTÃO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/6a2a42ae79b86bfd83
257dd500636b6a/3cbd34a989fa
9b6b83257de1005b4a97?OpenD
ocument

Nº
156/2015

Deputado
FILIPE
SOARES

DETERMINA A INSTALAÇÃO DE
SUPORTE PARA A COLOCAÇÃO E
TRANSPORTE DE BICICLETAS NOS
ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a83
256cca00646ee5/3f226e4926811
4da83257e03006c490a?OpenDo
cument

Nº
61/2015

Deputado
FARID
ABRÃO

ESTABELECE O DIREITO DE
REALIZAR ATÉ TRÊS PROVAS
PRÁTICA COM O PAGAMENTO DO
DOCUMENTO ÚNICO DE
ARRECADAÇÃO DO DETRANDUDA DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/18c1dd68f96be3e783
2566ec0018d833/9ca7fec78b5b2
cec83257df7006af97d?OpenDoc
ument

Nº
144/2015

Deputado
DICA

DISPÕE SOBRE RESERVA DE
ESPAÇO PARA TRANSPORTE DE
BICICLETAS NOS TRANSPORTES
HIDROVIÁRIOS, NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/18c1dd68f96be3e783
2566ec0018d833/fb607daa7a04e
00083257e05005a13d8?OpenDo
cument

Nº
112/2015

Deputado LUIZ
PAULO

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
PROVIDENCIAR JUNTO ÀS
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS A INSTALAÇÃO DE
DISPOSITIVOS E LOCALIZAÇÃO E
DE ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS
NAS SAÍDAS DAS RESPECTIVAS
ESTAÇÕES DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/18c1dd68f96be3e783
2566ec0018d833/38462f932293e
5e583257dfe004a7edd?OpenDo
cument

Nº
452/2015

Deputado
GERALDO
PUDIM

DETERMINA A GRATUIDADE E A
CONCESSÃO DE DESCONTO NO
VALOR DAS PASSAGENS
RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scp
ro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a83
256cca00646ee5/ac1ff53689071
1d683257e51004ba34a?OpenDo
cument
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Nº
442/2015

Deputada
TANIA
RODRIGUES

INSTITUI O BILHETE ÚNICO
GRATUIDADE NOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO
INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/18c1dd68f96be3e
7832566ec0018d833/c7cbf55eb
2cfc38483257e4c005f81f4?Ope
nDocument

Nº
59/2015

Deputado
MARCOS
ABRAHAO

ACRESCENTA O INCISO IX AO
ARTIGO 3° E INCLUI MUNICIPIOS
NO ANEXO ÚNICO DA LEI 5628,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009,
PARA ESTENDER OS BENEFÍCIOS
DO BILHETE ÚNICO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/18c1dd68f96be3e
7832566ec0018d833/f8848f797
2561f7d83257df6006a0fd4?Op
enDocument

Nº
235/2015

Deputado
ANDRÉ L.
CECILIANO

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 5628,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/1061f759d97a6b2
4832566ec0018d832/a02048a6
bf67988a83257e19004baed3?O
penDocument

Nº
403/2015

Deputado
RENATO
COZZOLINO

DISPÕE SOBRE A CONSERVAÇÃO
E REFLORESTAMENTO NAS
RODOVIAS E FERROVIAS
ESTADUAIS, E DÁ PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/95408e9f9332617
b83257dd50063838f/b2c4b473
081ab90e83257e3e007b5d0f?O
penDocument

Nº
163/2015

Deputado DICA

DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE
RESERVA DE VAGÃO PARA
TRANSPORTE DE BICICLETAS EM
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
URBANO, NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a
83256cca00646ee5/3a22f39616
6090cf83257e05005d5c13?Ope
nDocument

Nº
393/2015

Deputado
JORGE
FELIPPE
NETO

INSTITUI O PROGRAMA DE
TRANSPORTE SOLIDÁRIO NO
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/e00a7c3c8652b69a
83256cca00646ee5/55f15b029d
39e3c983257e3d0058ebdd?Ope
nDocument

Nº
214/2015

Deputado
MARTHA
ROCHA

CONCEDE GRATUIDADE EM
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL COLETIVO A
ESTUDANTES DE ENSINO
SUPERIOR DE INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E PRIVADAS, DESDE
QUE SEJAM FINACIADOS PELO
FUNDO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL- FIES, NO ÂMBITO
DO ESTADO RIO DE JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/18c1dd68f96be3e
7832566ec0018d833/2db28a82
d811598883257e1200558e20?O
penDocument

Nº
2979/2010

Deputado
FLAVIO
BOLSONARO

DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE, POR PARTE
DO METRÔ RIO, DE EFETUAR A
DEVOLUÇÃO DOS BILHETES,
SEMPRE QUE SOLICITADO PELO
USUÁRIO, NOS CASOS DE
DESISTÊNCIA DECORRENTE DA
QUALIDADE INSATISFATÓRIA
DOS SERVIÇOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro0711.nsf/e4bb858a5b3d42e
383256cee006ab66a/be878931f
30482dc832576ef0076217a?Op
enDocument
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Nº
245/2015

Deputado
WALDECK
CARNEIRO

INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO O
PROGRAMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
“CAMINHOS DA UNIVERSIDADE”.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/338dfb816a756e6e
83257dd500640470/f102a20e0f
44bd8783257e1800687ae0?Ope
nDocument&ExpandSection=1

Nº
238/2015

Deputado
ELIOMAR
COELHO

ESTABELECE A POLÍTICA
ESTADUAL DE MOBILIDADE
URBANA E REGIONAL, INSTITUI
O SISTEMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO E
MOBILIDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/1061f759d97a6b2
4832566ec0018d832/92cbcc0c
4555587383257e19005331c3?O
penDocument

Nº
162/2015

Deputado
GERALDO
PUDIM

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO
DE BICICLETÁRIOS EM TODOS
OS PRÉDIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO
ÃMBITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/18c1dd68f96be3e
7832566ec0018d833/12c7b7b1
1145e59783257e060064dd23?O
penDocument

Nº
102/2015

Deputado
ÁTILA NUNES

ALTERA A LEI Nº 887, DE 10 DE
SETEMBRO DE 1985, INCLUINDO
A OBESIDADE MÓRBIDA NA
RESERVA DE ASSENTOS NO
TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO, E REVOGA A LEI
2.718, DE 24 DE ABRIL DE 1997, NA
FORMA QUE MENCIONA.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/6a1f84a2159dc14a
832575ed00712598/842f539e3
9755c5f83257dff0057871c?Ope
nDocument

Nº
238/2015

Deputado
ELIOMAR
COELHO

ESTABELECE A POLÍTICA
ESTADUAL DE MOBILIDADE
URBANA E REGIONAL, INSTITUI
O SISTEMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO E
MOBILIDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/sc
pro1519.nsf/0c5bf5cde95601f9
03256caa0023131b/92cbcc0c45
55587383257e19005331c3?Ope
nDocument&Highlight=0,PRO
JETOS,DE,LEI,TRANSPORT
ES

Na Esfera Federal

A nível Federal há uma importantíssima PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para a
mobilidade urbana universitária. A PEC-36/2015 do Dep. Federal Veneziano Vital do Rêgo, muda
o artigo da constituição que trata do Passe Livre Estudantil. Originalmente o Passe Livre Estudantil
abrangia apenas a educação básica, e com esta PEC ele passa a incluir a educação de nível médio e
superior.
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O quadro abaixo mostra alguns dos Projetos de lei e PECs encontradas:
Quadro 23 – Projetos de Lei na Esfera Federal
Projetos

Autor

Ementa

Link de Acesso

PEC-36/2015

Veneziano
Vital do Rêgo

Altera a redação do art. 208 da
Constituição Federal criando o Fundo
Nacional do Passe Livre Estudantil.

http://www.camara.gov.br/si
leg/Prop_Detalhe.asp?id=12
29766&st=1

PL1653/2015

Aureo

Insere dispositivo no Código de Trânsito
Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, para tornar
obrigatória a instalação de câmeras nos
transportes públicos nos termos que
disciplina

http://www.camara.gov.br/si
leg/Prop_Detalhe.asp?id=12
80213&st=1

PL 1943/2015

Veneziano
Vital do Rêgo

Isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados os veículos de duas
rodas destinados ao transporte de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi),
na forma que determina

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1307507

PL 1919/2015

Rogério Rosso

Dispõe sobre o transporte gratuito de
mesários e jurados no exercício do
múnus público, bem como, de
testemunha e vítima oficialmente
intimadas para comparecer em unidade
jurisdicional ou de polícia judiciária.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1307198

PL 1888/2015

Danrlei de
Deus
Hinterholz

Acrescenta §2º ao art. 140 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"Institui o Código de Trânsito
Brasileiro", para obrigar os Estados e o
Distrito Federal a criarem Centros de
Formação de Condutores destinados às
pessoas com deficiência em veículos
adaptados.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1306947

PL 1880/2015

Silvio Costa

Altera a Lei nº 12.587, de 2012, e a Lei nº
9.503, de 1997, para exigir cintos de
segurança nos veículos do serviço de
transporte público coletivo urbano e
proibir o transporte de passageiros em pé
no referido serviço.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1306688

PL 2001/2015

Luciano Ducci

Autoriza o transporte intermunicipal e
interestadual de estudantes de cursos
técnicos, superiores e tecnológicos e de
graduação por veículos mantidos e
adquiridos pelos entes federados por
meio dos programas instituídos pela
União para transporte escolar, como o
Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE e o
Programa Caminho da Escola.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1513953

PL 1801/2015

Roberto Sales

Acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para proibir ao trabalhador
acumular as funções de motorista
profissional de transporte coletivo e
cobrador.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1302010
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PL 1386/2015

Sérgio Reis

Altera o art. 42 da Lei nº 10.741, de 1997,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, a
fim de obrigar as empresas de transporte
a manter funcionários treinados para
auxiliar o idoso nos procedimentos de
embarque e desembarque nos veículos
do sistema de transporte coletivo.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1229583

PL 1155/2015

Glauber Braga

Cria o Estatuto Nacional do Ciclista, o
Conselho Nacional do Ciclista CONACICLO, o Fundo Nacional de
Incentivo ao Ciclista - FUNACICLO,
altera a Lei 9503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), estabelece dispositivos de
incentivo ao uso de ciclos como meio de
transporte, regulamenta a atividade
profissional de ciclotaxista e cicloboy e
dá outras providências.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1203637

PL 1006/2015

Takayama

Estabelece a obrigatoriedade de que todo
o transporte escolar no território
nacional seja feito mediante a utilização
individual de cinto de segurança ou
sistema de retenção e de segurança
equivalente que garanta a integridade
física do transportado, nos termos que
determina.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=1197866

PL 433/2015

Alice Portugal

Determina a obrigatoriedade das
empresas concessionárias de transporte
coletivo terrestre de passageiros e
autarquias, a aceitarem passagem escolar
para transporte nos finais de semana e
feriados.

http://www.camara.gov.br/p
roposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=947824
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CONCLUSÃO

Recomendaria aos próximos utilizadores que fizessem um levantamento das leis destacadas no
estudo, e um acompanhamento no cumprimento e criação das leis e dos legisladores.
Com base nos estudos, acredito que para uma mudança real seria necessário uma ação social de toda
a comunidade votante para uma mudança nos legisladores e uma conscientização da responsabilidade
na votação. Eleger os representantes é algo que deve ser visto com mais seriedade, uma vez que os
principais questionamentos levantados por mim e por outros colegas são de responsabilidade dos
governantes.
Para haver uma modificação real, é necessária uma medida social altamente complexa que envolve
todos os habitantes, individualmente e como um todo. Na atual sociedade cada um pode fazer a
diferença, mas a diferença real é feita por todos. A nível individual, cada pessoa pode optar por utilizar
a bicicleta para se locomover por distâncias pequenas, ao invés de um carro por exemplo. Se não
houver outra opção além do carro, buscar compartilhar o carro, se locomover até o trabalho levando
os amigos e utilizando toda a capacidade do veículo. Priorizar o uso dos transportes públicos quando
possível.
Há ainda uma medida muito simples, capaz de melhorar muito a qualidade do trânsito, que é a
educação no trânsito, respeitando as leis, instruções e sinalizações de trânsito. Além das medidas
práticas, o indivíduo deve fiscalizar os serviços oferecidos a ele como o transporte público e as
legislações, que são deveres dos prestadores. A nível coletivo é necessária uma conscientização das
responsabilidades e direitos como cidadão e uma atenção especial para as consequências das escolhas
dos representantes políticos responsáveis por fazer valer nossos deveres e direitos. Com base em
meu trabalho posso afirmar que a mudança nesses aspectos é um caminho para uma mudança real
nos problemas enfrentados por muitos trabalhadores e estudantes. Meu trabalho me permitiu
também visualizar a complexidade dos problemas de mobilidade urbana e visualizar que a sua
resolução é um trabalho longo e gradativo.
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MOBILIDADE: EXPERIÊNCIAS EM OUTRAS UNIVERSIDADES
ESTUDANTES AUTORES:
RENAN DE ABREU CRUZ ARRUDA, VICTOR DE MELO PINHEIRO E VICTOR REI DE CARVALHO

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Mobilidade: Experiências em Outras
Universidades”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de
aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina
Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Renan Abreu, Victor Pinheiro e Victor Rei.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Esse estudo tem como objetivo tomar ciência de ações iniciadas e experiências em outras IES
(Instituição de Ensino Superior) com relação à Sustentabilidade e a Mobilidade no sentido amplo das
palavras. Podemos observar nos textos formas de melhoras a mobilidade urbana e a própria
sustentabilidade das cidades onde essas IES estão inseridas. Diversos projetos foram apresentados e
a partir da observação dos mesmos em conjunto podemos verificar o que melhor se adequaria a
nossa sociedade.
O método de estudo adotou (pesquisa bibliográfica, pesquisa documental).
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que com os resultados
observados nos estudos das fontes secundárias houve uma grande dimensão de projetos para ser
implementado de maneira sustentável na Universidade Federal Fluminense e em nossa sociedade,
integrando novas formas de mobilidade, seja por serviços de transporte ou para pedestres.
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RESULTADOS

Política nacional de mobilidade urbana e mobilidade urbana sustentável
A Lei de número 12.587 de 3 de Janeiro de 2012 institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana. Anterior a promulgação desta lei – conhecida como a Lei de Mobilidade Urbana
– a Constituição Federal de 1988 em seu art. 21, inciso XX, já dispunha sobre a necessidade de pensar
diretrizes para a mobilidade urbana. Sendo esta uma competência da União no intuito de organizar
administrativamente a República Federativa do Brasil.
Trazendo esse conceito para esfera Federal, tem-se a visão da Lei 12.587/12, sugerindo que a
Administração Pública inove nos poderes e deveres das três esferas. Em síntese a Lei busca
universalidade na acessibilidade assim como igualdade nos transportes públicos, ou seja, melhoria na
prestação destes. A Lei tem como objetivo qualificar nas cidades, a acessibilidade e a mobilidade das
pessoas assim como das cargas, integrando os diferentes tipos de transporte. Ela também prioriza os
transportes não motorizados e a utilização dos transportes coletivos, pensando no meio ambiente e
na sustentabilidade dos recursos, consta também uma previsão de melhoria para facilitar a mobilidade
urbana dos grandes centros, considerando que a restrição da circulação de veículos em determinados
horários ajudaria no fluxo de mobilidade. De acordo com a divulgação da Agência Brasil (2012) a
nova legislação coloca o Brasil dentro da visão de mobilidade sustentável.
Atualmente, a política de mobilidade do País dá prioridade ao uso do automóvel, que é uma proposta
excludente. O que essa lei fala é que agora a prioridade deve ser dada a veículos não motorizados, a
calçadas, ciclovias, ao transporte público e à integração do automóvel a um sistema de mobilidade
sustentável (AGÊNCIA BRASIL, 2012).
A Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável surgiu a partir da reunião do Conselho das
Cidades, onde foram apresentados os documentos da Política Nacional de Mobilidade Urbana
Sustentável - Princípios e Diretrizes, e Política Nacional de Trânsito, que foram debatidos nas capitais
brasileiras, sendo o debate uma ação conjunta da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB e o
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.
De suma importância para as cidades, a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável fornece
direcionamento ao Governo Federal e suporte às ações da SEMOB. Em conformidade com o
descrito na Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, entende-se que o conceito de
mobilidade remete a articulação e união de políticas de transporte, circulação e acessibilidade com a
política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar amplo acesso ao espaço
urbano de forma democrática e segura, inclusiva e sustentável.
A política afirma, ainda, a garantia de prioridade aos transportes coletivos e aos deslocamentos nãomotorizados – a pé ou por meio de bicicletas – como parte de uma política de inclusão social e
combate à pobreza urbana, sendo focalizada na população de menor renda - parcela altamente
dependente dos sistemas de Transporte Coletivo Urbano – as pessoas com deficiência ou com
dificuldades de locomoção e os idosos (BRASIL, 2004).
O estabelecimento de diretrizes para uma política urbana sustentável elucida a importância da
inclusão social de forma a assegurar o direito à cidade à população brasileira.
Fatores favoráveis e desfavoráveis ao uso da bicicleta
O estímulo a utilização da bicicleta expressa claras vantagens sobre os outros meios de transporte.
Contudo, algumas de suas particularidades podem ser consideradas como fatores desfavoráveis ao
uso, o que pode ser uma oportunidade para realização de projetos que integrem a bicicleta aos demais
modos de transporte público. Para Araújo et al. (2009), uma das medidas mais utilizadas para facilitar
e aumentar a segurança no uso da bicicleta é a construção de vias para os ciclistas.
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A respeito da infraestrutura para o uso da bicicleta como meio de transporte, Ritta (2012) apresenta
a existência de três conceitos fundamentais relacionados a vias preparadas para o trânsito de bicicletas
e estrutura de retaguarda. Os termos que serão relacionados são definidos de acordo com o Código
de Transito Brasileiro (CTB) e Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET):
• Ciclovia: “é pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego
comum.” (CTB, Anexo I). “Pista para uso exclusivo para circulação de bicicletas segregada
fisicamente do restante da via dotada de sinalização vertical e horizontal características (placas e
pinturas de solo). Pode estar situada na calçada, no canteiro central ou na própria pista por onde
circula o tráfego geral. Geralmente situadas em vias arteriais e coletoras” (CET);
• Ciclofaixa: “parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada
por sinalização específica” (CTB, Anexo I). “Faixa para uso exclusivo para circulação de bicicletas
sem segregação física em relação ao restante da via e caracterizada por sinalização vertical e
horizontal características (placas e pintura de solo). Normalmente situa-se nos bordos da pista
por onde circula o tráfego geral, mas pode também se situar na calçada e no canteiro central.
Geralmente situadas em vias arteriais e coletoras” (CERT);
• Bicicletário: “local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.” (CTB)
“Local fechado dotado de zeladoria e destinado ao estacionamento de bicicletas.” (CET),
(RITTA, 2012, p.33-34)
Segundo Ritta (2012), ainda que se tenha um ambiente que priorize o transporte individual
motorizado, a bicicleta pode acarretar um custo por quilômetro equivalente a menos de 1/6 das
despesas relativas a um automóvel. O estudo sobre as vantagens da utilização da bicicleta de Coelho,
Junior e Ribeiro (2011) estimaram os custos desse modal para trajetos curtos em duas capitais, Rio
de Janeiro e Porto Alegre, e comparou os dados com os da Associação Nacional de Transportadores
Públicos para outros modais. Em conformidade com os dados da pesquisa, em um trecho de até 7
quilômetros a bicicleta pode ser até 6 vezes mais barata que o automóvel.
A publicação da Conferência Europeia de Ministros de Transportes (ECMT, 2004, apud RITTA,
2012) adiciona ainda vantagens de impacto ambiental da bicicleta sobre o uso de automóveis – assim
como em relação ao transporte coletivo. A bicicleta, comparada ao meio de transporte individual
motorizado, consome apenas 8% de seu espaço nas vias e o risco de acidentes é 98% menor. Muito
embora, comparada nos quesitos consumo de energia e emissões primária e emissões de poluentes
na atmosfera esta se mostra totalmente vantajosa. Considerando as vantagens do uso da bicicleta nas
questões econômicas e ambientais, pode-se afirmar que esta promove atividades saudáveis, tem baixo
custo de manutenção, apresenta eficiência em autonomia e na relação massa do versus massa
transportada e ocupam pouco espaço.
Chapadeiro e Antunes (2012, p.2) descrevem os principais fatores e as limitações encontradas para o
não-uso da bicicleta: raio de ação limitado, sensibilidade às rampas, exposição às intempéries e à
poluição, vulnerabilidade física do ciclista e vulnerabilidade ao furto. Dos fatores apontados para
desencorajar o uso da bicicleta, Chapadeiro e Antunes (2012) fazem referência às dificuldades que os
ciclistas encontram na convivência com o tráfego de veículos motorizados, assim como também a
pavimentação de má qualidade.
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Gráfico 42 - Participação do modal bicicleta no total de viagens, em percentual.

Gráfico 43 - Divisão modal de transportes – 2007

Resultados da Pesquisa de Campo
A base principal da nossa pesquisa foi o artigo “Mobilidade Urbana Sustentável: motivos de uso e
não uso de bicicletas como meio de transportes pelos alunos de uma Universidade Federal” onde a
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) era o local do objeto de estudo que visava identificar
como os alunos dos cursos de quatro cursos do campus um total de 372 pessoas foram ouvidas sobre
o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Desta forma, foi possível identificar que o
relevo da cidade é um aspecto que influencia o uso de bicicletas, assim como a não existência de
ciclovias e ciclo faixas. Além disto, foi apontado que a falta de estações de empréstimos não incentiva
a utilização de bicicletas. No entanto, identificou-se que o principal motivo do uso da bicicleta é o
fato de ser um transporte saudável e permitir recreação e lazer.
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Gráfico 44 – Finalidades para o uso da bicicleta
Fonte: Luciana Thais Silva Estevan e Everton da Silveira Farias

Observação de Situações e Lugares
Localizada na costa leste da cidade, a via Costeira é considerada um eixo de ligação direta entre a
região sul de Natal, mais precisamente o bairro de Ponta Negra, e o centro comercial da cidade bem
como com as outras praias urbanas da cidade (Praia do Meio e Praia do Forte dos Reis Magos), além
de abrigar o polo hoteleiro que impulsiona a atividade turística local. Construída por volta da metade
da década de 1980, a via Costeira contemplava uma ciclovia. Após uma recente reforma concluída
em 2010, a ciclovia passou a ser incorporada pela calçada, ausentando-se qualquer segregação física
ou de nível entre passeio e ciclovia.
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Mapa 3 - Percurso da ciclovia na vila costeira em Natal
O percurso da ciclovia Mané Garrincha na cidade do Rio de Janeiro inicia-se ao longo da Avenida
Princesa Isabel (limite entre os bairros Copacabana e Leme), no canteiro central da via, o qual tem
uma largura de aproximadamente 20 metros, com espaço útil para concentrar uma grande diversidade
de equipamentos urbanos. Em seguida, a ciclovia percorre através das Avenidas Lauro Sodré,
Venceslau Brás, Repórter Nestor Moreira, passa ainda pela praia do Botafogo através da Avenida das
Nações Unidas, e através da Avenida Infante Dom Henrique chega à pista interna do Aterro do
Flamengo, finalizando seu percurso na enseada da Marina da Glória.
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Mapa 4 - Localização da ciclovia Mané Garrincha na cidade do Rio de Janeiro

Resultados da pesquisa em fontes secundárias
Podemos perceber em fontes secundárias que tais projetos foram justamente desenvolvidos pensado
em melhor atender a população visando o uso do transporte de forma sustentável. Além do mais, o
modo de como procede até a finalização do mesmo é bem explícito e nos fornece muito
esclarecimento de como podemos programar e implementar em outros locais, tendo também grande
apoio de outros profissionais aos alunos, que são os grandes pensadores do projeto como
percebemos.
A maioria das cidades de países em desenvolvimento, inclusive as brasileiras, foi adaptada para o uso
eficiente do automóvel, cuja frota vem crescendo acentuadamente nos últimos anos. Em
contrapartida, os sistemas de transporte público permaneceram insuficientes para atender a demanda
crescente e experimentam um declínio na sua importância, na sua eficiência e confiabilidade.
Consequentemente, formou-se uma separação entre aqueles que têm acesso ao automóvel e aqueles
que dependem do transporte público, refletindo grandes disparidades sociais e econômicas da nossa
sociedade. (ASSUNÇÃO E ARAÚJO, 2008, p. 54).
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Com o passar do tempo, seguido pela corrida automobilística, a maioria dos países priorizou a
utilização de automóveis como transporte e o crescimento populacional nas cidades incentivou ainda
mais a utilização de transportes individuais. Atualmente, percebe-se que a tendência em adaptar as
cidades à possibilidade do uso do automóvel tomou tamanha proporção ao ponto que as cidades não
são mais pensadas para o uso do pedestre ou do ciclista, mas sim exclusivamente para os veículos
motorizados.
As cidades completamente congestionadas, o transporte público completamente sucateado, e o
transporte individual sendo priorizado, a mobilidade urbana no Brasil precisa ser repensada e com
isso ao logo dessas últimas duas décadas alguns programas governamentais foram implementados
visando melhorar a circulação nas cidades brasileiras, entre eles um de destaque é o PAC, Programa
de Aceleração do Crescimento, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão do governo
federal brasileiro. Este programa, segundo o caderno desenvolvido para divulgá-lo, “promoveu a
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e
energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável” (BRASIL,
2012). Sendo assim, percebe-se que o PAC atua em diversos eixos capazes de impulsionar o
desenvolvimento nacional e dentre estes se destaca o de Mobilidade Urbana, conforme mostrado a
seguir.
Os programas de Mobilidade Urbana promovidos pelo governo federal visam a fomentar a cidadania
e a inclusão social por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo
e das ações estruturantes para o sistema de transporte coletivo urbano, apoiando a qualificação e
ampliação de infraestrutura de mobilidade urbana. (BRASIL, 2012a, grifo nosso).
Com isso a grande parte da mobilidade urbana no Brasil vem sendo repensada e procura-se novas
formas de transporte eficiente para melhor atender a população a partir das fontes consultadas. O
ponto de partida para alcançar essas metas é resgatar a malha ferroviária e rodoviária do país que esta
completamente sucateada além de políticas públicas que incentivem a utilização e melhoria de
transportes em massa. Diversos programas tem sido implementados no Brasil, por exemplo, no Rio
de Janeiro corredores expressos de ônibus, faixas ciclo viárias que incentivam o uso de bicicleta pela
população assim como as estações de empréstimo de bicicletas espalhadas pela cidade, modernização
da malha ferroviária (ainda bem abaixo da expectativa da população) são ações iniciais que começam
a buscar maneiras de melhorar em longo prazo nossa situação com respeito à mobilidade urbana.
Ainda há um longo caminho a ser percorrido que com foco poderemos melhorar o funcionamento
de nossa cidade seguindo exemplo bem sucedidos observados em outras localidades.
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CONCLUSÃO

Constatamos que o Estado do Rio de Janeiro está carente de projetos e pesquisas sobre Mobilidade
Urbana, portanto devemos viabilizar projetos para melhoria do transporte no Estado, como por
exemplo:




Interação entre transportes;
Inclusão da bicicleta como transporte efetivo na sociedade;
Políticas Públicas para melhorar a Mobilidade Urbana.

Sugerimos a implementação um sistema de aluguel de bicicleta, aperfeiçoado para os estudantes que
se deslocam entre os maiores campi da universidade. Também podiam criar um grupo de carona,
onde as pessoas se conheçam e tenham amizade entre si.
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MOBILIDADE: PLANOS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS
MOTORIZADOS E NÃO MOTORIZADOS
ESTUDANTES AUTORES:
FABIO BARBOZA LIMA, LUCAS PLUVIE SOUZA DE MELLO E MATHEUS LANGE NOGUEIRA
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Mobilidade: Planos de
Estacionamento para Veículos Motorizados e Não Motorizados”, realizado no período de maio
a junho de 2015, como parte das atividades de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1
de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida
Ashley e Monitoria por Ana Carolina Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Lucas Pluvie, Fábio Barboza e Matheus Lange.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Para o nosso tema esperamos encontrar os planos de estacionamentos e vias para veículos
motorizados (como carros) e não motorizados (como bicicletas, skates, patinetes e etc) nos campus
Praia Vermelha, Gragoatá e Valonguinho.
O método de estudo adotou pesquisa bibliográfica e pesquisa documental e para a coleta de dados
na pesquisa de campo utilizamos entrevista individual e observações.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que tivemos um relativo
sucesso no nosso estudo, infelizmente tivemos acidentes de percursos que impossibilitaram uma
pesquisa completa, porém nos empenhamos e conseguimos bons artigos e diálogos com a
Coordenadora de Arquitetura sobre os planos de estacionamentos dos campus da UFF.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo

Entrevista Individual
Entrevistamos no dia 28 de abril na Coordenação de Arquitetura, subordinada à Superintendência
de Arquitetura e Engenharia e vinculada à Reitoria, localizada no Bloco B do Campus Gragoatá, 5º
andar, Sala 510, a Coordenadora da Coordenação de Arquitetura da Superintendência de Arquitetura
e Engenharia da Uff.
A entrevista se baseou nos planos de estacionamento para veículos motorizados e não motorizados
nos campus da UFF (Praia Vermelha, Gragoatá e Valonguinho). Entraram na pauta: os planos para
esses estacionamentos, os desafios culturais ou econômicos para a mobilidade urbana em bases mais
sustentáveis e o papel dos alunos de ciência ambiental no contexto de incentivar o uso de transportes
públicos e não motorizados aos outros estudantes de outros cursos.
Dentro dessa pauta, a entrevistada comentou sobre todos esses pontos de maneira esclarecedora. Em
relação aos planos para aos estacionamentos, há uma demanda pela pavimentação das vias devido ao
número de buracos e a maior viabilidade de acesso dos veículos não motorizados, porém isso entra
no campo Municipal, já que não há segurança para os condutores desses veículos nas vias públicas
de Niterói, consequentemente diminuindo o número de usuários desses meios de transporte não
motorizados.
Os desafios culturais e econômicos em prol da sustentabilidade foram comentados também sendo
contextualizados com o uso do transporte público e veículos não poluentes. Para entender basta
possuir um raciocínio lógico: quanto mais pessoas substituírem os seus carros pelo transporte
público, maior será a fluidez do trânsito e as taxas de emissões de carbono serão menores. Essa
medida seria para as pessoas que moram longe da universidade, para as que moram perto, o uso da
bicicleta seria o ideal.
O papel do cientista ambiental no processo de incentivo do uso de bicicletas e dos meios públicos é
fundamental devido ao seu conhecimento sobre o assunto. Com isso, é nosso dever dar o exemplo
e disseminar essa ideia para todos os outros alunos de outros cursos.
Contextualizando todas as ideias apresentadas, podemos concluir que o uso dos meios de transporte
coletivo junto com os veículos não motorizados são as principais soluções para melhorar a
mobilidade urbana. Mas para isso, há a necessidade da UFF trabalhar em conjunto com a
Comunidade, no intuito de reivindicar maior segurança e melhorias do transporte público para que
as pessoas possam utilizar mais e promover vias de acessos exclusivas para bicicletas, maximizando
a segurança dos usuários.

Observação de Situações e Lugares
Por meio da entrevista da do dia 28 de abril pudemos compreender melhor a situação e condição dos
estacionamentos dos campus da UFF. Tivemos a informação que o único campus que não suporta
a demanda de veículos motorizados é o campus do Valonguinho, em cima dessa informação
debatemos e chegamos a conclusão que a melhor alternativa seria um incentivo e apelo para que os
alunos desse campus adotem veículos não-motorizados ou o transporte público para a chegada até o
mesmo. Sobre o campus da Praia Vermelha o estacionamento para veículos motorizados é bastante
amplo e a única reclamação referente ao mesmo é o grande número de buracos nele, como solução
poderia ser feito uma pavimentação desse estacionamento. Sobre os veículos não-motorizados há
um bicicletário que pode receber um pouco mais de atenção para ser apliado e melhorado. No
Gragoatá deparamos com a mesma situação do campus da Praia Vermelha, um estacionamento
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grande porém com problemas de pavimentação e um bicicletário que tem muito a melhorar já que o
número de vagas é bem pequeno em relação ao número de estudantes.
Resultados da pesquisa em fontes secundárias
Com a leitura online obtivemos como resultado algumas vantagens e benefícios da utilização da
bicicleta como meio de transporte. Com o apoio de restaurantes, andar de bicicleta pode gerar
economia em refeições. A proposta inovadora de alguns restaurantes é dar descontos para ciclistas
que quiserem ir aos estabelecimentos usando suas bicicletas.
Com essa nova demanda de ciclistas nas grandes cidades, prédios residenciais e estabelecimentos
comerciais estão se adaptando ao novo público, oferecendo novos serviços e vantagens para quem
prefere a “magrela”.
“Outra tendência do mercado é o bikesharing. Ou seja, o próprio edifício emprestará os veículos aos
moradores. “O custo será incluído no condomínio, e cada usuário terá uma senha para controle”,
explica Tomás Martins, dono da Compartibike, empresa especializada na instalação do serviço. “Esse
tipo de negócio era mais comum em casas de praia e de campo, e agora está migrando para a
metrópole”, completa. A incorporadora Abyara Brasil Brokers lançou no último ano vinte imóveis
com a novidade, entre eles o VN Casa Topázio, na Aclimação. “Essa iniciativa atrai uma clientela
jovem e traz um aspecto simpático ao negócio”, entende Paola Alambert, diretora de marketing da
empresa.”
“Segundo o The Bike Sharing Blog, atualmente existem ao menos 450 sistemas de bikes compartilhadas
pelo mundo. Países da Europa, Ásia e América do Norte concentram o maior número de estações
de bicicletas. De acordo com o mesmo blog, a América do Sul ainda apresenta um número reduzido
de sistemas em operação, com apenas 11, sendo 6 deles no Brasil.”
E vale relembrar que o uso da bicicleta é de baixo custo, pois não utiliza combustível, a sua
manutenção é simples e o mais importante, emissão zero de carbono.
Uma preocupação pra quem optou pelas bicicletas são as ciclofaixas ou ciclovias, que ainda não estão
totalmente implementadas nos grandes centros. Com a nova versão do Plano Diretor, essas
ciclofaixas e bicicletários serão mais facilmente encontradas o que estimula ainda mais o esporte e o
lazer, assim como tira da pista de automóveis motorizados muitos ciclistas que precisam encarar o
tráfego intenso nas horas do rush e correndo riscos por andarem entre os carros.
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CONCLUSÃO

Recomendamos políticas internas da UFF para aluguel de bicicletas, com o intuito de facilitar a
locomoção entre os campus para os estudantes cadastrados nesse plano, além de gratuidade de
transportes públicos para estudantes da UFF, e ampliação de ciclovias nas ruas de Niterói com o
auxílio de estudantes voluntariados.
A UFF poderia promover seminários com especialistas em medidas sustentáveis em prol da
sociedade, sendo o público-alvo os cidadãos de Niterói e cidades adjacentes, além da criação de blogs
e/ou páginas nas principais redes sociais informando e mobilizando a sociedade para utilizarem
veículos sustentáveis e que emitam menos poluentes na atmosfera, como por exemplo a bicicleta.
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APÊNDICE

Apêndice I –Instrumento de Coleta de Dados adotado: Roteiro de Entrevista


Quais são os planos ainda em fase de elaboração, outros que já estejam sendo implantados
e os concluídos?



Quais os desafios culturais ou econômicos para a mobilidade urbana em bases mais
sustentáveis (transporte público, transporte não motorizado) no âmbito da comunidade
acadêmica da Uff?



O que poderia ser avançado em condições do Município que não dependa diretamente da
UFF?



O que os estudantes de Ciência Ambiental, entre outros, poderiam colaborar para incentivar
usos de veículos não motorizados e transporte público?



Há cartilhas ou material de divulgação que a Coordenação de Arquitetura tenha
produzido para explicar o PlanoDiretor da UFF?



O que poderíamos colaborar como comunidade discente e docente para incentivar o uso de
veículos não motorizados ou de menor impacto ambiental na Uff?
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MOBILIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANOS DE EXPANSÃO
ESTUDANTES AUTORES:
JÉSSICA PEREIRA BITTENCOURT E JOANNA CALDEIRA MOTTA DE CASTRO
RESUMO

Aqui serão apresentados resultados do estudo socioambiental sobre mobilidade urbana e mais
especificamente a existência de auxílio transporte e planos de expansão na Universidade
Federal Fluminense. O estudo é parte das aulas de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental
I ministradas pela Profª Patrícia Almeida Ashley na Universidade Federal Fluminense no curso de
Ciência Ambiental.
Sendo composto unicamente por estudantes da UFF e até pela limitação de tempo e do pequeno
número de componentes do grupo de estudo, para garantir a qualidade do estudo, sentimos maior
confiança em determinar o público alvo do mesmo como sendo o corpo discente da UFF. Assim,
com maior conhecimento de causa o estudo busca contribuir com a comunidade da universidade
oferecendo bases para o desenvolvimento de novas políticas de expansão do sistema de auxílio
transporte.
Na crença de que podemos nos beneficiar muito da observação e adoção de bons exemplos, mesmo
levando em consideração as diferenças entre as regiões brasileiras em vários aspectos, consideramos
extremamente válida uma pesquisa das demais universidades federais do Brasil identificando os
pontos positivos e negativos das políticas de auxílio transporte nelas oferecidas (tanto para estudantes
com como para estudantes sem vulnerabilidade econômica) com o principal objetivo de com isso
sermos capazes de fornecer bases para a compreensão das faltas e sugestão de melhorias às políticas
atualmente oferecidas pela UFF.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Jéssica Bittencourt e Joanna Castro.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Fornecer bases para a identificação de possíveis melhorias, sugestão de inovações e
compreensão das falhas das políticas de auxílio transporte atualmente oferecidas pela UFF.
O método de estudo adotou pesquisa das políticas de auxílio transporte de outras universidades
brasileiras através das informações disponibilizadas em seus respectivos domínios na internet,
contato através de email e/ou eventuais entrevistas com seus alunos.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

O estudo se deu basicamente da seguinte maneira: Após contextualização sobre o tema através de
diversas fontes primárias e secundárias (artigos, notícias, web sites) definimos o curso principal do
estudo. Este, como explicado anteriormente, consistiu na comparação das políticas de auxílio
transporte de outras universidades com as políticas oferecidas pela UFF. Buscando melhor
compreensão efetuamos algumas entrevistas com estudantes de outras universidades.
Para possibilitar uma pesquisa mais profunda, dentre as mais de 68 universidades federais brasileiras
selecionamos aleatoriamente (mantendo a imparcialidade) duas de cada região (Norte, Nordeste,
Centro-oeste, Sudeste, Sul) para representar em linhas gerais a situação de sua região. Foram
pesquisadas duas mais universidades do sudeste (contando com a UFF) justamente por pertencerem
à região da universidade alvo e, portanto, terem mais chances de conter similaridades.
As universidades escolhidas foram as seguintes:
Tabela 5 – Universidades Pesquisadas
Área

Nome

Unidade Federativa

Universidade Federal do Acre

Acre

Universidade Federal do Amazonas

Amazonas

Universidade Federal da Bahia

Bahia

Universidade Federal de Pernambuco

Pernambuco

Universidade Federal da Grande Dourados

Mato Grosso do Sul

Universidade de Brasília

Distrito Federal

Universidade Federal de Pelotas

Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Paraná

Paraná

Universidade Federal de São João del Rei

Minas Gerais

Universidade Federal de Uberlândia

Minas Gerais

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Universidade Federal Fluminense

Rio de Janeiro

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste
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Durante nossas pesquisas pudemos identificar três “tipos” de auxílio transporte que nomeamos para
melhor compreensão:

Diagrama 4 – Tipos de Auxílio Transporte5

Diagrama 5 – Sobre o Bilhete Único
Apesar de terem diferentes formas, os auxílios em geral giram em torno do mesmo objetivo: reduzir
as taxas de evasão do ensino superior garantindo sua plena conclusão e contribuir para o bom
desenvolvimento dos estudantes com vulnerabilidade econômica ampliando os esforços para a
crescente democratização da universidade brasileira.

5

Retificação na edição deste relatório: onde se lê ‘resarscimento’, leia-se ‘ressarcimento’ no diagrama
Tipos de Auxílio Transporte
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Vale também lembrar que o auxílio algumas vezes não passa pela universidade, mas tem sua verba
dirigida diretamente à prefeitura de forma que essa, em conjunto com as empresas responsáveis pelo
transporte público, disponibiliza descontos/gratuidades na tarifa.
Em Angra dos Reis, por exemplo, a prefeitura concede ajuda de custo com a finalidade de contribuir
com os estudantes universitários angrenses que tem de se deslocar para outras cidades. Enquanto
que em Rio Bonito, a prefeitura disponibiliza cerca de dez ônibus para o transporte de universitários
(cerca de 1200 estudantes) que moram na cidade e estudam em outros municípios. Para usufruir do
benefício, ou seja, obter a carteirinha de usuário do transporte universitário, é preciso fazer um
cadastro na prefeitura. Assim como a prefeitura de Angra dos Reis, a prefeitura de Teresópolis
disponibiliza ajuda de custo para os moradores que estudam em instituições de ensino legalizadas de
outros municípios. Para conseguir o benefício é necessário comprovar renda bruta familiar de até
três salários mínimos.
A Universidade Federal Fluminense (UFF)
Durante nossas pesquisas constatamos que para se analisar corretamente a eficiência de algum
programa de auxílio transporte, torna-se necessário não apenas avaliar o que oferece a universidade,
mas também se ter ao menos uma noção dos tipos de transporte disponibilizados pelo município em
si. Por exemplo, se a malha de transportes disponível na cidade for variada, a baldeação entre os
transportes pode tornar-se extremamente custosa aos alunos, gerando a necessidade de um auxílio
alto o suficiente para cobrir esse custo ou que permita o desconto ou isenção no pagamento pelos
alunos nas baldeações. Já se a malha de transportes da cidade não for variada (como é o caso de
Niterói), pode-se sugerir que a universidade entre em contato com o governo incentivando-o a
direcionar uma maior diversidade de meios de transporte às proximidades da universidade (até por
que universidades federais, em geral, têm grande número de alunos, demandando um razoável fluxo
diário).
A UFF é localizada principalmente em Niterói. Além de seus campi em Niterói tem também campus
em Macaé, Rio das Ostras, Volta Redonda, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Santo Antônio
de Pádua e Angra dos Reis.
A cidade de Niterói tem uma malha de transportes diversificada: basicamente pode-se chegar aos
campi da UFF de Niterói a pé, de bicicleta, de ônibus ou pelas barcas. Entre os meios de transporte
supracitados, os que mais tocam o nosso estudo (por requisitarem pagamento e, portanto auxílio
transporte) são o ônibus e as barcas.
Quanto aos meios de transporte alternativos percebemos que há uma falta de incentivo de seu uso
não apenas por parte da universidade, mas também e principalmente por parte do governo que não
oferece nem a segurança nem a infra-estrutura suficientes para sua utilização. Por parte da
universidade percebe-se certa falta de infra-estrutura, já que não há bicicletários nem ciclovias
suficientes dentro dos campi.
A universidade tem seus próprios ônibus que são gratuitos para os alunos. Segundo os alunos e nossa
própria experiência, os ônibus se encontram em boas condições e circulam por todos os campi da
UFF de Niterói. São divididos em dois circuitos. Alguns alunos nos disseram que a freqüência dos
ônibus do circuito dois é extremamente pequena, o que muitas vezes requer que eles gastem dinheiro
com passagens.

186

Mapa 5 – Circuito 1 do Ônibus Universitário
Fonte: https://sistemas.uff.br/busuff

Mapa 6 – Circuito 2 do Ônibus Universitário
Fonte: https://sistemas.uff.br/busuff

A Bolsa de Apoio Transporte da UFF
A UFF oferece uma bolsa de apoio transporte para estudantes com vulnerabilidade financeira durante
seis meses e no valor de 250 reais. Segundo a antiga Pró-reitoria Acadêmica o objetivo do apoio é:
“Atender os estudantes residentes em municípios distantes da Unidade Acadêmica e que apresentam vulnerabilidade
socioeconômica”.
Segundo a PROAES (Pró-reitoria de assuntos estudantis): “O Programa de Apoio Transporte concede apoio
financeiro mensal para auxiliar os estudantes matriculados nos cursos de graduação presencial, nas despesas diárias no
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deslocamento em transporte coletivo entre sua residência e a Universidade. Para inscrever-se no Programa Bolsa de
Apoio Transporte, o estudante deverá ficar atento à abertura do Edital em data a ser divulgada no site.”
Vale salientar que apesar de não vulneráveis economicamente muitos estudantes podem achar o
pagamento das passagens bastante custoso.
Segundo artigo publicado no site da UFF em 28/04/2015 as bolsas são fornecidas pela UFF como
parte do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES - Decreto nº 7.234) e tem como
prioridade “jovens em situação de vulnerabilidade social, oriundos da rede pública e com renda
familiar de até 1,5 salários mínimos por integrante da família”. Nele o Reitor Sidney Mello também
indica a vontade de implementar a frota de ônibus urbano entre as unidades de Niterói e as do interior
do estado. Isso daria mais uma oportunidade aos alunos de se locomoverem a baixo custo. Ainda
segundo o artigo a oferta de bolsas é crescente:

Gráfico 45 – Evolução das Bolsas e Auxílios entre 2006 e 2014
Fonte: http://www.uff.br/?q=noticias/28-04-2015/programas-de-assistencia-estudantil-sao-ampliados-na-uff
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Quadro 24 – Número de bolsas e auxílios entre 2006 e 2014

Fonte: http://www.uff.br/sites/default/files/noticias/galeria-de-fotos/tabela1.jpg

O auxílio transporte em outras universidades federais do Brasil
Como descrito anteriormente, pesquisamos a situação dos auxílios transporte de 12 universidades
federais brasileiras de diferentes regiões, de forma a não apenas obter um razoável retrato geral da
situação brasileira, em matéria de auxílio transporte nas universidades federais, mas também
acreditando que isso nos daria material suficiente para compreendermos melhor as possibilidades
“aceitas” pelo governo para auxílio transporte.
Assim, partimos da suposição de que dentro de um mesmo país (Brasil) as universidades federais
estão aproximadamente sob as mesmas condições orçamentárias e administrativas. Logo, se já é
aplicado em alguma universidade federal um modelo considerado pelos alunos como o mais eficiente
acreditamos que outras universidades - que ainda não tiveram esse modelo implementado - devam
trabalhar junto às esferas competentes do governo no esforço de instalar ali também essa mesma
política de auxílio transporte. Da mesma forma, considerando-se a existência dessa política mais
eficiente, acreditamos que os alunos devam sentir-se confortáveis para, a partir das informações
presentes em estudos como esse, cobrar tanto do governo como de suas respectivas universidades a
implantação dessa política.
Apresentaremos os resultados por região:
Região Norte

Universidade Federal do Acre (UFAC):
Auxílio: Programa Passe Livre.
Consiste em: Distribuição de cartão com 60 passes renovados mensalmente.
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Alunos contemplados: 560 em 2010, 700 em 2015.
Tipo: Bilhete Único
Duração: Quatro meses.
Requisitos:
 “4.1 Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, renda per capita do grupo
familiar no qual se insere financeiramente de até um salário mínimo e meio (R$ 1.182,00, um mil,
cento e oitenta e dois reais).”
 “4.2 Ser estudante dos cursos de graduação, modalidade presencial da Ufac.”
 “4.3 Não estar inadimplente com qualquer programa de bolsa ou auxílio da Proaes.”
 “4.4 Estar cursando a primeira graduação.”
(EDITAL Nº 06/2015 – PROAES – DAE, Programa de assistência estudantil auxílio para
transporte coletivo urbano – Passe Livre 2015, pág. 2)
Finalidade: Conceder auxílio financeiro aos acadêmicos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, regularmente matriculados em cursos de graduação, modalidade presencial, nesta
Instituição de Ensino Superior.

Universidade Federal do Amazonas (UFAM):
Auxílio: Carteira estudantil.
Consiste em: Garantia do pagamento de meia tarifa para os estudantes que a utilizam para o
pagamento da passagem.
Alunos contemplados: Todos os alunos da UFAM que fizerem cadastro da carteira estudantil.
Tipo: Bilhete Único.
Duração: Toda a graduação.
Requisitos: Ser estudante de qualquer curso de graduação da UFAM.
Auxílio 2: Bolsa Trabalho.
Consiste em: Bolsa de auxílio de valor de 364 reais (valor previsto para 2014) acrescida de auxílio
transporte de no valor de R$ 60,50.
Alunos contemplados: Não encontramos informações sobre o número exato de alunos
contemplados pela bolsa.
Tipo: Pagamento antecipado/bolsa.
Duração: Um ano com possibilidade de prorrogação por apenas mais um ano.
Requisitos:
 “2.1.1. - Estar devidamente matriculado em curso de graduação presencial da Universidade Federal
do Amazonas, demonstrando, por meio de autodeclaração, estar cursando pelo menos 60% dos
créditos do período letivo atual conforme estabelecido no currículo do curso;”
 “2.1.2. Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de documentação própria
exigida no Anexo 2 deste Edital;”
 “2.1.3. Não ter concluído nenhum outro curso de graduação;”
 “2.1.4. No momento da solicitação, não ter ultrapassado 02 (dois) semestres do tempo mínimo para
conclusão do Curso de Graduação em que estiver matriculado para se diplomar;”
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 “2.1.5. Não ter vínculo empregatício;”
(EDITAL Nº 002/2014, PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS)
Finalidade: Ajudar alunos em situação de vulnerabilidade econômica inserindo-os na participação
administrativa da Universidade.
Região Nordeste

Universidade Federal da Bahia (UFBA):
Auxílio: Auxílio Transporte.
Consiste em: “Subsídio pecuniário mensal referente ao valor de 3 (meias-passagens), de ônibus
urbano de Salvador, para seis dias semanais, de acordo com o valor vigente no ano, destinado a
contribuir para parte do custeio das despesas de deslocamento do estudante para atividades
acadêmicas regulares.”
(EDITAL No 02/2015, INSCRIÇÃO PARA BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DA PROAE –
2015.1., pág. 3)
Alunos contemplados: Havia 24 vagas disponíveis na data da publicação do edital 2015. Não temos
informação do número de alunos já contemplados.
Tipo: Bilhete Único
Duração: Pode ser renovado ao final de cada semestre (desde que mantidos certos requisitos),
portanto pode chegar a durar por toda a graduação.
Requisitos:
 “2.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA;”
 “2.2. Não ter concluído outro curso de graduação, exceto os Bacharelados Interdisciplinares da
UFBA;”
 “2.3. Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza;”
 “2.4. Pertencer a família em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos termos do Decreto do
PNAES No 7324/2010;”
 “2.4.1. Ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio mensal;”
(EDITAL No 02/2015, INSCRIÇÃO PARA BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DA
PROAE– 2015.1., pág. 2)
OBS.: Sobre o processo: além de incluir preenchimento de mais de um formulário também requer
entrevista com os candidatos. Desde a publicação do edital até a publicação dos resultados chega a
durar pouco mais de dois meses.
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Quadro 25 – Oferta de Vagas nos Programas de Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia

Fonte: EDITAL No 02/2015, INSCRIÇÃO PARA BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DA PROAE – 2015.1

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE):
Auxílio: Auxílio Transporte.
Consiste em: Pagamento depositado diretamente na conta do estudante selecionado/inscrito durante
o período letivo, sendo interrompido nas férias acadêmicas. É pago exclusivamente para o trajeto
casa-universidade; universidade-casa.
Alunos contemplados: Alunos com vulnerabilidade econômica.
Tipo: Pagamento antecipado.
Duração: Toda a graduação do aluno exceto férias acadêmicas.
Requisitos:
 “3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da Universidade Federal de
Pernambuco e ser ingressante prioritariamente dos 4 (quatro) últimos períodos (2013.2, 2014.1,
2014.2, 2015.1).”
 “3.2. Ter renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita, com prioridade para os
estudantes que tenham cursado a educação básica em escola pública;”
 “3.3. Os estudantes selecionados serão atendidos no âmbito do Programa Nacional de Assistência
Estudantil, PNAES, de acordo a disponibilidade financeira da Universidade Federal de
Pernambuco para este Edital.”
 “3.4. Não estar inadimplente junto à PROAES ou a outro órgão público referente à devolução de
recursos públicos indevidamente recebidos;”
 “3.5. Serão priorizados os estudantes que não tenham nenhum tipo de bolsa (FACEPE, Participe
Esporte, PIBIC e Bolsa Permanência- MEC e Acessibilidade-UFPE).”
 “3.6. Os estudantes serão classificados de acordo com os níveis de renda per capita, conforme quadro
abaixo:”
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OBS.:
 “4.1.3. Para os estudantes do Campus Recife, o Auxílio Transporte será calculado com base no valor
da meia passagem estabelecida pelo Consórcio Grande Recife de Transporte Urbano.”
 “4.1.4. Para os estudantes do Centro Acadêmico do Agreste, que utilizam transporte urbano, o Auxílio
Transporte será calculado com base no valor da meia passagem. Para os municípios que não dispõe de
meia passagem será pago o valor integral.”
 “4.2. Para os estudantes que utilizam transporte intermunicipal o valor máximo do Auxílio Transporte
será de R$ 211,00 (duzentos e onze reais).”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS
ESTUDANTIS DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, EDITAL PARA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2015.1)
Quadro 26 – Auxílios e Bolsas por Faixa de Renda Per Capita na UFPE

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS
ESTUDANTIS DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, EDITAL PARA ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL 2015.1

Região Centro-oeste

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD):
Auxílio: O único auxílio transporte encontrado nessa universidade foi para os servidores da
universidade. Além disso, pudemos encontrar apenas a Bolsa Permanência que, visando contribuir
com as despesas do estudante (entre elas supomos que estaria o transporte) disponibiliza 400 reais
ao aluno. Mesmo a Bolsa Permanência é direcionada apenas a alunos com vulnerabilidade econômica.
A empresa responsável pelo transporte do estado do Mato Grosso do Sul (AGETRAN) também não
disponibiliza nenhuma isenção para estudantes (apenas para deficientes e gestantes).
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Universidade de Brasília (UnB):
Auxílio: Também não encontramos nenhum auxílio especificamente voltado para o transporte,
apenas o Programa Auxílio Socioeconômico da UnB.
Consiste em: Cobrir despesas gerais dos alunos com vulnerabilidade econômica; “O Programa Auxílio
Socioeconômico da UnB (PASeUnB) consiste na concessão mensal de auxílio financeiro, com o objetivo de minimizar
desigualdades sociais, contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica da UnB.” Custeando despesas nas áreas: “a) transporte; b) atenção à saúde; c) inclusão digital; d)
cultura; e) esporte; f) creche; g) apoio pedagógico; e h) acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.” (DECANATO DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS – DAC, EDITAL N. 03 1º/2015 PROGRAMA AUXÍLIO
SOCIOECONÔMICO (PASe/UnB)).
Auxílio 2: Cartão Estudante ou Passe Livre Estudantil.
Consiste em: Benefício disponibilizado não pela universidade, mas pelo governo através da DFTrans
(empresa responsável pelo transporte no DF).
Alunos contemplados: Todos os estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana
e rural, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200
horas aulas.
Tipo: Bilhete Único.
OBS.: Segundo a DFTrans o Passe Livre Estudantil: “Conforme a Lei nº 4.462, de 13 de Janeiro de 2010,
Art. 1º - fica assegurado aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana e rural, inclusive
alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 horas aulas, reconhecidos pela secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério de Educação e alunos de faculdades teológicas ou
instituições equivalentes, os quais residam ou fazem estágio obrigatório a mais de um quilometro do estabelecimento em
que estejam matriculados.” (http://www.dftrans.df.gov.br/bilhetagem-sba/cartao-estudante.html)
Para receber o cartão basta preencher o formulário disponível no site, levá-lo à estação da DFTrans
mais próxima e aguardar 15 dias pelo recebimento.
Ainda segundo a DFTrans, as tarifas dos ônibus do distrito federal normalmente tem os seguintes
valores:
Quadro 27 – Tarifas de Ônibus do Distrito Federal

Fonte: http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/tarifas.html

Vale ressaltar que com esse auxílio (iniciativa extremamente positiva do governo) realmente fica
redundante e desnecessário um auxílio proveniente da universidade.
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Região Sul

Universidade Federal de Pelotas (UFPel):
Auxílio: Sistema Convênio UFPel¹ e Sistema Transporte Urbano².
Consiste em: Entrega mensal de vales transporte que devem ser recolhidos pessoalmente pelos alunos
na coordenadoria competente. O número de vales corresponde a dois por dia de aula de acordo com
a grade de horários disponibilizada pelo departamento responsável.
¹Compreende os itinerários bairro/campus Capão do Leão e centro/campus-Capão do Leão (ida e
volta). ² Compreende o transporte regular dentro da cidade de Pelotas (ida e volta).
Alunos contemplados: Não temos o número exato de contemplados, mas segundo o edital o número
está sujeito à dotação orçamentária disponibilizada na Lei Orçamentária Anual. O benefício se
estende também aos alunos não financeiramente vulneráveis.
Tipo: Pagamento antecipado.
Duração: O benefício se estende pela duração mínima da graduação podendo ser prorrogada pelo
período de até dois semestres mediante justificativa do aluno.
Requisitos:
 Art.13 - Todo aluno de graduação da UFPel poderá habilitar-se ao Auxílio
Transporte, desde que cumpra as seguintes condições:
 “Estar regularmente matriculado;”
 “Cumprir as etapas e obedecer aos prazos divulgados no Edital de Circulação Interna da
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.”
 “Não ser diplomado em qualquer outro curso de graduação, exceto quando se faça necessária
a complementação em nível de graduação.”
(Universidade Federal de Pelotas Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis Coordenadoria de Benefícios, REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA
AUXILIO TRANSPORTE)
Finalidade: Visa contribuir para a permanência dos alunos dos cursos de graduação da Universidade,
reduzindo os índices de evasão e melhorando o desempenho acadêmico além de subsidiar o
transporte aos alunos da UFPel, desprovidos de recursos socioeconômicos.

Universidade Federal do Paraná: (UFPR)
Auxílio: Não encontramos nenhum auxílio transporte para estudantes no site da universidade. Até
mesmo na lista de programas de apoio aos estudantes não consta nada a respeito. Apesar disso,
segundo o Portal da Transparência R$ 250.000 são destinados ao auxílio transporte na Universidade
Federal do Paraná (provavelmente são utilizados no auxílio transporte dos servidores.)
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Figura 10 – Detalhamento Diário das Despesas da UFPR
Fonte: Portal da Transparência, Disponível em:
<http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/resultado?consulta=avancada&periodoInicio=20%2F05%
2F2015&periodoFim=16%2F06%2F2015&fase=EMP&codigoOS=26000&codigoOrgao=26241&codigoUG=TOD&
codigoED=49&codigoFavorecido=>

As tarifas comuns do transporte de ônibus urbano da cidade são:

Figura 11 – Tarifas de Ônibus em Curitiba
Fonte: http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/

O órgão responsável pelos transportes urbanos de Curitiba – URBS, porém, fornece desconto de
50% a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos:
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Tabela 6 – Gratuidades e Descontos Legais na Tarifa de Ônibus

Fonte:
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/uploads/galeriaNoticaImagens/6972c93c6d326a87c0c2e5bfe44e2aced1e62d96.jpg

Região Sudeste

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ):
Auxílio: Nessa universidade não foi encontrado auxílio transporte para estudantes. Apenas para
servidores, nesse caso, por restituição. Também não pudemos encontrar informações sobre
possibilidades de gratuidade no transporte público da cidade.

Universidade Federal de Uberlândia (UFU):
Auxílio: Não foi encontrado auxílio transporte próprio da universidade, apenas para servidores.
Apesar disso, no Decreto Nº 14.204, DE 4 JULHO DE 2013, é fixado o passe escolar no valor de
R$ 1,62 (enquanto a tarifa completa vale 2,70). Atualmente o valor do passe escolar está fixado em
R$ 1,55.
Consiste em: Desconto concedido pelo governo no ato do pagamento da tarifa.
Alunos contemplados: Alunos do ensino fundamental, médio ou graduação.
Tipo: Bilhete Único
Duração: Enquanto o aluno estiver matriculado e freqüentando o curso poderá usufruir do benefício.
Requisitos: Estar matriculado e frequentando o curso. Ambos devem ser comprovados mediante
preenchimento de formulário e validação pela instituição de ensino (é imediata, ou seja, não requer
processo).
OBS.: É interessante ressaltar que a verba do Ministério da Educação é direcionada à associação das
empresas delegatárias do serviço público, provavelmente uma espécie de subsídio às empresas
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compensando-as pelo valor que elas deixariam de receber com o desconto. Outra opção muito
interessante para o caso da UFF.

Figura 12 – Detalhamento Diário das Despesas da UFU
Fonte:
http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/pagamento?documento=154043152602012OB807959

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ):
Auxílio: Bolsa de Acesso e Permanência (BAP).
Consiste em: Bolsa para estudantes com vulnerabilidade financeira no valor de R$ 400,00 acrescida
de auxílio transporte municipal (valor de R$ 165,00) e/ou intermunicipal (valor de 297,00) paga
mensalmente.
Alunos contemplados: 735 alunos na folha de pagamento de maio de 2015 (pagamento da BAP).
Tipo: Ressarcimento/bolsa (pois o pagamento é fixo, mas efetuado apenas no mês seguinte – ex.:
pagamento referente a maio é realizado no início de junho, etc.)
Duração: “Tanto a bolsa quanto o Auxílio Transporte são pagos até o final do segundo período letivo do ano de
ingresso (dezembro). Ao final deste período, os alunos que tiverem perfil socioeconômico compatível, migrarão para o
Programa de Bolsa Auxílio.” (Superintendência de Assuntos Estudantis, Dúvidas e Respostas mais
freqüentes - http://superest.ufrj.br/index.php/duvidas-e-respostas). Os alunos contemplados com
a Bolsa Auxílio têm direito aos benefícios no decorrer da primeira graduação.
Requisitos: Renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo.
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OBS.: Todas as bolsas de assistência estudantil (inclusive os auxílios transporte) fornecidas pela UFRJ
são pagas com recursos orçamentários do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
“No ano de 2014, para implementar o programa de bolsas de assistência estudantil, foram destinados R$ 37 milhões.
Para dar transparência à destinação desse recurso orçamentário, informamos a planilha de custos de pagamento de
bolsas de assistência estudantil de Janeiro a Outubro/2014.” (SUPEREST, UFRJ http://superest.ufrj.br/index.php/171-informacao-sobre-as-bolsas-de-assistencia-estudantil-daufrj)
Quadro 28 - Planilha de custos da UFRJ

Fonte: http://superest.ufrj.br/images/Bolsas_DAE_dez2014.pdf
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CONCLUSÃO

Um tema interessante seria o de um projeto que identificasse os obstáculos na implementação da
isenção da tarifa de transporte público em geral para estudantes de instituições públicas legalmente
reconhecidas (ou seja, estudantes de ensino fundamental, médio e de graduação) em âmbito nacional.
Uma boa sugestão seria também a instalação de estações de metrô dentro ou em frente aos principais
campus das universidades. Essas estações seriam, ao mesmo tempo, um bom local para a passagem
dos ônibus próprios das universidades, promovendo a intermodalidade do transporte dos estudantes.
Ao final do estudo pudemos concluir que, apesar de oferecer crescente quantidade de bolsas de
auxílio transporte, a UFF ainda não privilegia os estudantes não financeiramente vulneráveis com
nenhum tipo de benefício – como isenção/desconto na tarifa de transporte público (exceto o
“busuff”). Além disso, é importante ressaltar que consideramos essa isenção/desconto não um
privilégio, mas um direito de todo estudante brasileiro que deveria ser garantido não apenas por um
esforço dos órgãos públicos, mas também da sociedade como um todo. Acreditamos nesse direito
pois ele é benéfico à toda a sociedade, garantindo não apenas o acesso ao ensino, mas também a
formação de novos e qualificados profissionais, democratizando o espaço público e criando cidadãos
que se sintam efetivamente parte desse espaço.
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APÊNDICE

Apêndice I - Entrevistas
Além das pesquisas em fontes primárias e secundárias também efetuamos duas entrevistas com
estudantes que já estudaram em diferentes universidades e moraram em diferentes estados buscando
a opinião deles sobre diferentes métodos de auxílio transporte assim como dobre os auxílios
transporte com os quais eles se depararam na universidade em que estudaram. As entrevistas foram
conduzidas por áudio.


Estudante I.S.S. – cursou um semestre de Engenharia de Produção na Universidade
Federal do ABC, UFABC (SP) em 2014 e atualmente cursa administração na
Universidade de São Paulo, USP.

1. Por ser estudante de universidade pública quanto você tem de desconto com o Bilhete Único?
50% quando pago a tarifa de ônibus ou metrô.
2. Você recebia o mesmo valor em benefícios na UFABC e na USP
Sim.
3. No momento você não recebe gratuidade por ser estudante de universidade pública?
Não por que minha renda é superior à exigida.
4. Ok, mas mesmo essa gratuidade viria por meio do bilhete único da SPTrans correto? Não seria como uma
bolsa/auxílio da universidade não é?
Isso, viria da SPTrans mesmo.
5. E você comprova para a SPTrans a sua renda no ato do requerimento do cartão certo?
Sim, se não eles não concedem o benefício. Mas é restrito a 50 cotas de graça, não é todo
gratuito esse esquema.
6. Então o aluno tem 50 passagens de graça, mas passando disso passa a pagar meia?
Isso.
7. Entendi, e para meia tarifa não tem restrição?
Não, graças a Deus, por que a passagem aumentou para R$3,50.
8. Se você tivesse a opção de receber mensalmente da universidade um benefício de R$250,00 para a passagem, você
preferiria ao desconto do bilhete único?
Sim, mas imagino que eu não poderia receber por que o que eu gasto com o desconto é
inferior a isso.
9. Quanto você gasta de passagem para ir para a faculdade?
Por mês? R$78,00. Com o desconto.
10. Quantas passagens você gasta por dia? Especifique o transporte, por favor.
Uma de ônibus. Por que como estudo à noite meu pai me busca de carro.
11. Qual seria o valor desse transporte com e sem o desconto?
Do ônibus com desconto R$78,00, sem desconto R$156,00 – Isso mensalmente.
Diariamente é R$1,75 com o desconto e R$3,50 sem.
12. A USP tem ônibus próprio para transporte dentro do campus (cidade universitária)?
Sim, gratuito para os estudantes.
13. Você considera a freqüência e quantidade desses ônibus suficiente?
Não, tanto os da USP quanto os da SPTrans demoram um pouco para passar.
14. Esse transporte da USP está em boas condições?
A condição deles é adequada.
15. Quanto ao processo para a obtenção da carteirinha/bilhete único; você o considera excessivamente burocrático e/ou
lento?
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Esse ano o processo foi ágil, mas não é comum isso. Até aconteceu uma coisa bem
estranha, eles enviaram o cartão e do nada ele bloqueou e em duas semanas eles me
enviaram outro cartão sem eu ter pedido. E os créditos [valor em dinheiro depositado no
cartão] que eu tinha no outro perdi.
16. A UFABC tem transporte próprio dentro do campus?
A UFABC tem transporte próprio entre o campus e a estação de trem. Por que o campus
é só uns prédios.
17. A USP tem transporte próprio entre a cidade universitária e outros campi?
Não. A USP tem ônibus dentro da cidade e até o metrô apenas.
18. Já ocorreram mais de uma vez casos de corte de verba do governo em que as universidades ficaram endividadas e
os estudantes receberam o benefício do auxílio transporte com atraso de mais de mês. Mesmo com esse risco e tendo
que passar pelo processo de requerimento da bolsa você ainda preferiria um auxílio de R$250,00 ao Bilhete Único
com desconto?
Por esse lado não. Preferiria o bilhete, até por que é mais confiável nesse país em que
tudo é desviado.


Estudante J.H.L. – Paulista mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar dois
semestres de microbiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente
está com essa matrícula trancada na UFRJ e voltou a morar em São Paulo.

1. A UFRJ tem ônibus interno?
Sim, um até que decente. Eu não usava muito por que ia a pé para o prédio.
2. E que tipo de auxílio transporte vocês tem?
Pra quem tem cota tem um bilhete especial com um limite de gratuidade em quatro
passagens por dia e 75 por mês. Tem que pegar uma declaração na faculdade de que
eu tenho cota e estou ativo no curso e levar pra loja da RIO Card. E quando passa
tem que esperar o cobrador ou motorista liberar, não é só passar como é aqui em SP.
Eu nunca estourei o limite, raramente passava da metade do limite do mês.
Tive que esperar alguns dias pra receber o cartão depois de entregar os documentos,
mas não mais que uma semana. No dia que levei os documentos me falaram o lugar
onde eu tinha que ir buscar o cartão; não era a mesma loja onde eu estava entregando
eles; isso dificultou um pouco. Outra coisa: só vale pra ônibus convencional do Rio.
3. Não vale para intermunicipal?
Não, pra intermunicipal deve ser separado. Eu nunca peguei pra saber. Mas nem pra
metrô e trem vale.
4. Então nem barca? Só ônibus municipal do Rio mesmo?
Não esse que eu peguei. Pra barca deve ser o mesmo que funciona pra metrô.
5. Então se você quisesse você poderia pedir um cartão que também te oferecesse gratuidade pra esses outros
transportes?
Sim, só que aí já é um processo diferente. A universidade não fez nada, só entregou
os documentos que eu tive que pedir antes; e tem que ir na loja da RIO Card pedir.
Sinceramente, muito chato isso. Perdi aula para ir buscar e eu não conhecia a cidade.
6. A UFRJ tem ônibus próprio ligando os diferentes capus?
O único, que eu saiba, é um que vai do “fundão” [Ilha do Fundão] pra praia vermelha
[Campus da Praia Vermelha da UFRJ], mas sai lotado. Além desse tem os
convencionais da prefeitura com várias opções de trajeto do fundão pro centro e viceversa.
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7. E dentro do fundão? Tem ônibus da UFRJ suficientes e bons?
Pra mim eram suficientes. Pra quem vem de ônibus do centro, o terminal tem ônibus
pra todos os prédios importantes. Eu não sei dizer mais do que isso por que nunca
precisei usar.
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MOBILIDADE: DISCUSSÃO COM AS ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS SOBRE
O TEMA DE MOBILIDADE URBANA
ESTUDANTES AUTORES:
ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA, ISABELLA SILVA DOS SANTOS E MARIA BEATRIZ PAIVA VIANA

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Mobilidade Urbana: discussão com
organizações estudantis”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades
de aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina
Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Assucena de Sousa Barbosa, Isabella Silva dos
Santos e Maria Beatriz Paiva Viana.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: alcançar uma visão geral sobre os principais problemas e propostas em mobilidade urbana
para o público de estudantes da UFF, a partir das perspectivas de diversas organizações estudantis.
O método de estudo adotou pesquisa de campo e para a coleta de dados utilizamos entrevistas e
questionário.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que foram discutidas com
diversas organizações estudantis da Universidade Federal Fluminense (integrantes de diretórios
acadêmicos e integrantes do DCE), opiniões destes sobre problemas envolvendo a mobilidade
urbana e suas possíveis soluções, e diversas outras pautas, como possíveis futuros projetos a serem
instalados na universidade. Dessa forma, as discussões com os estudantes puderam expor o que
deveria ser repensado e reformulado no que se tange ao tema da mobilidade urbana dentro da UFF.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo

Entrevistas individuais com integrantes das organizações estudantis
As entrevistas começaram a ocorrer no meado do mês de maio até o início de junho com integrantes
dos diretórios acadêmicos de Serviço Social, Geografia, Física, Ciência da Computação, Economia,
Medicina, Ciência Ambiental e um integrante do DCE da UFF. A maioria delas ocorreram via
internet, por meio de emails e redes sociais. É importante ressaltar que foram contactados integrantes
dos diretórios acadêmicos de História, Relações Internacionais, e um integrante do DCE que fazia
parte do projeto “Pedala UFF”, em Campos dos Goytacazes, mas por algum motivo desconhecido
pelo grupo, estes não nos retornaram.
Os assuntos discutidos com os entrevistados foram preestabelecidos pelo grupo envolvendo o tema
de mobilidade urbana dentro da universidade. Suas respostas expuseram críticas, opiniões e possíveis
soluções para os problemas de mobilidade urbana dentro da UFF. Além disso, observamos que foi
recorrente o foco em alguns pontos:




A garantia da segurança dos estudantes em sua mobilidade ao redor dos campi, que deveria
ser repensada;
O anseio em se melhorar a oferta e a mudança do trajeto do BusUFF, adquirindo o
terminal como parte de sua rota;
A necessidade da universidade tornar-se mais engajada em projetos que estimulem a
sustentabilidade, assim como, por exemplo, a instalação de mais bicicletários nos campi
(que estimularia o uso de bicicletas entre os estudantes).

Observação de Situações e Lugares
Observamos certo tipo de impaciência dos condutores de veículos dentro dos campi da universidade,
o que pode ser fruto de uma falta de sinalização e até mesmo placas que fiquem mais a vista para a
redução da velocidade dentro do campus e a preservação da integridade dos pedestres. Observamos
também, após a entrevista com um integrante do Diretório Acadêmico de Física, que o circuito 1
(um) do BusUFF não segue mais o trajeto que fora determinado a fazer, tendo em vista uma possível
irregularidade. O ônibus deveria passar pelas Barcas, por exemplo, mas não realiza o trajeto completo,
tendo o campus do Valonguinho como partida e parada final. Na internet está disponível um mapa
com o trajeto que não inclui as Barcas como ponto inicial e final, porém, como costumamos fazer
uso do BusUFF, esta rota também não contempla o caminho previsto, já que o ônibus não passa
pelo Instituto Biomédico.
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Figura 13 - Circuito 1 (um) do BusUFF

Mapa 7 - Circuito 1 (um) do BusUFF feito atualmente, não passando pelas barcas e terminal
Resultados da pesquisa em fontes secundárias
As leituras foram, em geral, de artigos e notícias. A aprendizagem que levamos com as leituras foram
essenciais para a formulação das perguntas feitas para as organizações estudantis. Ficamos a par de
projetos envolvendo sustentabilidade que pudessem ser introduzidos na universidade, assim como
uma visão de que a mobilidade sustentável tem como enfoque a adequação da oferta de transporte
ao contexto socioeconômico e a introdução de uma qualidade ambiental dentro da sociedade.
Ficamos por dentro de projetos de bicicletas de aluguel; como funciona a mobilidade urbana em
países desenvolvidos; além da articulação de empresas e o governo de Washington que criaram juntos
um projeto que facilitou a mobilidade dos cidadãos no estado. Esses são um dos exemplos
pesquisados pelo grupo que foram usados para nosso embasamento dentro do tema.
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CONCLUSÃO

Criação de um debate e/ou mesa redonda acerca da mobilidade urbana em micro e macro escala,
sendo, respectivamente, os problemas internos da UFF e os municípios ao redor como Niterói, Rio
de Janeiro, São Gonçalo, etc. Como inovação, a criação de um aplicativo de carona solidária para a
comunidade acadêmica e GPS no “busuff”.
Recomendaríamos a união da universidade e órgãos públicos, a fim de criar um estudo que mapeasse
o trajeto de seus estudantes, docentes e funcionários na intenção de otimizar o deslocamento destes,
e colher como resultado uma melhor qualidade de vida e funcionamento da instituição; e também
um maior investimento na segurança no deslocamento entre os campi.
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APÊNDICE

Apêndice I – Instrumento de Coleta de Dados adotado (Roteiro de Entrevista)
As entrevistas foram estruturadas em oito perguntas já preestabelecidas pelo grupo após leituras para
o embasamento sobre o tema e após observações dentro dos campis da UFF. Com isso, começamos
a ir atrás das informações mais importantes para serem discutidas com os integrantes das
organizações estudantis.
Procuramos saber sobre projetos sustentáveis, como a parceria da Universidade Federal Fluminense
com o projeto Niterói de bicicleta que disponibilizou alguns bicicletários pelos principais campi de
Niterói (Gragoatá, Praia Vermelha e Valonguinho) e na reitoria. Ficamos a par do anseio dos alunos
em ter o terminal de Niterói como parte do trajeto do BusUFF e a possibilidade de aumentar a sua
frota por estar sempre cheio e com intervalos longos de saída de cada ônibus. Após pesquisas,
discutimos entre nós até que ponto a UFF era engajada em projetos sustentáveis e, portanto,
decidimos perguntar aos integrantes sobre. Além disso, introduzimos nas perguntas um possível
projeto e uma possível pesquisa que, se fossem introduzidas na UFF, ajudaria na resolução de
problemas envolvendo o tema de mobilidade urbana dentro da universidade. E procuramos, com
isso, saber a opinião dos integrantes das organizações estudantis. No final da entrevistas, deixamos
uma questão em aberto para que o entrevistado comentasse alguma critica, elogio ou ideia
complementar para o tema da mobilidade urbana dentro da Universidade Federal Fluminense.

Perguntas feitas aos integrantes das organizações estudantis da UFF
01) Levando em conta que na UFF há um número considerável de pessoas, você acha que a atitude
da reitoria de colocar cinco paraciclos com 10 vagas cada, foi suficiente? Vocês sabem se há algum
projeto de continuidade de instalação desses biciletários?
02) Agora falando sobre o BusUFF que trabalha no deslocamento dos estudantes entre os campi
da UFF. A ideia de fazê-lo chegar até o terminal, é válida? Se não, quais seriam os contras dessa
ideia?
03) Nosso grupo observou que existem números consideráveis de motoristas que são impacientes
com os pedestres dentro dos campi da UFF. Já houve algum relato de seu conhecimento de má
educação por parte de algum condutor com pedestres?
04) Qual o seu posicionamento diante do engajamento da UFF em relação a sustentabilidade no
trânsito? Deveria haver mais projetos de estímulo a mobilidade sustentável ou educação ambiental
dentro da universidade?
05) "Nos EUA, o governo de Washington juntamente com a iniciativa privada, criaram o
departamento de mobilidade, que incentivava as empresas por meio de recursos financeiros, a
fazerem o mapeamento dos deslocamentos de cada empregado. Os dados coletados serviram para
que o governo entendesse como as pessoas se locomoviam e quais eram suas necessidades. A partir
desse diagnóstico, foram implementadas iniciativas de home office, horários flexíveis de trabalho,
construção de ciclovias, viabilização de caronas compartilhadas, aumento da frota de ônibus em
determinados locais, etc." Utilizar desse método de estudo para facilitar a mobilidade de estudantes,
docentes e funcionários, seria algo viável para se fazer na UFF? Se não, o que impediria?
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06) Acha válida a ideia de instalarem bicicletas da UFF para serem usadas pelos estudantes fazerem
o translado entre os campi? Eles pegariam e devolveriam, usando as bikes apenas para essa função.
Mais ou menos como o link abaixo, só que em um formato para a universidade.
Link disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/cidades-para-pessoas/2012/03/22/bicicletas-dealuguel-pelo-mundo-e-a-palhoscada-de-sao-paulo/
07) O que acha da ideia de aumentar a frota do BusUFF? Se não concorda, qual seria o empecilho?
08) Há alguma critica/elogio/ideia complementar para serem feitas pela melhoria do tema da
mobilidade urbana dentro da Universidade Federal Fluminense?
Apêndice II – Respostas
Respondente

Respostas dos integrantes das organizações estudantis da UFF
01) Não, obviamente não foi suficiente e isso não aconteceu em todos os
campi. Não sei se há um projeto de continuidade, mas deveria existir para
garantir que atendesse à mais estudantes visto que muitas/muitos fazem uso
da bicicleta como forma alternativa ao ônibus, uma vez que não temos passe
livre, e ao BusUFF, que conta com uma pequena frota, estando muitas vezes
lotado ou demorando muito para passar.

Integrante do
DA de Serviço
Social

02) Eu acredito que sim. A maioria das/dos estudantes da UFF não moram
perto do campus onde estudam, afinal são localizados em sua maioria nos
bairros elitizados de Niterói e o preço do aluguel é muito caro, e a moradia
estudantil dá conta de apenas 0.9% das/dos estudantes. Na verdade, o
BusUFF tinha que atender mais à cidade de Niterói e não só entorno dos
campi da UFF, já que poucos moram perto. Para as mulheres é ainda mais
importante visto que o direito à cidade nos é negado o tempo todo, nos
tornaram mais vulneráveis ao assédio e violência física e garantir o BusUFF
indo até o terminal, e preferencialmente atendendo à cidade de Niterói e às
outras cidades nos outros campi, seria uma medida paliativa de segurança
pras mulheres.
03) Não que eu tenha presenciado ou saiba.
04) Com certeza. O uso da bicicleta, skate, patins, entre outros, é pouco
incentivado, tanto pela falta de onde deixá-los como pelo limite do acesso,
chão esburacado e entulhos pelo caminho não facilitam.
05) Eu acredito que é possível sim fazer um levantamento, afinal a reitoria já
faz levantamento de outros dados. Mas também acredito que já existe um
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diagnóstico que é a necessidade de passe-livre para as/os estudantes
universitárias/universitários e de uma maior flexibilidade dos professores
sobre horário das aulas, pois muitas/muitos não conseguem chegar no
horário visto que moram longe e/ou trabalham e são poucos que só estudam.

Integrante do
DA de Serviço
Social

06) Acho interessante e um grande avanço, mas não basta. Acredito que para
ser realmente eficiente a/o estudante deveria também poder fazer o caminho
até em casa com a bicicleta e só devolvê-la no dia seguinte, garantindo a sua
segurança.
07) É muito importante, principalmente da rota 2 que faz um caminho mais
longo e conta com menos ônibus, e nos campi do interior.
08) A mobilidade da UFF deve ser pensada ligada à cidade, afinal não
estamos descolados dela. Isso inclui pensar novos trajetos para o BusUFF e
garantir que a/o estudante que opte pela bicicleta, skate, patins, ou outros,
consiga se locomover dentro da universidade e tenha onde deixá-los.

01) Se considerarmos os polos de expansão, a UFF tem cerca de 50 mil
alunos hoje. É necessário fazer um levantamento de quantos estudantes da
UFF utilizam a bicicleta como meio de transporte para a ir e voltar da
universidade. Certamente esse número aumentou depois da instalação de
ciclovias e ciclofaixas na cidade de Niterói. Não utilizo bicicleta para a
locomoção entre a minha casa e a universidade, mas provavelmente esse
número de paraciclos é insuficiente nos campi de Niterói. Essa é uma questão
a ser levada para o Conselho Universitário (CUV), que acontece na última
quarta-feira de cada mês. Não sei se em algum polo de expansão esse projeto
sequer existe. É preciso levar para os campi do interior também, que tem
muita carência de serviços prestados pela universidade. Isso deve ser
discutido também com as prefeituras onde ficam os polos da UFF.
Integrante do
DA de
Geografia

02) Acho a ideia válida e é uma demanda dos estudantes. Caso eu não esteja
enganado, existem 3 linhas de ônibus BusUFF com 3 trajetos distintos que
ligam os diversos campi e o DCE. É preciso rediscutir esses trajetos. Não
acho inviável, por exemplo, a criação de um quarto trajeto que ligue um
ponto específico da UFF até o terminal, mas esse ponto teria que ser o
destino de diversos outros ônibus BusUFF que levassem os estudantes até
ele. Podemos aproveitar a greve para elaborar essa pauta e cobrar algo da
reitoria nesse sentido.
03) Nunca me relataram nada dessa natureza.
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04) Com certeza! Mas qualquer plano de mobilidade deve envolver um
projeto em conjunto com a prefeitura da cidade onde fica a universidade. E
isso pode envolver inclusive o governo do estado. Existe uma ideia de tornar
a passagem da barca Rio-Niterói gratuita para quem estiver trafegando de
bicicleta. Contudo, isso atinge os interesses da CCR Barcas. A CCR financia
campanhas em várias esferas eleitorais e não imaginamos que seja interesse
do atual governo mudar tal situação. Retornando ao plano de mobilidade, a
universidade pode ampliar o número de paraciclos, pode criar políticas de
incentivo, mas nosso transporte se dá nas ruas. Não havendo um projeto de
parceria entre as prefeituras e a universidade, fica impossível inaugurar uma
forma de mobilidade sustentável. Hoje o transporte público mexe com o
interesse de grandes companhias que de fato planejam e transformam a
cidade segundo seus próprios interesses e que não tratam a mobilidade como
um direito. Precisamos ter em mente que a luta por uma mobilidade mais
sustentável é uma luta política que envolve enfrentar os grupos econômicos e
políticos que hoje dominam o transporte público.

Integrante do
DA de
Geografia

05) É uma ideia interessante e provavelmente resolveu alguns problemas por
lá. Mas esse tipo de projeto não pode ser simplesmente aplicado em outra
realidade que não aquela em que ele foi elaborado. É preciso que o
planejamento do transporte seja feito com a participação efetiva da
população. Não existe ninguém melhor para saber os problemas e demandas
do transporte público que o cidadão que o utiliza todo dia. Existem
movimentos sociais e instituições que discutem o tema da mobilidade urbana
e elaboram propostas. Um bom exemplo é o Movimento Passe Livre, que
tem excelentes propostas para melhorar o transporte nas cidades. Precisamos
saber que transporte queremos para entendermos o que pode ser feito para
mudar a situação do transporte urbano. Antes de mais nada, o transporte
deve ser entendido como um direito e não uma mercadoria. É
importantíssimo que possamos nos deslocar com tranquilidade e eficiência
para o trabalho. Mas se o transporte é um direito humano nós podemos
exigir que ele seja bem mais do que uma garantia de que vamos nos
locomover até a escola ou até o trabalho. Ele deve garantir o acesso do
cidadão à cidade, já que as cidades são feitas de cidadãos, de seres humanos.
06) Seria muito bom, mas para esse projeto sair do papel com qualidade deve
ser pensado conjuntamente entre estudantes, a reitoria e as prefeituras das
cidades onde existem campi da UFF.
07) Aumentar a frota para ontem, por favor!
08) Acho que as ideias colocadas nesta pesquisa devem ser levadas até os
núcleos de pesquisa de urbanismo dos cursos competentes (Arquitetura,
Geografia, Engenharia, etc) para que eles possam ajudar com essa ideia.
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01) Bem, eu não sei dizer por quantidades de vagas. Em geral, como só
frequento a Praia Vermelha, eu sempre vejo que esses paraciclos do campus
têm sempre vaga, mas acho que o principal problema inicialmente não é a
quantidade de vagas e sim a localização. Já ouvi reclamações e até as levei ao
colegiado que esses paraciclos estão localizados em locais nada seguros e por
isso tem-se muito medo de furto das bikes. Aliás, essa má localização pode
ser o motivo de estarem sempre vagos.

Integrante do
DA de Física

02) A rota do rota 01, se não me engano, tem caminho pro terminal. Até
pouco tempo ele ia na última viagem até o terminal com os alunos e não sei
porquê pararam. Na minha opinião, ele está com má fiscalização. O mapa da
rota 01 (um) mostra que além de passar pelo Instituto de Biomédicas, ele
deveria ir até o terminal, ou seja, por algum motivo ele não está cumprindo o
itinerário.
03) Bem… sim. Inclusive o engraçado é que o condutor era um dos
seguranças do campus. Há um ano, esse segurança parou o carro na saída de
cadeirantes, um professor do Instituto de Física viu a cena e conversou com
ele. Contudo, esse não é um problema pouco recorrente.
04) Sim, e engraçado que eu já levei sugestões a ambas as chapas que se
candidatam ao cargo de gestora do DCE. Não parece tão inviável uma
ciclovia aérea que ligue os três campus grandes (Valonguinho, Gragoatá e
Praia Vermelha). Dá pra criar um projeto de uma ciclovia no estilo passarela
aérea entre a Biomédicas e a parte da Educação Física no Gragoatá e outra
que saia dos blocos de História e Filosofia para a entrada na Praia Vermelha
ali pelo forte. Se isso fosse feito, melhoraria as condições de segurança,
movimentação entre os campi, e de certa forma poderia unificar melhor os
alunos como um todo.
05) Esse é um projeto interessante, porém eu vejo muita dificuldade em ser
feito. É complicado de ser feito porque há dois grandes problemas: não há
um diálogo descente entre a universidade e o governo e que esse
deslocamento das pessoas que estão dentro da universidade se estende por
uma área que imagino ir de Rio Bonito até, no mínimo, Caxias e Belford
Roxo. Então implantar isso na atual situação econômica que nos
encontramos é absurdamente difícil de ser feito.

Integrante do
DA de Física

06) Me incomoda que às vezes o BusUFF demora e está cheio, mas
aumentar a frota podia deixar os ônibus, fora de momentos de picos, a
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andarem vazios. Isso seria como rasgar dinheiro. Eu acho que seria bom
aumentar em momentos de picos.
07) Acho válido.

08) Por mais que tenha todos os defeitos, eu ainda estou satisfeito. Porém
gostaria que tivesse um policiamento melhor porque às vezes têm
assaltantes ao redor dos campi esperando estudantes desprevenidos.
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01) Desconheço o projeto. De qualquer forma, 50 vagas é insuficiente pra
quantidade de alunos da sede.
02) Não sei dizer até onde isso afetaria o orçamento da UFF, mas pensando
em questões de segurança seria muito importante para os alunos que saem
tarde de suas aulas e precisam andar até o terminal.
03) Sim, inclusive comigo mesmo. Seja pra perguntar a hora que o ônibus vai
sair, pra entrar no ônibus quando este está cheio, etc.

Integrante do
DA de Ciência
da
Computação

04) Acredito que apenas dentro da universidade não seria suficiente. O
trânsito, além de caótico, traz profundos problemas ao planeta e
precisaríamos de uma redução no uso de transportes individuais. Sendo
assim, projetos de extensão atingiriam melhor o objetivo e ainda criando mais
um laço entre a universidade e a comunidade que a cerca.
05) Não tenho uma opinião formada.
06) Acho muito válida. O BusUFF possui um intervalo grande e está sempre
lotado. Bicicletas de aluguel, além de iniciar um planejamento de transporte
sustentável, atingiria esses problemas que o BusUFF possui. Por outro lado,
precisa ser pensada a questão de segurança tanto para as bicicletas quanto nas
ruas de Niterói e no trânsito no entorno das faculdades.
07) Sempre foi uma revindicação dos estudantes. Contudo, em meio à crise,
isso começa a ficar distante.
08) Não tenho uma opinião formada.
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01) Não, a oferta de vagas é negativa em dois aspectos: em primeiro lugar,
dificulta o acesso para quem está utilizando e necessita utilizar a bicicleta
como principal meio de transporte e, em segundo, incentiva os alunos a não
utilizarem meios de transporte sustentáveis, fazendo tanto que a quantidade
de carros não diminua quanto os alunos serem obrigados a gastar seu
dinheiro – muitas vezes escasso – no transporte para a Universidade. Não sei
se há algum projeto de continuidade de instalação desses bicicletários.
02) Sim, o deslocamento até o terminal a pé em muitos momentos –
especialmente a noite – além de desgastante, pode ser perigoso e o terminal
pode servir como um lugar mais próprio para uma frota maior de ônibus.

Integrante do
DA de
Economia

03) Pessoalmente, não.
04) Qualquer engajamento – não só na questão do trânsito, mas sobre a
sustentabilidade de modo geral – é importante para influenciar o modo de
agir dos estudantes da UFF e aqueles que frequentam a universidade, mas
sempre, qualquer engajamento fica mais estruturado e interessante se não se
relaciona somente com ele, mas funciona com um devido diálogo com outros
movimentos que pautam outras necessidades estudantis. A educação
ambiental, obviamente, é importante dentro e fora da universidade, alguns
passos já foram tomados para isso em termos de feitura de eventos, mas o
próprio movimento estudantil poderia evoluir de certa forma em tentar
adquirir para si a pauta ambiental e se desenvolver numa política
ecossocialista.
05) Viável seria, porém provavelmente não ideal. A tiragem de dados até
pode ser interessante, mas a Universidade em si não teria capacidade de criar
ciclovias ou viabilizar caronas compartilhadas e a questão do “home office” e
horários flexíveis é algo muito mais dependente da expansão da UFF em si e
do projeto pedagógico que ela pretende seguir. O nível municipal poderia se
inspirar até certo ponto no projeto, com um viés universitário, para a
elaboração de ciclovias ou outros meios de transporte alternativos, mas
sempre com o cuidado dos imensos pontos negativos de se fazer uma
parceria público-privada e lembrando da sua capacidade autônoma de
formação de projetos.
06) É um projeto viável e não muito caro, poderia ajudar a suprir uma
deficiência de integração entre os campi de modo mais sustentável.

Integrante do
DA de
Economia

07) Qualquer atitude que promova maior integração e dinâmica entre os
campi pode ser considerada válida, a frota pode aumentar, especialmente para
suprir os horários de maior movimentação.
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08) De modo geral, deve-se sempre lembrar da necessidade estudantil do
Passe Livre-Intermunicipal - muitos estudantes da Universidade que moram
no Rio de Janeiro, São Gonçalo ou outras regiões mais distantes, acabam sem
ter dinheiro suficiente para a vida acadêmica e muitas vezes têm que
abandonar o estudo.

01) Bem, acho que não. A UFF é uma Universidade com sede em Niterói,
uma cidade extremamente dependente de políticas que reafirmam a
importância do uso de transportes alternativos e de que os alunos conheçam
esses meios. Da mesma forma, quando penso em interiorização da
Universidade, me vem na mente se essas políticas chegam ate lá, também. Eu
realmente não sei a resposta.
Eu, pessoalmente, nunca ouvi algo formal que garantisse essa expansão, com
exceção de alguns comentários que falam de uma parceira com a Prefeitura
de Niterói para viabilizar o processo.

Integrante do
DA de
Medicina

02) Sim! Um BusUFF que atendesse a rota terminal- Campus ( ) faria com
que a população que mora nas adjacências de Niterói, como São Gonçalo e
Itaboraí, pudessem sair do terminal rodoviário e pegá-lo. Isso diminuiria o
desgaste que muitos tem de ir, por exemplo, do terminal ao Campi da Praia
Vermelha.
03) Não, isso nunca me foi evidenciado. Talvez pela reclusão que os
estudantes da Faculdade de Medicina vivam, no sentido de ter uma carga
horária elevada, poucas áreas verdes e aulas que ocorrem, majoritariamente,
no Hospital.
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04) Com certeza. A UFF é um centro formador de profissionais que têm a
capacidade de desenvolver tecnologias para viabilizar a melhoria do
transporte. Um exemplo distante, mas que pode ser usado para fomentar o
potencial de uma Universidade, é a parceira entre a Prefeitura de Niterói e a
UFF para que as praças tenham wi-fi gratuito.
05) Eu tenho minhas dúvidas. Penso que, em relação aos docentes, a maioria
que conheço desempenha suas funções no seu veículo pessoal. Talvez por
uma questão de status dentro da Universidade ou não. Mas a iniciativa dos
EUA é brilhante, visto que os mecanismos de bem estar devem ter
aumentado para o trabalhador. O mecanismo de determinantes sociais do
processo saúde-doença explica um pouco isso.
Em relação aos estudantes e funcionários, vejo uma excelente oportunidade
de que as maiores demandas de mobilidade sejam sanadas.
Integrante do
DA de
Medicina

06) Acho extremamente plausível e que proporcionaria um bem estar enorme
para os estudantes. Entretanto, vejo que há, primariamente, que se tenha um
aumento das ciclovias e investimento tecnológico/intelectual de
planejamento da UFF para que se torne viável essa ideia.
07) Eu concordo. Principalmente a rota 02. Recentemente, eles trocaram o
ônibus maior pelo menor e eu me pergunto: por que não dois micro ônibus
rodando nesse trajeto? Penso que é necessário o planejamento e gestão que
mais se aproxime da realidade dos acadêmicos da Universidade. Os meios de
permanência estudantil não podem ser vistos como pequenos ou favores,
devem ser expressos em ações verdadeiramente efetivas.
08) Creio que este questionário contempla, bastante, meus anseios.

01) Inicialmente achei a intenção até boa, mas depois que vi implantado,
achei muito insuficiente, até pela proporção de usuários de bicicletas que tem
na universidade. Além do que, poderia ter sido algo mais elaborado, como ter
toldos em caso de chuva e sol.
Integrante do
DCE

02) Acho que não teria problema nenhum, apesar de ele ir até o Valonguinho.
O prr ponto. Se ele se estendesse ate o terminal, além do ponto do DCE,
acho que teria uma maior interação com a própria cidade, se tornando mais
fácil o deslocamento e a mobilidade do estudante, que muitas vezes corre um
certo risco pelo trajeto perigoso à noite que é entre a UFF e o terminal.
03) Por incrível que pareça, não.
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04) Com certeza deveria haver mais. Inclusive o DCE, em Campos, tem um
projeto de bikes, e por parte da reitoria, só tivemos aqueles bicicletários
insuficientes implantados. E de educação ambiental, principalmente, temos
uma orla que deveria ter, de fato, uma coleta seletiva.
05) Acho que o maior problema seria fazer essa conexão com o governo,
porque aqui a burocracia politica funciona de uma forma diferente, é acordo
com o governo e depois com as prefeituras. Acho que seria viável, mas com
suas limitações.
Integrante do
DCE

06) Acho ótima a ideia e que, com certeza, ia adiantar a vida de muitos
estudantes.
07) Acho que tem que aumentar, inclusive a linha 2, mas no momento que
não se tem dinheiro para pagar terceirizados e nem ninguém, acho difícil.
08) Acho que trabalhar a questão da conexão de mobilidade da universidade
com a cidades. No caso, todas as cidades que possuem um pólo da UFF. O
transporte público é caro e cada vez mais pessoas buscam meios alternativos
de transporte como bicicleta, skate, long, patins e até mesmo patinete. Buscar
criar vias para esses meios de transporte seria essencial na vida dos
estudantes. Não só nas cidades, como dentro dos pólos, como por exemplo,
o do Gragoatá.

DA de Ciência
Ambiental

01) Acreditamos que a iniciativa em colocar os paraciclos foi extremamente
louvável, fomentando o uso de um meio de transporte sustentável e saudável.
No que se refere ao quantitativo de bicicletários, achamos que uma avaliação
do uso relacionado ao quantitativo, deveria ser uma etapa contínua à
instalação que foi feita, verificando-se assim a real necessidade de novos
bicicletários.
Quanto a continuidade do projeto, os alunos do Curso de Bacharelado em
Ciência Ambiental, orientados pelo Prof. Sérgio Ricardo Barros, desenvolveu
uma minuta de Projeto (Programa UFF Sustentável) onde foram propostas
medidas de deslocamento sustentável entre os campi.
Entre as propostas surgiu a idéia de realizar uma participação público-privada
que contemplaria a UFF com o sistema semelhante ao BIKE RIO existente
na Cidade do Rio de Janeiro, onde as bicicletas são locadas pelos usuários a
preços bastante justos e a empresa parceira fazendo uso da imagem como
contra partida financeira, otimizando assim o meio de transporte dos alunos.
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02) Acreditamos que seria uma melhoria para os alunos usuários desse meio
de transporte com essa opção de rota.
03) Não foi respondido.
04) O papel das Instituições de Ensino não devem se concentrar somente nas
questões internas. Os seguimentos acadêmicos devem transpassar os muros
institucionais, visando prover e propor melhorias para sociedade como um
todo, através de projetos de pesquisa e extensão.
05) Através da experiência adquirida nesses anos de formação, acreditamos
que o sistema de Home Office ou ensino a distância não seria positivo para o
pleno aprendizado acadêmico.
DA de Ciência
Ambiental

O ambiente universitário presencial apresenta diversas oportunidades de
interlocução entre os entes envolvidos, propiciando uma integração
fundamental para o mercado de trabalho e formação profissional.
Os mecanismos de adoção de horários diferenciados e melhorias na
mobilidade urbana seria uma metodologia extremamente viável e muito
pertinente ao cotidiano acadêmico e que traria facilitações a todos os
envolvidos e consequentemente para a municipalidade como um todo.
06) Respondido na questão 01.
07) No caso de mobilidade entre os campis da UFF, acreditamos que os
meios de transporte deveriam ser pautados nos vieses sustentáveis com a
adoção de medidas acima elencadas e que a disponibilização de mais linhas e
horários do BusUFF seria positivo no sentido de melhoria. No entanto
deveria ser uma utilização secundária de opção para os que não conseguiriam
fazer uso dos meios sustentáveis.
08) A otimização e ampliação dos transportes em massa são as propostas
mais prioritárias no nosso entendimento.
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MOBILIDADE: DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS
PRAIA VERMELHA
ESTUDANTES AUTORES:
AGATHA SANTOS CARREIRO,
GABRIELA RODRIGUES MOREIRA DE SOUZA E ISABELA CRISTINA MELLO TESKE
RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do estudo sob título “Mobilidade Urbana-Campus Praia
Vermelha”, realizado no período de maio a junho de 2015, como parte das atividades de
aprendizagem baseada em projetos na turma 2015.1 de Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I, sob orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley e Monitoria por Ana Carolina
Nogueira Luz.
Participaram da equipe de realização desse estudo: Isabela Cristina Mello Teske, Agatha Santos
Carreiro e Gabriela Rodrigues Moreira de Souza.
O objetivo geral desse estudo foi definido no projeto apresentado em 05 de maio de 2015 como
sendo: Conhecer os hábitos e preferências em meios de transporte para o deslocamento de ida e volta
para o Campus Praia Vermelha e demandas da comunidade acadêmica do Campus Praia Vermelha
da UFF quanto à mobilidade urbana.
O método de estudo adotou pesquisa documental e para a coleta de dados na pesquisa de campo
utilizamos questionário.
Como síntese dos resultados aqui apresentados, podemos considerar que o estudo contribuirá para
apontar recomendações visando a regulamentação do estacionamento para veículos motorizados e
não motorizados, além de outras ações ou novos estudos para melhorar as condições de
infraestrutura, de serviços e de formação de culturas e hábitos visando à sustentabilidade da
mobilidade urbana.
No Apêndice, encontra-se material produzido pela equipe durante o estudo, visando complementar
os resultados aqui apresentados.
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RESULTADOS

Resultados da Pesquisa de Campo
Utilizamos o método de questionário online disponível para ser respondido por toda a comunidade
acadêmica que frequenta a UFF campus Praia Vermelha com o propósito de saber quais as
dificuldades em relação à mobilidade urbana no Campus Praia Vermelha.
Neste sentido, foram montadas algumas perguntas fechadas e duas abertas na qual tinham a finalidade
de receber sugestões dos frequentadores (veja no Apêndice 1 o Modelo de Formulário adotado).
Recebemos sugestões interessantes, inclusive uma que foi muito pedida que seria GPS no BusUff e
que passou a ser adotada pela UFF já durante a fase final de coleta de dados. Há, ainda, vários
pedidos para o serviço de transporte do Busuff, como, por exemplo: mais rotas (até o terminal);
intervalo menores na circulação do busuff; e ficar menos tempo parado no campus Valonguinho.
Em relação às bicicletas, algumas pessoas comentaram que nem sabiam da existência do bicicletário
no campus Praia Vermelha e que passaram a conhecer pela pesquisa.
Outra questão bastante mencionada foi a segurança e iluminação, além de pedidos de melhoria na
organização de vagas ao tratarem dos estacionamentos de veículos motorizados/carros.

Questionário
O quadro 1 exibe os tópicos das questões tratadas no questionário eletrônico aplicado. O formulário
na íntegra está disponível no Apêndice I.
Quadro 29 – Tópicos tratados no questionário eletrônico aplicado
1.

2.

PERFIL DO RESPONDENTE
1.1. Segmento da comunidade acadêmica
1.2. Faculdade ou Instituto de vínculo no Campus Praia Vermelha
1.3. Município de residência durante a frequência na Uff
1.4. Tipo de moradia, no caso de estudantes
1.5. Faixa etária
1.6. Sexo do respondente
HÁBITOS, PREFERÊNCIAS E SUGESTÕES PARA MOBILIDADE URBANA
2.1. Qual o meio de transporte que mais usa?
2.2. Quais são as dificuldades atuais para o seu transporte para a UFF, caso tenha
2.3. Mobilidade urbana está melhorando dentro ou no entorno do campus Praia Vermelha?
2.4. Utiliza o transporte universitário (Busuff)? Com que frequência usa o serviço do Busuff?
2.5. Alguma sugestão para a melhoria do serviço do Busuff?
2.6. Utiliza o bicicletário e/ou o estacionamento do Campus Praia Vermelha?
2.7. Alguma sugestão para o estacionamento de carros no Campus Praia Vermelha?
2.8. Alguma sugestão para as vagas para bicicletas em bicicletários no Campus Praia Vermelha?

2.9. Alguma sugestão para incentivar o uso de bicicletas pela comunidade
acadêmica no Campus Praia Vermelha?
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Perfil do Respondente

Gráfico 46 - Segmento da comunidade acadêmica
Percebe-se que a maioria dos respondentes foram estudantes de graduação, apesar do questionário
abranger docentes e estudantes de pós-graduação.

Gráfico 47 - Faculdade ou Instituto de vínculo no Campus Praia Vermelha
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Mais da metade dos respondentes eram Estudantes de Engenharia seguido pelos estudantes de
Computação e os estudantes do Geociências.

Gráfico 48 - Município de residência durante a frequência na Uff
A maioria dos respondentes reside em Niterói, enquanto praticamente a metade no Rio de Janeiro.

Gráfico 49 - Tipo de moradia, no caso de estudantes
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Grande parte dos estudantes moram com a família mesmo estes tendo a maioria entre 21 e 25 anos.

Gráfico 50 - Faixa etária dos respondentes
A maioria dos respondentes tem entre 21 a 25 anos e menos da metade até 20.

Gráfico 51 – Sexo do Respondente
A maioria dos respondentes é do sexo masculino.
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Hábitos, Preferências e Sugestões para Mobilidade Urbana


Qual o meio de transporte que mais usa?

Gráfico 52 – Uso da caminhada como meio de transporte
A maioria vem a pé, caminhando ou correndo.

Gráfico 53 – Uso do skate como meio de transporte
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Praticamente nunca as pessoas usam skate como forma de locomoção até o campus da Praia
Vermelha.

Gráfico 54 – Uso do patinete como meio de transporte
Praticamente nunca as pessoas usam patinete como meio de transporte.

Gráfico 55 – Uso da bicicleta como meio de transporte
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Praticamente nunca as pessoas utilizam bicicleta e metade até que gostariam mas por algum motivo não a
usam.

Gráfico 56 – Uso da bicicleta elétrica como meio de transporte
Em relação a bicicletas elétricas a maioria respondeu que praticamente nunca usam.

Gráfico 57 – Uso da motocicleta como meio de transporte
A maioria praticamente nunca utiliza motocicleta.
229

Gráfico 58 – Uso de carona em bicicletas
Quase todos os respondentes praticamente nunca vão em carona em bicicletas comuns ou elétricas.

Gráfico 59 – Uso de carona em motos
A maioria respondeu que praticamente nunca pegam carona em motos.
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Gráfico 60 – Uso de carona em carros
A maioria respondeu que praticamente nunca vão em caronas em carros e menos da metade disse
que sim.

Gráfico 61- Uso de ônibus como meio de transporte
A maioria utiliza sempre o ônibus como meio de transporte.
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Gráfico 62 – Uso das barcas como meio de transporte
A maioria disse que praticamente nunca utilizam as barcas como meio de transporte.

Gráfico 63 – Uso do metrô como meio de transporte
A maioria praticamente nunca usa o metrô como meio de transporte.

232

Gráfico 64 – Uso de carro próprio como meio de transporte
A maioria praticamente nunca vem com o carro próprio.

Gráfico 65 – Uso de táxi como meio de transporte
A maioria praticamente nunca utiliza o táxi como meio de transporte.
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Gráfico 66 – Uso de canoa, bote ou stand up paddle como meio de transporte
Considerável número de respondentes disseram que praticamente nunca utilizam canoa, bote,
caiaque ou stand up paddle como meio de transporte.


Quais são as dificuldades atuais para o seu transporte para a UFF, caso tenha?

Gráfico 67 – Dificuldades para o Transporte até a UFF
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A maioria reclama do tráfego congestionado até a Uff.


Mobilidade urbana está melhorando dentro ou no entorno do campus Praia Vermelha?

Gráfico 68 – Melhora da Mobilidade Urbana
Infelizmente a maioria não percebeu melhora alguma em relação a mobilidade urbana no campus.


Utiliza o transporte universitário (Busuff)? Com que frequência usa o serviço do Busuff ?

Gráfico 69 – Utilização do Busuff pelos Respondentes
Raramente as pessoas usam o BusUff.
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Alguma sugestão para a melhoria do serviço do Busuff ?

Diagrama 6 – Sugestões para o Busuff



Utiliza o bicicletário e/ou o estacionamento do Campus Praia Vermelha?

Gráfico 70 – Uso de Bicicletários no Campus Praia Vermelha
A maioria nunca utilizou o bicicletário, pois não sabiam que a UFF possui um bicicletário.
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Gráfico 71 – Uso de Estacionamento no Campus Praia Vermelha
O mesmo serve em relação a vagas de estacionamento, a diferença é que há praticamente um empate
entre “frequentemente” e “raramente”.
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Alguma sugestão para o estacionamento de carros no Campus Praia Vermelha?

Gráfico 72 – Sugestão para o Estacionamento
Sugerem melhor organização na distribuição de vagas além de melhor iluminação.
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Alguma sugestão para as vagas para bicicletas em bicicletários no Campus Praia
Vermelha?

Gráfico 73 – Sugestão para o Bicicletário
Sugerem melhor divulgação e sinalização para o uso dos bicicletários além de espaço maior.
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Alguma sugestão para incentivar o uso de bicicletas pela comunidade acadêmica no
Campus Praia Vermelha?
Quadro 30 – Sugestão para incentivo ao uso de bicicleta

Divulgar melhor a
existência dos
bicicletários. Isso pode
ser feito com mais placas
ao redor do Campus e
mapa do Campus em
áreas de grande
visibilidade (como na
entrada) mostrando a
localização de cada
bicicletário e a quantidade
de vagas. Isso também
pode ser feito pelo
Google Maps nos
aplicativos para celular da
UFF, para os alunos
saberem onde deixarão a
bicicleta antes mesmo de
sair de casa.

Buscar parcerias(como o Itaú
faz com a prefeitura do Rio)
para o aluguel de bicicletas
para o deslocamento entre os
campi, barcas e terminal
rodoviário

Estacionamentos
Não há bicicletários próximos
melhores, com ampla área ao Instituto de Computação.
de manobra
Muitos estudantes, técnicos e
professores tem que prender
as bicicletas nas poucas
árvores que restaram no
estacionamento improvisado,
entre os carros. Muitas vezes
não encontro local próximo
para prender minha bicicleta
pois estas poucas árvores
costumam estar ocupadas. Os
bicicletários devem ser, na
minha opinião, horizontais,
cobertos, bem iluminados e
seguros, no campo de alcance
das câmeras de vigilância.

Panfletagem sobre
o assunto, placas de
sinalização
do
bicicletário (já vi
bicicleta trancada
em
poste
de
iluminação no meio
da passagem de
pedestre) etc.

Reforço da segurança ao
menos no principal
trajeto dos estudantes,
que é vindo do Centro.
Sem isso, é inviável
utilizar bicicleta. Parte do
trajeto já é conhecido
como "quarteirão do
perdeu" e chegou a sair
em matérias de jornal.

Acho importante Bicicletários mais
que as bicicletas visíveis, para evitar
tenham
maior roubos de peças
prioridade nas vias
públicas, para que
as
pessoas
se
sintam
mais
seguras para usálas.
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Resultados da pesquisa em fontes secundárias
Percebemos com a fonte de pesquisa primária que o uso do transporte, seja coletivo ou particular, é
predominante pelos respondentes. Com base na fonte de pesquisa secundária no artigo A origem do
caos - a crise de mobilidade no Rio de Janeiro e a ameaça à saúde urbana6 que coloca em debate a
mobilidade urbana e suas consequências na saúde urbana, resultamos na conclusão que a utilização
de veículos com rodas prevalecem entre a maioria dos respondentes, pois há um anseio maior pelos
transportes com mais rapidez e mobilidade. Visando a síntese do estudo há uma necessidade em
promover novas modalidades de transportes, em adição ou futuramente substituição aos automóveis
e ônibus. A universidade poderia, por exemplo, adotar o aluguel de bicicletas que foi muito sugerido
pelos respondentes, para que possa diminuir o tempo de espera dos estudantes pelo ônibus que a
universidade dispõe e a emissão de gases poluentes na atmosfera beneficiando a comunidade
academia da UFF. Sendo assim, há uma necessidade também de rever as prioridades da cidade como
desenhar maior número de ciclofaixas e ciclovias.
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CONCLUSÃO

A partir do trabalho de Mobilidade Urbana – demandas de estudantes do campus da Praia Vermelha
– apontamos algumas recomendações de extensão e inovação por meio de cartilhas para divulgar o
bicicletário, e incentivo para que os estudantes com o Riocard vinculado à carteirinha de estudante
possam ter gratuidade no transporte público. Sugerimos um convênio com uma empresa de bicicleta
para os estudantes da UFF, GPS no “busuff”, incentivo à carona solidária entre os estudantes e
extensão do trajeto do “busuff” até as barcas.
Recomendamos os seguintes projetos de pesquisa e ações: bicicletas solares, rede cicloviária dentro
do campus, iluminação do estacionamento e do campus em si, regulamentação da pavimentação e
do perímetro do estacionamento, redução do espaço dedicado ao estacionamento para liberar
espaços para a convivência, e melhora na supervisão e fiscalização dos usuários do estacionamento.

242

FONTES CONSULTADAS

1. COSTA, Renato Gama-Rosa; SILVA, Claudia G. Thaumaturgo da; COHEN,
Simone Cynamon. A origem do caos - a crise de mobilidade no Rio de Janeiro e a ameaça à
saúde urbana. Cad. Metrop., São Paulo, v.15, n.30, PP.411-431, dez. 2013.
Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223699962013000200411&lng=pt&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em: 18 maio 2015.
2. COSTA, Luzimar Pereira da; MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Espaço, iniquidade
e Transporte público: avaliação da acessibilidade urbana na cidade de Natal/RN por meio de
indicadores de sustentabilidade. Soc. & Nat., Uberlândia, v.26, n.2, pp.237-251, ago
2014. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198245132014000200237&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 19 maio 2015.
3. MASTIAS, Hugo Juliano Duarte; PINHEIRO, José de Queiroz. Desenvolvimento
sustentável:um discurso sobre a relação entre desenvolvimento e natureza. Psicol. Soc.,
Porto Alegre, v.20, n.1, pp.134-143, abr 2008 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822008000100015&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 20 maio 2015.
4. RAMIS, Jacqueline Elhage; SANTOS, Emmanuel Antônio dos. Uso de automóveis
e o caos urbano - considerações sobre o planejamento de transportes das grandes cidades.
Journal of Transport Literature., Manaus, v.6, n.4, pp.164-177, out 2012.

243

APÊNDICE

Apêndice I – Instrumento de Coleta de Dados adotado (Questionário)
Dia 19/05/2015 o questionário foi disponibilizado em meio digital sendo divulgado por email e
facebook tendo como resultado 166 respondentes até a data de 03/05/2015.
Mobilidade urbana - Campus Praia Vermelha
Esta pesquisa tem como público-alvo a comunidade acadêmica que frequenta o Campus Praia
Vermelha da UFF, em Niteroi. O objetivo é conhecer os hábitos e preferências em meios de
transporte para o deslocamento de ida e volta para o Campus Praia Vermelha e demandas da
comunidade acadêmica do Campus Praia Vermelha da UFF quanto à mobilidade urbana. Este estudo
é parte das atividades didáticas da unidade curricular Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental
I, oferecida aos estudantes no curso de Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de
Geociências.
O estudo contribuirá para apontar recomendações visando a regulamentação do estacionamento para
veículos motorizados e não motorizados, além de outras ações ou novos estudos para melhorar as
condições de infraestrutura, de serviços e de formação de culturas e hábitos visando à
sustentabilidade da mobilidade urbana.
Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe responsável pela realização desse estudo (estudantes
do Curso de Ciência Ambiental) sob a orientação da Profa. Patricia Almeida Ashley www.ecopoliticas.uff.br:
Isabela Cristina Mello Teske <isabelamello@id.uff.br>
Agatha Santos Carreiro <agathacarreiro@id.uff.br>
Gabriela Rodrigues Moreira De Souza <rodrigues_gabriela@id.uff.br>
*Obrigatório
Parte superior do formulário
PERFIL DO RESPONDENTE
Nesta seção estão perguntas para caracterizar o perfil do respondente
Segmento da comunidade acadêmica *
Informe o seu segmento de vínculo da comunidade acadêmica no Campus Praia Vermelha
Estudante de Graduação
Estudante de Pós-Graduação (Lato Sensu ou Stricto Sensu)
Docente
Servidor técnico-administrativo
Funcionário contratado (terceirizado)
Outro:
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Faculdade ou Instituto de vínculo no Campus Praia Vermelha *
Informe a unidade acadêmica que está vinculado no Campus Praia Vermelha
Instituto de Física
Instituto de Geociências
Escola de Arquitetura e Urbanismo
Escola de Engenharia
Instituto de Computação
Instituto de Matemática e Estatística (p/ vir lecionar em cursos no Campus Praia Vermelha)
Outro:
Município de residência durante a frequência na Uff *
Informe o município onde está residindo atualmente para poder frequentar a Uff
Niteroi
Itaboraí
Maricá
Rio de Janeiro
São Gonçalo
Outro:
Tipo de moradia, no caso de estudantes *
Queremos conhecer o tipo de moradia (com foco em respondentes que sejam estudantes)
Sou estudante e estou residindo em república de estudantes
Sou estudante e estou residindo em moradia estudantil da UFF
Sou estudante e estou residindo em outro tipo de moradia temporária para estudantes
Sou estudande e moro com minha família
Não sou estudante (essa pergunta não se aplica ao meu caso)
Outro:
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Faixa etária *
Informe sua faixa etária
Até 20 anos
21 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 70 anos
Mais de 70 anos
Gênero do respondente *
Para sabermos o gênero, escolha uma das opções a seguir (não é a orientação sexual, mas o gênero
na certidão de nascimento)
Mulher
Homem
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HÁBITOS, PREFERÊNCIAS E SUGESTÕES PARA MOBILIDADE URBANA
Queremos conhecer as demandas sobre mobilidade urbana e nesta seção estão perguntas para
conhecer os seus hábitos, preferências, dificuldades e sugestões para melhoria da mobilidade urbana
quanto ao seu acesso ao Campus Praia Vermelha.
Qual o meio de transporte que mais usa? *
Selecione uma ou mais opções, pela frequência

Praticamente
nunca

Até que eu
gostaria! Só
que não posso,
não é ainda
disponível ou
fica difícil para
mim

A pé, caminhando
ou correndo
De skate
De patinete
De bicicleta
comum própria
ou da família
De bicicleta
elétrica própria ou
da família
De motocicleta
própria ou da
família
De carona em
bicicletas comuns
ou elétricas
De carona em
motos
De carona em
carros
De ônibus
De barcas
De metrô
De carro próprio
De taxi
De canoa, bote,
caiaque ou stand
up paddle

247

Sim, com
certeza, várias
vezes

Sempre

Quais são as dificuldades atuais para o seu transporte para a UFF, caso tenha *
Selecione uma ou mais opções
Grande distância de onde moro até a Uff
Tráfego congestionado no trajeto até a Uff
Despesa com transporte pesa muito no orçamento doméstico
Falta de alternativas de transporte público com melhores condições de conforto
Nenhuma dificuldade
Outro:
Mobilidade urbana está melhorando dentro ou no entorno do campus Praia Vermelha?
*
Escolha uma ou mais opções de resposta sobre sua percepção de melhoria na mobilidade
urbana no período em que vem frequentando o campus Praia Vermelha
Percebi melhorias para usuários de bicicletas
Percebi melhorias para usuários de motocicletas
Percebi melhorias para usuários de carros
Percebi melhorias para usuários de ônibus
Não pude perceber ainda melhoria alguma
Outro:
Utiliza o transporte universitário (Busuff)? Com que frequência usa o serviço do Busuff?
*
Com que frequência usa o serviço
Nunca usei
Raramente
Frequentemente
Alguma sugestão para a melhoria do serviço do Busuff?
Escreva sugestão para a melhoria do serviço do Busuff (resposta opcional)
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Utiliza o bicicletário e/ou o estacionamento do Campus Praia Vermelha? *
Informe se utiliza o bicicletário ou o estacionamento de veículos (carros) no Campus
Praia Vermelha
Nunca usei

Raramente uso

Frequentemente uso

Uso de vagas dos
bicicletários no
Campus Praia
Vermelha
Uso de vagas de
estacionamento de
carros no Campus
Praia Vermelha

Alguma sugestão para o estacionamento de carros no Campus Praia Vermelha? *
Faça sua sugestão sobre estacionamentos de carros no Campus Praia Vermelha, podendo
ser uma ou mais opções
Aumentar o espaço dedicado a estacionamento de carros
Reduzir o espaço dedicado a estacionamento para liberar espaços para a
convivência, praça de alimentação e outros usos pela comunidade acadêmica
Melhor organização na organização e distribuição de vagas para estacionamento de
carros
Melhor supervisão ou fiscalização do uso do estacionamento de carros
Melhor iluminação
Outro:
Alguma sugestão para as vagas para bicicletas em bicicletários no Campus Praia
Vermelha? *
Faça sua sugestão sobre bicicletários no Campus Praia Vermelha, podendo ser uma ou
mais opções
Aumentar o espaço dedicado a bicicletários
Melhorar a divulgação e sinalização para uso de bicicletários pela comunidade
acadêmica
Melhor organização na organização e distribuição de vagas nos bicicletários
Melhor supervisão ou fiscalização do uso dos bicicletários
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Melhor iluminação
Nenhuma sugestão
Outro:
Alguma sugestão para incentivar o uso de bicicletas pela comunidade acadêmica no
Campus Praia Vermelha?
Caso tenha alguma sugestão, escreva aqui (resposta opcional)
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Apêndice II – Respostas a questões abertas do questionário aplicado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Alguma sugestão para a melhoria do serviço do Busuff?

Um aplicativo de localização em tempo real das frotas
Mais veículos e mais horários
Mais pontos de embarque e desembarque
Se tivesse mais rotas, acredito q os trajetos seriam mais rápidos
Menor tempo de espera
Aumentar a circulação do busuff
Menor tempo de intervalo entre os ônibus
Maior frequência ou ida ao terminal rodoviário
Não uso o busuff porque ele fica mais tempo parado no valonguinho do que andando. Só uso
quando vou do valonguinho para a praia vermelha, pq é cômodo esperar dentro do busuff pro
ônibus sair. Já pegar ele na praia vermelha ou qualquer outro campus é muito ruim, pq vc fica
em pé esperando um século em pé até o busuff chegar
Maior número de ônibus durante os horários mais críticos.
Maior frequência / chegar às barcas e terminal
Ligação com o terminal de ônibus e barcas
Horários mais compatíveis com as aulas... Se a maioria das aulas começam em horário redondo,
por exemplo, 9h, o ônibus deveria sair antes do horário e não em cima da hora... Além disso, as
vezes o ônibus já se encontra lotado, sem espaço nem para mais uma pessoa em pé, e mesmo
assim o ônibus fica parado esperando o horario de saida... Também citarei o caso de falta de
parada no ponto da Paulo Alves, uma vez que este é ponto dos ônibus dos alunos que residem
no Rio de Janeiro
Horarios muito espaçados.
Mais horários de viagens
Acho que poderia ter mais ônibus disponível evitando a lotação
Busuff que leve até o terminal rodoviário.
Grade de horário fixo disponível
Aumentar frequência
Melhor distribuição de horários (15 em 15 minutos em vez de 25 min) e partirem 10 min antes
dos horários de aula (6:50,8:50,10:50)
Ter mais quantidade, os intervalos são muito longos, não se pode usá-los nunca estão
disponíveis.
Acompanhamento das localizações dos Busuff por GPS apresentado no aplicativo da UFF
Aumentar a frota e consecutivamente o intervalo de tempo em que eles passam nos pontos
Quadro de horários definido.
Maior frota (para que os alunos esperem menos tempo pelo Busuff) ou/e uma terceira linha
(que passe e pare por mais lugares no centro). ‘Mais pontos do Busuff’ também é uma boa
sugestão.
Disponibilidade dos horários
Mais rotas, com menor tempo de viagem.
Maior pontualidade no horário de saída dos ônibus. Muitas vezes vejo vários ônibus parados no
valonguinho as vezes em horarios de muito movimento, como as 13h e 18h. Os ônibus
deveriam sair a cada 20 minutos pontualmente em horários normais e num intervalo menor nos
horários de pico (já cheguei a esperar 45 minutos no ponto da praia vermelha num dia sem
engarrafamentos).
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29. Os alunos de ensino superior aprenderem a não entulhar as entradas ocupando o final do
ônibus.
30. Intervalo menor entre as viagens.
31. Busuff passar em horas exatas todos os dias, e esses horários serem divulgados no Apple uff
mobile
32. Aumentar a frota e vias
33. Aumento de horários.
34. Maior frequencia
35. Atraves de um app mobile visualizar aonde está o busuff mediante a um gps no veiculo
36. Aumentar número de carros
37. Divulgação dos horários nos pontos. Melhor divulgação dentro da UFF sobre os pontos de
embarque e horários.
38. Mais saídas de onibus
39. Seria bom se pelo aplicativo da uff, por exemplo, os estudantes pudessem saber por onde do
trajeto o busuff se encontra, mais ou menos. Porque as vezes você fica na dúvida de esperar o
busuff porque não sabe quanto tempo ele pode demorar e você pode acabar se atrasando para a
aula. Obs.: os estudantes apenas tem o conhecimento que o busuff sai de 20 em 20 minutos do
campi do Valonguinho.
40. Mostrar localização em tempo real no app do iduff
41. Mais ônibus circulando
42. Maior frequencia dos ônibus e mais informação (gps dos ônibus, por exemplo)
43. Seria melhor se houvesse também um busuff que tivesse uma rota da praia vermelha
diretamente para a região de Icaraí
44. Aumentar o número de ônibus e de circulação entre os campi principalmente à noite.
45. Mais linhas com outras rotas
46. Criar um aplicativo mostrando a posição do busuff no mapa!
47. Localização do busuff
48. Alinhar a oferta de ônibus com os horários de início das aulas
49. Poderiam haver mais onibus, pois as vezes temos de ficar muito tempo esperando e acabamos
perdendo o começo de alguma aula.
50. Intervalos menores
51. Geolocalização por smartphone
52. Passar pela Rua Passo da Pátria e pelo Terminal Rodoviário/ Barcas.
53. Uma rota P. Vermelha - HUAP
54. Horario certo
55. Onibus chegar no horário certo, sem atrasar
56. Intervalos menores. Demoram e andam sempre muito cheios.
57. Sair com maior regularidade nos horários
58. Pontualidade
59. Maior frequência
60. Nunca usei porque a frequência e capacidade são ruins
61. Horários de saída dos ônibus precisam ser cumpridos e amplamente divulgados. Além de
intervalos mais curtos
62. Intervalo menor, estender até o terminal no período da noite.
63. Sugiro que a linha 1 passe próximo ao terminal/barcas.
64. Replanejamento das rotas 1 do Busuff. Ônibus passa 3x no Gragoatá.
65. Colocar mais onibus disponiveis
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66. Os ônibus passarem com mais freqüência, e intervalos menores


Alguma sugestão para incentivar o uso de bicicletas pela comunidade acadêmica no
Campus Praia Vermelha?

1. É legal!
2. Inviável para quem mora no rio de janeiro, restringir parte das vagas do estacionamento para
quem vem do rio seria um bom incentivo para quem mora em Niterói ir de bicicleta
3. Rede cicloviária no interior de cada campus e conectada à malha da cidade.
4. Buscar parcerias para o aluguel de bicicletas para o deslocamento entre os campi, barcas e
terminal rodoviário
5. Incentivo ao uso da bicicleta, estilo Itaú. Isso, por sua vez, incentivaria a compra e utilização,
diversificando o transporte na cidade de Niterói como um todo, bastante influenciado pelos
alunos da Uff.
6. Panfletagem sobre o assunto, placas de sinalização do bicicletário (já vi bicicleta trancada em
poste de iluminação no meio da passagem de pedestre) etc. Parabéns pelo questionário (bem
elaborado) e boa sorte na pesquisa!
7. No rio existem bicicletas do Itaú espalhadas pela cidade. Não sei como funciona isso, mas algo
do tipo seria bem interessante.
8. Embora acredite que o uso de bicicletas tende a ser o melhor conceitualmente, para quem mora
fora de Niterói ou região oceânica, fica praticamente impossível em função do trajeto (falta de
ciclovias, falta de respeito dos motoristas e subidas íngremes ou distâncias longas demais). Sei
que não é o objetivo da pergunta, mas observo que muitos dos meus colegas vão de carro,
como eu. Acredito que o incentivo à carona solidária tende a melhorar o trânsito no entorno do
campus, aproxima os estudantes e é uma alternativa verde bem viável, sobretudo para os
usuários de combustíveis menos poluentes como etanol e gnv.
9. Reforço da segurança ao menos no principal trajeto dos estudantes, que é vindo do centro. Sem
isso, é inviável utilizar bicicleta. Parte do trajeto já é conhecido como "quarteirão do perdeu" e
chegou a sair em matérias de jornal.
10. A minha sugestão não é apenas para o uso de bicicleta, mas para todos que acessam o campus à
pé: 1) respeitem a circulação de carros dentro do estacionamento - lá não é local para bicicross.
Evitem circular pelo estacionamento, principalmente, quando da manobra para estacionar,
evitando passar por trás dos carros; 2) utilizem as passagens reservadas aos pedestres. A direção
das unidades deveria conscientizar os alunos através dos diretórios acadêmicos.
11. Fazer convênio com empresas, para que os alunos possam ter, como empréstimo, bicicletas
para transitar nos campi da Uff. Como o Itaú faz com a prefeitura do rio.
12. Descobri agora que o campus praia vermelha tem bicicletário, não tenho ideia de onde ele
esteja. Logo acredito que está mal localizado e mal planejado.
13. Acho que a universidade poderia fazer uma parceria com o Itaú e implantarem um sistema de
bicicletário (ex. Bike rio) ou comprarem, para que os alunos tenho acesso aos outros campi.
(outra opção de locomoção)
14. Seria interessante que houvesse aluguel ou empréstimo de bicicletas para os alunos da Uff com
estações nos campi e em outros pontos de distribuição do fluxo de alunos, como os terminais
de ônibus e de barcas. Apesar da operação e manutenção ser provavelmente complicada, a
inciativa seria proveitosa.
15. Estacionamentos melhores, com ampla área de manobra
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16. Parceria entre a universidade e a prefeitura de Niterói para realização de ações de melhoria no
entorno da Uff, como sinalização das ciclovias e aumento da segurança.
17. Melhorar segurança pública no município
18. Criar um sistema de colaboração de bicicleta, tipo bike Itaú, para trânsito intercampi
19. Disponibilizar bicicletas no molde bike do Itaú para que os estudantes possam se locomover
entre os campi através delas.
20. Melhorar o calçamento dentro do campus.
21. Ciclovia ligando os campi da Uff e aluguel de bicicletas para esse deslocamento entre campi.
22. Bicicletários mais visíveis, para evitar roubos de peças
23. Entendo que estimular o uso de bicicletas é fundamental, contudo chamo a atenção que existe
cada vez mais incentivos e políticas governamentais para aumento de vagas no período
noturno, isso faz criar uma pressão para o uso de carros e ônibus, pois a grande maioria dos
alunos trabalham e moram no rio de janeiro. Políticas que envolvam a utilização de ônibus
deveriam ser desenvolvidas.
24. Ainda tem prédios que não tem bicicletário, como o bloco h do campus praia vermelha, e
alunos as acorrentam em postes, mesmo os sinalizados com placas de proibido acorrentar
bicicletas.
25. Campanhas com palestras e materiais pelo campus para uma maior consciência da comunidade.
26. Não há bicicletários próximos ao instituto de computação. Muitos estudantes, técnicos e
professores tem que prender as bicicletas nas poucas árvores que restaram no estacionamento
improvisado, entre os carros. Muitas vezes não encontro local próximo para perder minha
bicicleta pois estas poucas árvores costumam estar ocupadas. Os bicicletários devem ser, na
minha opinião, horizontais, cobertos, bem iluminados e seguros, no campo de alcance das
câmeras de vigilância.
27. Podia haver bicicletas coletivas, sistema similar ao que o Itaú tem por aí, talvez apenas para
deslocamentos intra-campus ou talvez inter também. Tem aluno que tem aulas seguidas em
campus diferentes. Mas de graça, por se tratar de universidade pública.
28. Acho importante que as bicicletas tenham maior prioridade nas vias públicas, para que as
pessoas se sintam mais seguras para usá-las.
29. Para incentivar o uso de bicicletas precisam existir ciclovias descentes (não precisa nem
comentar...) Precisa haver segurança local (há vários assaltos, iluminação ruim) precisa-se de
maior visibilidade e organização dos bicicletários
30. A ciclofaixa deveria ter continuidade da Presidente Pedreira até o portão da escola de
engenharia/eau e daí até a ciclofaixa do centro.
31. Divulgar melhor a existência dos bicicletários. Isso pode ser feito com mais placas ao redor do
campus e mapa do campus em áreas de grande visibilidade (como na entrada) mostrando a
localização de cada bicicletário e a quantidade de vagas. Isso também pode ser feito pelo google
maps nos aplicativos para celular da Uff, para os alunos saberem onde deixarão a bicicleta antes
mesmo de sair de casa.
32. Melhorar a segurança no entorno dos campi
33. Ciclovias né. Pelo menos na orla do Gragoatá não seria nada difícil.
34. A Uff, como a Fiocruz, poderia disponibilizar bicicletas entre os campi ou solicitar que isso
fosse feito por empresas sem custo para os usuários.
35. Segurança. Vários casos de furto de bicicletas já foram relatados.
36. Bicicletários e sinalização para bicicletas.
37. Melhor pavimentação, sinalização, iluminação, mais ciclovias (adequadas), espaços bem
definidos e suficientes para bicicletários.
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38. Colocar bicicletas de uso comum. Várias universidades no mundo já fazem isto...
39. O grande inibidor do uso da bicicleta é, na minha opinião, um fator externo à universidade que
diz respeito à segurança no entorno do campus tanto em termos de violência quanto com
relação ao trânsito.
40. Criar ciclovia, ou algum espaço, mesmo que não totalmente delimitado, para a circulação de
bicicletas, patins, skates etc. Particularmente, se houvessem mais áreas como essas, eu me
sentiria muito mais convidado a ir para a faculdade de patins ou bicicleta.
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S E Ç Ã O V:
AU T O AVA L I A Ç Ã O P E L O S
E S T U DA N T E S D E C R Í T I C A ,
C O N S C I Ê N C I A E C I DA DA N I A
S O C I OA M B I E N T A L I

QUESTÕES APLICADAS PARA REFLEXÃO EM AUTO-AVALIAÇÃO
Entre o início em março e agora em junho, compare esses dois momentos, no contexto de CCCS I,
o que você percebe em você.
1- O que eu passei a conhecer ou saber.
2- O que eu passei a saber fazer.
3- O que eu posso melhorar daqui para frente, quando:
3.1) for elaborar uma proposta de projeto para um edital de chamada de projetos;
3.2) for executar um projeto;
3.3) for trabalhar em equipe de projeto.
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AGATHA SANTOS CARREIRO
1- No princípio de março não sabia exatamente como trabalhar com as pessoas, tanto em grupo
quanto para trabalhos fora da sala de aula. No decorrer dos meses até junho, passei a saber
interagir em grupo e a trabalhar com o público.
2- Com as diferentes atividades desenvolvidas passei a saber fazer e gerenciar questionários
online, a coletar dados, a referir e consultar artigos sem plagiar e a fazer conclusão de trabalho
com qualidade.
3- 3.1) Daqui para frente quando eu for elaborar uma proposta de projeto eu posso melhorar o
conteúdo da proposta e propor coisas fáceis, mais baratas e com retorno que alcançará o
máximo de pessoas possíveis para que esse projeto seja aceito.
3.2) Quando eu estiver executando um projeto individual procurarei melhorar o conteúdo do
projeto e a inovar considerando os limites que o projeto possui.
3.3) Quando eu for executar um projeto que seja em grupo poderei melhorar na interação
com esse, a respeitar os limites dos outros integrantes e a fazer um projeto que o público se
interesse e queira contribuir com o mesmo.
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ALINE PAULO DOS SANTOS
1- Aprendi de forma técnica como organizar um projeto, como delimitar os parâmetros a serem
avaliados ou levados em consideração dentro de uma pesquisa; como organizar as tarefas,
como dividir essas tarefas no grupo, de que maneira os dados serão trabalhados. Aprendi que
– por mais que o planejamento seja de suma importância, também é necessário levar em
consideração os possíveis problemas, visto que nem tudo acontecerá como o planejamento
inicial.
2- Que fazer um escopo de um projeto não é tão simples como aparenta ser: São diversas
informações que precisam ser selecionadas e trabalhadas com a argumentação devida e a
citação adequada. Não basta só ter a ideia, é necessário muito trabalho ao longo da pesquisa,
muita organização, um grupo coeso e presente (no caso da nossa equipe, o entrosamento,
responsabilidade e comprometimento partiram de todas e isso foi, sem dúvidas, um
diferencial para o bom desempenho do grupo). Além disso, trocar informação, debater com
as outras da equipe como desenvolveríamos o projeto foi muito importante para
compreendermos que,neste trabalho em específico, teríamos que trabalhar em equipe para
obter um bom desempenho.
3- 3.1) Pesquisar melhor as fontes bibliográficas, avaliar se o tema é de fato cabível ou
mensurável ou que tenha algum propósito válido para ser pesquisado. Na minha singela
opinião acredito que todo trabalho científico deve ter valia não apenas para o executor ou
pesquisador; é um conhecimento que deve ser transmitido para as outras pessoas, que traga
– de forma direta ou não, algum benefício para a sociedade, ou que seja a base para o
desenvolvimento de outras pesquisas, que seja clara e objetiva para que qualquer pessoa acadêmica ou não, compreenda que o projeto em questão será benéfico não apenas para a
rede acadêmica como também , e principalmente , para a sociedade num todo.
3.2) Levarei em consideração não apenas o planejamento inicial, mas também o famoso
“Plano B”. Embora tenhamos trabalhado bastante neste projeto, particularmente acho que
existiram lacunas a serem preenchidas, existiram informações e dados que não foram
trabalhados de forma adequada, talvez por inexperiência de todas nós para isso ou talvez por
causa do tempo escasso, não sei definir, mas acho que o trabalho em si tinha muitas lacunas
para preencher, muitas coisas para citar ou trabalhar, dados que poderíamos cruzar e formar
uma argumentação mais embasada, não sei ao certo. Esta visão somente ocorre depois que
avaliamos com calma o que escrevemos, o que analisamos, daí a gente se pergunta “ Porque
não colocamos a aquele gráfico no lugar deste?? Deveríamos ter mencionado fulano aqui...
este parágrafo não tá legal, tá mal redigido ou tem muitos erros gramaticais...”, enfim, mas
tudo foi um grande aprendizado, sem dúvidas. Erros devem acontecer para aprimoramos
melhor nossos conhecimentos.
3.3) Espero, sinceramente que o próximo trabalho seja feito do mesmo modo como nos
entrosamos neste. Todas as tarefas eram divididas de forma a não sobrecarregar umas às
outras. Tudo era discutido e a cada tarefa executada nós entravamos num consenso se tudo
estava ok (dentro do que nós compreendíamos). Sendo assim, posso dizer que com todos os
contratempos que houve especificamente com relação ao início da greve durante a execução
do projeto, não impediu em momento algum da nossa equipe de trabalhar. Talvez tenha nos
faltado um pouco de técnica ou de conhecimento para fazer uma determinada abordagem,
mudar alguma coisa dentro do projeto, o enfoque talvez... não sei, apenas digo que este foi
um grupo coeso, comprometido e responsável com os resultados. Quero aproveitar a
oportunidade aqui e agradecer (embora já tenha feito isso pessoalmente, mas quero registrar
nesta avaliação), a parceria da Ruthinha, com seu olhar minucioso e que nos fez muita falta
no relatório (ela com certeza enxergaria melhor os erros gramaticais que cometemos), a
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Elisabeth pelo precisão nas ideias e na argumentação, alem de grande parceira no processo
de formatação do relatório ( eu trabalhava de madrugada, depois que chegava do trabalho e
durante o dia trocávamos informação do que havíamos feito..). Também quero agradecer a
monitora Carol, que tanto nos auxiliou (Sinceramente não gostaria de ter estado na pele dela
durante essa disciplina... Deve ter sido enlouquecedor receber e-mail da turma inteira
querendo sanar dúvidas, ter que filtrar e ajudar da melhor maneira possível... fora as atividades
que a Sra passava para ela... enlouquecedor!). Parabenizo-a pela sua atuação, esteve presente
a todo momento, nos ajudou em tudo que pode, foi realmente um doce de pessoa, além de
extremamente profissional. E por último agradeço, em nome da equipe, a Sra pela grande
oportunidade de nos transmitir seu conhecimento, de dividir conosco este aprendizado que
certamente será levando não só durante a nossa carreira acadêmica, mas principalmente para
as nossas vidas. Obrigada.
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AMANDA DE ALMEIDA GUIMARÃES
1- As experiências me trouxeram conhecimento não apenas a elaboração de projetos, como
também na relação com as pessoas, que estão envolvidas direta ou indiretamente a eles.
Aprendi a ter outros olhares, novas perspectivas, por exemplo, ao realizar uma entrevista,
onde temos que ter atenção não só nas perguntas, como também no modo como são feitas,
as palavras utilizadas, se é formulário, questionário, presencial ou não; todas as questões
devem ser avaliadas com o maior cuidado. Percebi que em um simples projeto de pesquisa
pode envolver uma organização muito complexa, que deve ser seguida com rigor para que
tudo ocorra como o planejado, sim, as coisas devem ser planejadas, as ideias devem ser
filtradas e organizadas, as funções premeditadas, todo o passo a passo deve ser definido antes
de dar início a qualquer projeto, desse jeito temos uma fluidez melhor, uma base compactada,
de modo a não perdermos e estarmos sempre em uma linha de pensamento estruturada.
Aprendi a pesquisar melhor, procurar realmente saber sobre o assunto a ser apresentado,
estudado, etc; que as fontes de pesquisa também são importantes para a construção de um
trabalho consistente. Resumindo, aprendi, dentre muitos detalhes, principalmente, que eu
consigo realizar um projeto; realmente comecei a valorizar mais os meus conhecimentos, a
minha capacidade junto à equipe de alimentação e nutrição, não somente passar a acreditar
mais em mim, mas acreditar na proposta de trabalho e na equipe. Sem contar no riquíssimo
conhecimento a respeito do assunto, alimentação e nutrição, não apenas na universidade, pois
o aprendizado foi muito além disso, agregando muito mais a cada aluno, valorizando muito
mais o nosso trabalho.
2- Em relação a passar saber fazer, eu destaco a edição de projetos, como sendo algo que antes
eu não fazia a mínima noção. Tirando o passo a passo e a organização como um todo, a parte
prática também foi algo importante, onde eu destaco as entrevistas, estas eu achava que sabia
e na verdade vi que não, realmente aprendi a prática de cada função do projeto. Então, seria
a edição (majoritariamente aprendizados online, na elaboração documentada de estudos,
técnicas, regras e etc) e na parte prática, de ir na rua, realizar entrevistas, esse foi o maior
aprendizado.
3- 3.1) Eu avaliaria bem as possibilidades, estudaria muito mais sobre o assunto
abordado/apresentado, de modo que o projeto seja completamente possível de ser realizado
e concluído.
3.2) Eu com certeza ficarei mais atenta e comprometida à organização, no concluir dos
prazos. Darei mais importância ao planejamento, não deixando tarefas para depois ou para
realizar próximo ao limite, pois a qualidade do trabalho fica comprometida.
3.3) Ficar mais atenta e informada a respeito da função de cada membro da equipe e tentar
ajudar mais os colegas, participar mais do time.
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ANDRÉA MYLAH MENDONÇA PIMENTEL
1- Com a realização do trabalho muito conhecimento foi adquirido, desde as aulas em sala até
as em campo. Com as orientações da professora pude aprender como elaborar uma pesquisa.
Com a execução do trabalho adquiri muitos conhecimentos sobre o Restaurante
Universitário, através da entrevista com a nutricionista e com a conversa com o coordenador.
Pudemos esclarecer nossas dúvidas e aprender como funciona o Restaurante Universitário.
Compreendemos as dificuldades que o Restaurante enfrenta e passei a valorizar mais a
dedicação e comprometimento dos funcionários do Bandejão. Conheci melhor as alternativas
de alimentação dos estudantes da UFF, onde se localizam, valor médio e etc. Além de ter
aprendido sobre a bolsa alimentação, o que é, a quem atende e etc. Em resumo, aprendi muito
com o trabalho. Além de conhecimentos específicos do tema, pude me deparar com saberes
que levarei por toda a vida.
2- Com o trabalho passei a saber fazer relatórios semanais. Aprendi a observar o ambiente
estudado e a elaborar tabelas. Aprendi como realizar/me portar em uma entrevista. Aprendi
a elaborar resumos de forma imparcial.
3- 3.1) Um projeto precisa ter um objetivo bem definido. Deve ser um projeto possível. Fatores
como a relevância, o público-alvo, orçamento, equipe, justificativa, cronograma e contexto
devem ser claros.
3.2) Devo ter ainda mais comprometimento, responsabilidade e força de vontade, para que
o trabalho seja satisfatório. É necessário cumprir os prazos e buscar melhorar, sempre.
3.3) É necessário discutir o tema e juntos elaborar o seguimento do trabalho, divisão de
tarefas e diálogo.
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ASSUCENA DE SOUSA BARBOSA
1- No curso de CCCS I passei a conhecer novos métodos de analisar notícias, uma nova forma
de olhar para elas mais profundamente, buscando todas as informações necessárias para
poder criticá-las e/ou discuti-las. Conheci também um pouco mas o meu Estado,
pesquisando e conversando com pessoas a minha volta sobre o tema do projeto de CCCS I
que fiz parte, “mobilidade urbana”, assim como a cidade de Niterói, que pouco sabia sobre
antes de ingressar no curso. Passei a me conhecer acima de tudo, a me conhecer como cidadã
e a saber os meus direitos e deveres.
2- Nesse período de aprendizagens no curso de CCCS I, passei a saber fazer ações que
contribuam de alguma forma para os lugares em que frequento. Com as discussões que eu e
meu grupo tivemos com organizações estudantis, comecei a me engajar politicamente em
relação a assuntos de relevância para nós como estudantes e como cidadãos, participando de
assembleias, plenárias, congresso e reuniões com estudantes da UFF e de outras
universidades. Também passei a saber fazer perguntas mais elaboradas e melhor pensadas
acerca do tema que vim aprendendo e a usar plataformas e sites que nem conhecia.
3- 3.1) Daqui pra frente, quando eu for elaborar uma proposta de projeto para um Edital de
chamada de projetos, vou pensar nele como um todo, pensar o início, meio e fim, sua
justificativa, o público-alvo para o projeto, sua relevância, o cronograma, seu orçamento, o
objetivo e sua contribuição.
3.2) Quando for executar um projeto, pensarei com mais afinco em todas essas etapas que
aprendi, e principalmente no seu cronograma e em como executá-lo.
3.3) Gosto muito de trabalhar em equipe e ver em que cada integrante pode agregar com a
sua vivência e suas análises acerca do tema. Daqui para frente, irei aproveitar mais esses
momentos que são bem interessantes.
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CAMILA SOUSA DE OLIVEIRA
1- Durante esses meses pude melhorar a forma de escrever relatórios, a descrever situações e
coisas que ouvi durante as entrevistas, conheci as normas da ABNT em relação a citações, da
forma que fazia era praticamente plágio, mas fazia sem esse conhecimento. Em relação ao
estudo propriamente dito, conheci melhor o bandejão e como uma cozinha industrial
funciona, e também quanto a burocracia do governo atrapalha simples coisas do cotidiano
do Restaurante Universitário.
2- Como disse antes, agora sei fazer citações corretamente, de acordo com as regras da ABNT,
tenho mais facilidade em escrever os relatórios e também a compor as referências
bibliográficas.
3- 3.1) Posso melhorar na questão da escrita, escrever com mais detalhes e de forma clara a
proposta, elaborar o cronograma de acordo com a realidade dos recursos e tempo e também
apresentar um objetivo que pode ser alcançado.
3.2) Na hora da execução do projeto, vou seguir o cronograma para que nenhuma etapa se
sobreponha a outra e atrapalhe o andamento do projeto.
3.3) Para um projeto feito em equipe, sei que é preciso que todos os envolvidos se
comuniquem para que o trabalho ande bem e também é necessário que todos estejam
envolvidos e façam a parte que lhes cabe.
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ELIZABETH SANTOS PEREIRA
1- Passei a observar melhor as coisas a minha volta, pois durante esse tempo de pesquisa
observei outras universidades com outro olhar, não como estudante, mas como pesquisadora.
2- Passei a saber fazer uma pesquisa mais elaborada, a me comunicar com pessoas diferentes e
desconhecidas. Passei a saber abordar cada indivíduo de um jeito diferente, a partir da
personalidade que eu conseguia captar antes de abordá-lo.
3- 3.1) Na elaboração da escrita, acho que preciso melhorar um pouco. Sinto que sou muito
direta no que escrevo. E às vezes acabo esquecendo de algo relevante para o contexto.
3.2) Me organizar melhor na coleta de dados, ter um plano alternativo caso o plano principal
dê algum problema.
3.3) Acho que sou bastante participativa, proativa. Mas acho que terei que me impor mais.
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FÁBIO BARBOZA LIMA
1- Passei a olhar o mundo de uma forma mais crítica, observando coisas que eu não prestava
atenção antes e passei a dar mais importância ao nosso mundo.
2- Como dito no anterior, aprendi a olhar criticamente melhor o mundo, as pessoas, e os
acontecimentos. Aprendi a trabalhar melhor em equipe e ampliar minhas fontes de
comunicações. Passei a assistir mais canais mais informativos sobre o planeta e a natureza,
sempre tentando prestar mais atenção nos pequenos detalhes e entrelinhas.
3- 3.1) Posso melhorar as minhas formas de organizar de tal forma que quando for executar um
projeto eu possa cumprir tudo aquilo que prometi no projeto.
3.2) Posso melhorar minhas formas de se comunicar com as pessoas, principalmente meu
problema de falar em público.
3.3) Posso melhorar minha comunicação com meus colegas de grupo para haver organização
sobre o papel de cada.
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FERNANDA SOARES DA SILVA
1- Passei a conhecer como funciona algumas instalações na UFF, ampliando meus
conhecimentos sobre as instalações da universidade.
2- Elaborar melhor relatórios, entrevistar pessoas de uma forma que não passe algo vago.
Trabalhar em conjunto com os colegas do curso, aplicar citações.
3- 3.1) Melhorar mais a gramática, elaborar propostas criativas.
3.2) Na execução seria melhorar o tempo da proposta, o cronograma e na comunicação do
grupo que eu acredito ser fundamental para o projeto.
3.3) Com o trabalho em equipe o aumento das horas dedicadas ao projeto seria um dos
pontos a melhorar, mais reuniões e pesquisas sobre o tema, e que todos do projeto tenham
mais comunicação e envolvimento.
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FRANK ANDERSON DE LEMOS
1- Na realidade, trata-se de um universo novo no meu conjunto de conhecimentos. Até então
não havia experimentado interações acadêmicas que exigissem rigor científico em suas
execuções. Portanto, todas as atividades agregaram conhecimento e/ou saber à minha vida.
2- Aprendi a observar as premissas e ideias de pesquisadores e entidades que tem ou tiveram
por objeto de estudo as temáticas centrais da disciplina; absorvê-las, rejeitá-las ou comparálas com a finalidade de discuti-las e, a partir daí, compor um arcabouço teórico que reflita
minhas próprias percepções.
3- 3.1) Selecionar com mais critérios e variedades as fontes a serem consultadas; observar
detidamente as normas a serem seguidas quanto à apresentação do projeto.
3.2) Conceder tempo, dedicação, pesquisa e rigor acadêmico que a execução de um projeto
exige. Além de acreditar verdadeiramente no projeto.
3.3) Distribuir equitativamente as tarefas, adequando-as, na medida do possível, aos perfis de
cada integrante da equipe. Realizar reuniões periódicas, ao final de cada tarefa, com a
finalidade de analisar os resultados produzidos e, ao final dos trabalhos, verificar
qualitativamente e quantitativamente se todo o trabalho foi capaz de cumprir o anteriormente
estabelecido.
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GABRIEL PAZ SOARES RIBEIRO
1- Durante a realização do projeto, eu passei a saber fazer um cronograma viável para as tarefas,
como desenvolver um objetivo para o projeto, a importância de uma justificativa bem
estruturada, passei a saber formular um formulário, qual a melhor maneira de tratar os dados
contidos nele, como devemos nos preparar para ir à uma entrevista, aprendi também bastante
sobre o tema trabalhado (alimentação: equipe do restaurante).
2- Passei a saber fazer uma série de coisas, além das abordadas acima; passei a saber fazer listas
com referências bibliográficas no formato da ABNT, como e onde por figuras, gráficos e
tabelas em relatórios, como relatar o que foi feito no projeto, como me estruturar para
participar de entrevistas, como analisar e tratar os dados obtidos, dentre outros tópicos que
me permitiram adquirir maior habilidade e maturidade em realizações de projetos e tarefas.
3- 3.1) Acho que na elaboração de um projeto, poderia melhorar fazendo uma seleção mais
completa do público alvo, previamente, para conseguir abordar um número maior de, no
meu caso, funcionários, para relatar com mais veracidade o universo dos trabalhadores no
restaurante universitário.
3.2) Quando for executar um projeto daqui para frente, acho que poderia pesquisar mais
intensamente sobre projetos da mesma área, para tentar destacar o meu e adquirir um
diferencial no assunto, para que meu projeto não fique parecido com os demais, e sim, seja
mais revolucionário e as sugestões propostas aplicáveis.
3.3) Gostaria de quando fosse trabalhar em equipe novamente conseguir organizar os
encontros “frente a frente”, mais pessoais. A maioria de nossas reuniões foram feitas
virtualmente, através de chats; e eu acho importante a equipe se olhar no olho, conversar,
trocar ideias e chuva de ideias. Desse jeito, o trabalho ficaria mais rico e completo.
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GABRIELA MARTINS CORRÊA
1- As experiências vivenciadas ao longo destes 3 meses permitiram ampliar conhecimentos
sobre nutrição estudantil. Foi possível através das pesquisas e leituras observar diversos
aspectos alimentícios, como as pessoas vêm o que lhes é oferecido e como elas aceitam o
mesmo ou não. O conhecimento adquirido me fez perceber também as dificuldades
enfrentadas pelo Restaurante Universitário, faz com que a coordenação do mesmo precise
limitar suas escolhas para o cardápio devido ao baixo orçamento e as limitações estruturais
do mesmo. Assim aprendi que todas as áreas estão interligadas podendo uma afetar a outra.
2- Ao longo desses meses aprendi a coletar dados de forma correta e organizada utilizando todos
ao fim do projeto. A coleta de dados tornou-se essencial pois com ela aprendi a realizar
pesquisas aprofundadas, a montar questionários e criar gráficos os quais auxiliaram na
conclusão final do projeto.
3- 3.1) Nos próximos projetos devo melhorar a organização de como o mesmo será apresentado
aos participantes e enviar para os mesmos tudo que for para o público, evitando assim
problemas durante as pesquisas. Preciso melhorar também a preparação do que será utilizado
para melhorar o projeto no todo.
3.2) Ao executar o projeto é necessário avaliar melhor os meios de divulgação do mesmo e
como ele poderá ser interpretado pelo público. Preciso também buscar formas de divulga-lo
mais e obter assim mais respostas tendo uma base de trabalho maior.
3.3) Para melhorar projetos em equipe é necessário estipular dias e horários fixos para
realização do mesmo, evitando a sobrecarga de fazer somente parte dos participantes
trabalharem. É preciso também fazer a distribuição do que cada participante deve realizar
evitando maiores problemas.

269

GABRIELA RODRIGUES MOREIRA DE SOUZA
1- Adquiri conhecimento sobre as questões do transporte para universitários no meu campus
(Praia Vermelha) e toda complexidade que a mobilidade urbana envolve, desde ônibus da
universidade até a proposta de aumento das ciclovias e bicicletários.
2- Eu passei a saber como fazer um questionário online, e como é analisar os resultados,
interpretando-os.
3- 3.1) Pesquisar mais sobre o assunto.
3.2) Ser mais organizada.
3.3) Procurar ajudar o grupo, dando o melhor e procurar ouvir mais os outros.
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GABRIELA SILVEIRA PALMA SCARDINE
1- A matéria foi bem prática e produtiva, através das orientações e acompanhamento da
professora aprendi que para alcançar um bom resultado com relação a projetos é necessário
acima de tudo muita disciplina e comprometimento. Organização e elaboração de metas e
calendário ajudam na concretização do trabalho. É necessário também definir bem o tema e
seus subtemas, com a ideia sempre clara do objetivo e propósitos a serem alcançados. A
análise do público alvo e a preocupação com a melhor forma de manter contato é essencial.
Aprendi também como buscar informações e organizar entrevistas e sempre deixar tudo
documentado e organizado.
2- Agora percebo que sei me organizar e trabalhar na elaboração de projetos. Sei como fazer
para conseguir entrevistas e material necessário para concretizar o mesmo. Nesse ponto vale
ressaltar que em março não tinha essa noção e estava totalmente perdida, é visível o tamanho
do aprendizado.
3- 3.1) Acredito que posso melhorar no quesito de definir um objetivo e não me desviar dele.
Na pesquisa para o projeto acabo adquirindo muitas informações e as vezes fujo do foco.
3.2) Uma maior disciplina e organização da minha parte. Possuo grande dificuldade nesse
ponto tão essencial.
3.3) Saber dividir igualmente as tarefas para não sobrecarregar nenhum membro da equipe e
opinar mais.
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ISABELLA CRISTINA MELLO TESKE
1- Eu passei a colocar em prática coisas que já tinha esquecido, como por exemplo mexer no
Excel. E comecei a saber como montar um trabalho de pesquisa sobre opinião (coisa que
nunca havia feito) e depois organizá-los, além de aprender a formular melhor as perguntas
para que fique clara/específica ao respondente.
2- Percebi também que mandando a pesquisa para o lugar correto podemos conseguir mais
pessoas (o que é uma coisa óbvia) mas também outras pessoas podem estar fazendo algum
trabalho parecido e assim podem se interessar pelo nosso querendo saber o resultado o que
poderia contribuir com o local.
3- 3.1) Como disse antes escrever o objetivo daquilo de forma que o respondente entenda e que
fique interessante a contribuição ou participação dele, ou seja, que ele veja que aquilo dará
algum retorno.
3.2) Mandar aos lugares certos, fazer de uma forma que a pessoa se interesse e se for o caso
contribua com algo relacionado ao projeto.
3.3) Que todos contribuam para conseguir cumprir as etapas da construção do projeto, pois
se um não faz o projeto todo acaba sendo prejudicado tendo até mesmo atraso na data de
entrega.
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ISABELLA PIRES VIEIRA
1- Passei a ornamentar um projeto que exige mais cuidados, detalhes e planejamento, passei a
conhecer sobre regras da ABNT num texto, trabalhar melhor com contabilidade e a honrar
meu compromisso com a equipe. Conheci como é realizada uma entrevista e alguns requisitos
com o entrevistado.
2- Passei a fazer resumos de artigos científicos mais cuidadosamente, passei a prestar um pouco
mais de atenção aos requisitos da professora, aprendi que tenho que trabalhar com muito
mais responsabilidade. Aprendi a redigir um texto melhor para um trabalho acadêmico. Passei
a ler artigos científicos com mais cuidado e atenção.
3- 3.1) Primeiro de tudo aprendi nesse semestre que nós não devemos apontar problemas, mas
sim soluções. Vi que é necessário que o “problema” em si seja analisado de diferentes
maneiras possíveis, e a solução, que seja a mais clara e objetiva possível de modo a cooperar
e beneficiar o todo e não apenas alguns. Depois de feita uma pesquisa e encontrar a “solução”,
procurar métodos de aplicação simples e rentáveis de modo a propiciar a melhor execução
do projeto.
3.2) Nesse ponto seria a aplicação de métodos. Toda solução eficiente para um trabalho, em
sua maioria, requer um trabalho mais elaborado e cuidadoso. Eu aproveitaria de diferentes
recursos como entrevistas, questionários, pesquisas científicas (se necessário) e claro, pediria
a opinião de alguém com domínio no assunto.
3.3) Numa equipe é importante ver o que cada um da equipe pode fazer: ressaltar as
qualidades dos membros é essencial para que cada um trabalhe melhor na área que domina.
Vale ressaltar que em certas situações os membros prefiram um desafio sobre uma área que
não atuam, aí é importante frisar que o trabalho da equipe precisa ser dobrado e mais unido.
Vale também considerar toda a equipe a respeito de uma decisão e que mesmo em membro
atue em determinada área, ele tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo.
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ISABELLA SILVA DOS SANTOS
1- Após esse período, passei a conhecer estudantes de organizações estudantis da UFF e fiquei
por dentro de como ocorre o diálogo entre eles e a universidade. Isso foi muito importante
porque me estimulou a ficar por dentro de como funciona o Diretório Acadêmico do meu
curso, por exemplo, juntamente com as meninas do meu grupo. Mais do que isso, conheci
mais profundamente assuntos relacionados à mobilidade urbana dentro e fora da
universidade, tendo contato com o movimento de livre tarifa, projetos de monografia
estimulando o uso da bicicleta, aplicativos para se usar dentro da universidade, entre outros.
2- Com a pesquisa, passei a saber elaborar perguntas aos estudantes focando os principais
pontos a serem discutidos sobre o tema da mobilidade da UFF. Assim como aprendi a
observar problemas que pudessem ser discutidos com as organizações estudantis. Além disso,
aprendi a elaborar o relatório de conclusão, o que foi bem interessante.
3- 3.1) Ter em mente algo bem elaborado e estruturado, quanto ficaria o orçamento, quais
seriam os empecilhos em sua execução, refletir sobre o público-alvo... Basicamente, o modelo
“7W 2H 1T” é o “esqueleto” da proposta.
3.2) Para a execução, eu diria que o essencial é ver se é mesmo viável sua execução e o que
atrapalharia, procurando possíveis soluções.
3.3) Para se trabalhar em equipe, acho que, sinceramente, não tenho muito o que melhorar.
Me auto avalio como uma pessoa crítica, mas respeito a opinião alheia e sempre estou à
procura de um consenso caso haja divergências de opinião.

274

JÉSSICA PEREIRA BITTENCOURT
1- Passei a conhecer mais a rotina acadêmica e como devo tentar proceder nos próximos
trabalhos de pesquisa em grupo. Percebi também que ainda sou um tanto imatura e que devo
tentar melhorar a eficiência do meu trabalho. Agora estou mais interada das ofertas da
universidade e do que posso acessar.
2- Passei a fazer pesquisas mais detalhadas; a preencher e responder relatórios pelo grupo; a
contribuir com a vontade dos outros integrantes; aprendi a ouvir mais as ideias dos outros.
3- 3.1) Quando for elaborar uma proposta de projeto para um edital de chamadas de projetos
posso melhorar o planejamento do objetivo e também o planejamento de suas etapas de
elaboração com mais seriedade e formalidade.
3.2) Quando for executar um projeto posso melhorar minha postura como pesquisadora,
sendo mais aplicada com os horários, planejando melhor o projeto, antecipando os trabalhos
para que não haja imprevistos em cima da hora.
3.3) Quando for trabalhar em equipe de projeto posso tentar planejar minhas ideias para
discutir com os integrantes; antecipar trabalhos; dividir bem as tarefas para não sobrecarregar
ninguém; buscar maior interação com aplicativos e outras tecnologias que facilitem o trabalho
e a comunicação do grupo.
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JOANNA CALDEIRA MOTTA DE CASTRO
1- Passei a conhecer os diferentes tipos de auxílio transporte existentes nas universidades
brasileiras. Também tomei conhecimento do grande número de universidades federais no
Brasil – o que me surpreendeu já que eu achava que havia bem menos. Ao mesmo tempo
acabei entrando em contato com o portal da transparência pela primeira vez, percebendo
que, apesar de ser uma iniciativa muito positiva não oferece mecanismos de busca/pesquisa
muito eficientes para leigos.
2- Passei a saber pesquisar melhor informações no portal da transparência e nos portais das
diferentes universidades federais. Também aprendi a lidar e organizar projetos que
demandassem grande coleta de dados e posterior exposição dos mesmos (para tal foi muito
útil a utilização do programa Evernote, no qual, com o trabalho, também me aperfeiçoei).
3- 3.1) Acho que posso melhorar no planejamento do tempo passando a considerar melhor
contratempos e imprevistos.
3.2) Acredito que posso melhorar nesse sentido descrevendo melhor as faltas do projeto, as
informações que ele deixa de cobrir incentivando o desenvolvimento de novos projetos.
3.3) Acho que posso melhorar nesse ponto executando mais etapas do projeto pessoalmente
de forma a não depender tanto da internet.
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JOÃO CHIANELLI MONTEIRO REBELLO
1- No momento de ingressão no curso eu possuía uma ideia vaga de trabalhos envolvendo o
meio social com o ambiente pois na maioria dos casos a metodologia pedagógica, que está
em vigor nas instituições de ensino, trata esses meios separadamente. Portanto o curso de
Ciência Ambiental trabalha com a metodologia de religação dos saberes, misturando os
conteúdos e conhecimentos para chegar a conclusões mais parecidas com a realidade
socioambiental. A disciplina de CCCS I me ajudou na mudança dos hábitos de pensar e
observar as realidades distintas como interligadas. O meio ambiente de uma região sofre
inúmeras influências do mundo inteiro, assim como as cidades e municípios recebem
influência de outras regiões. No meu ver o conhecimento adquirido ao longo desse período
fez com que reformulasse minha perspectiva dos saberes e como podem ser utilizados pela
sociedade.
2- O conhecimento adquirido foi amplo, aprendendo a observar e retirar conclusões mais
fundamentadas pelas leituras e pesquisas elaboradas. E consequentemente adquiri experiência
em como pesquisar e citar as referências das fontes consultadas. E mais importante, como se
elabora um projeto de estudo socioambiental.
3- 3.1) Aprofundamento no tema abordado, para adquirir um conhecimento mais amplo, para
poder elaborar uma proposta de projeto palpável para o tempo pré-determinado para o
projeto, e para poder alcançar um modelo ideal de como montar a argumentação do projeto.
3.2) Para executar o projeto preciso melhorar no modelo de montagem para poder inserir o
trabalho no modelo apresentado na disciplina que seria “7W 2H 1T”.
3.3) Distribuir melhor as tarefas do trabalho para cada participante do grupo, melhorar a
revisão dos resultados finais no sentido de qualidade e quantificação dos resultados. E mais
importante, melhorar a comunicação e quantidade de encontros realizados para poder
conversar e distribuir o conhecimento adquirido por cada participante de uma forma mais
eficaz.
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JOÃO PAULO BARCELOS PAIM
1- Passei a conhecer métodos de pesquisa e suas vertentes, dividir tarefas em grupo
acompanhando seus resultados.
2- Passei a saber fazer relatórios, pesquisa de campo, dividir tarefas em grupo, detalhar fontes
consultadas.
3- 3.1) Elaborando uma proposta de projetos para um edital posso melhorar o perfil do que
almejo abordar, com base sólida e viável de término.
3.2) Ao executar um projeto deve-se atentar ao foco proposto e planejar os passos a serem
tomados.
3.3) Ter uma melhor comunicação, melhor divisão de tarefas.
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LARISSA CESPES DE MENDONÇA
1- Ao fazer as atividades nas aulas de CCCS I, tive meu primeiro contato com a elaboração de
projetos socioambientais. Percebi que tudo tem que ser bem organizado e pensado, até
mesmo a maneira como se coloca uma pergunta em um “simples” questionário pode
influenciar na resposta ou na interpretação de um respondente. E que a partir de algumas
perguntas, já podemos traçar um perfil dos respondentes. No início de maio, antes de
começar efetivamente a produzir o projeto e iniciar a coleta de dados, não tinha ideia de como
seria, até então eu só tinha experiência em fazer trabalhos escolares, daqueles que você faz de
casa, sentada no computador e em poucas horas de pesquisa já consegue finalizá-lo. Agora,
após essa nova experiência, pude saber o que é a “vida acadêmica” e a elaborar projetos.
2- Desde maio até aqui, tive a oportunidade de aprender a mexer no Excel, coisa que eu não
fazia ideia de como funcionava; a fazer gráficos e tabelas; e principalmente, a fazer uma
citação e referência bibliográfica de maneira correta colocando, entre outras coisas, o nome
do autor, onde e quando foi publicado e a data de acesso.
3- 3.1) Quando eu for fazer uma proposta de um projeto tenho que estar atenta aos reais
problemas de tal situação. Traçar objetivos que sejam viáveis de ser realizados e que esse
estudo tenha grande importância e que seja útil para o maior número de pessoas. Levando
em consideração o orçamento e o prazo.
3.2) Quando eu for executar um novo projeto tentarei ser uma pessoa mais organizada em
relação ao tempo e às tarefas já definidas. Fazer pesquisas com o máximo de fontes possíveis
e procurar os trabalhos já realizados com o mesmo tema, que após ter o contato com eles
durante minha pesquisa, pude ver quanto eles são relevantes e ajudam na elaboração do
estudo.
3.3) Tentarei dividir tarefas de forma mais organizada e verificar a disponibilidade dos
integrantes do grupo.
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LETÍCIA DE SOUZA TORRES
1- Percebo que no decorrer desse período (entre início de março e agora em junho) passei a
conhecer mais sobre o assunto de alimentação e seus contextos, podendo assim dialogar mais
sobre o assunto com outras pessoas.
2- Aprendi a fazer no decorrer desse período planilhas, questionários, resumos dos assuntos
tratados, elaborar propostas e perguntas para se fazer.
3- 3.1) Posso melhorar daqui pra frente quando elaborar uma proposta de projeto para um edital
de chamada de projetos, sendo mais objetiva com a proposta que irei fazer, pesquisar outras
fontes de edital para ter uma base e assim melhorar o meu edital, deixando-o mais
padronizado.
3.2) Quando for executar um projeto eu posso melhorar na forma que deixe meu projeto
mais dinâmico, fazendo com que se torna um projeto fácil de administrar.
3.3) Para trabalhar em equipe de projeto, tem que aprender a lidar com cada um de forma
harmônica, sabendo escutar a opinião de cada um colocando em um papel e discutindo quais
as melhores propostas.
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LUAN DE JESUS SCANFERLA SÁ
1- Passei a conhecer as principais dificuldades que os alunos passam em relação à alimentação.
E também conheci melhor algumas ferramentas de trabalho online.
2- Aprimorei meu manuseio sobre programas como Excel e Google Forms. Além disso, passei
a conhecer melhor o Skype.
3- 3.1) Saber, principalmente, que a escrita tem que estar de acordo com a norma padrão. Com
isso, poder colocar de forma organizada os argumentos e as propostas.
3.2) Melhorar a fala em público e o tratamento para com as pessoas.
3.3) Saber trabalhar e usar os conhecimentos em prol do grupo. Dividir as tarefas justamente,
quando possível e não culpar os integrantes do grupo por possíveis falhas. Observar as
habilidades de cada um na divisão dos trabalhos.
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LUCAS PLUVIE SOUZA DE MELLO
1- Passei a analisar, com um olhar mais crítico, o meu cotidiano, sejam as pessoas, lugares que
frequento e principalmente a universidade. Com esse projeto, procurei conhecer a dinâmica
do trânsito e seus problemas, e graças a isso, pude elaborar soluções devido a observação do
dia-a-dia.
2- Passei a ser um melhor observador, ficar atento ao que ocorre em volta de mim. Aprendi a
ouvir mais também, deixar um pouco minha visão de lado e me colocar no lugar dos outros.
Como por exemplo, me colocar no lugar do motorista, que eu tanto julgava por não se
importar com os pedestres e ciclistas, e vi que não é bem assim.
3- 3.1) Acima de tudo, precisa ser um projeto em que o autor tem condições de alcançar. Outro
fator importante é analisar se a finalidade do projeto alcança um bom público.
3.2) Me comprometer a me comunicar melhor com o público e facilitar na hora de responder
um questionário. Mas acima de tudo isso, há necessidade de me organizar melhor em questão
de horários e me comprometer com mais seriedade com o projeto, elaborando melhorar o
cronograma para não haver empecilhos. Infelizmente não tivemos esse cuidado no último
projeto, porém ficou um gigante aprendizado.
3.3) Aprendi que preciso diferenciar amizade com colegas de equipe. Para ter sucesso em um
projeto, há necessidade de ter comprometimento e estar sempre em comunicação com o
grupo. Essas foram as lições que aprendi.
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MARIA BEATRIZ VIANA
1- Durante o trabalho passei a saber de alguns projetos de mobilidade dentro e fora da UFF,
conheci integrantes do DCE e de vários Diretórios Acadêmicos, participei de reuniões e
assembleias as quais foram fundamentais para conhecer os problemas da universidade, sejam
eles pertencentes ou não ao tema de mobilidade urbana.
2- Como a pesquisa de artigos era necessária ao trabalho, e eu não tinha costume de fazer esse
tipo de leitura, passei a saber procurá-los, interpretá-los e discuti-los de uma forma melhor.
Também aprendi a elaborar relatório de pesquisa.
3- 3.1) Procurar mais textos acerca do tema para uma melhor compreensão e embasamento, e
também pessoas que trabalhem em projetos relacionados.
3.2) Pensar nos empecilhos, desvantagens e nos pontos positivos que podem ocorrer, se
atinge o desejo do público-alvo e como afetaria a comunidade ao redor.
3.3) Eu poderia pesquisar mais e discutir mais os textos encontrados.
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MARIA DE QUEIROZ ROCHA
1- Antes de começar a fazer o trabalho, a demora na fila dos restaurantes universitários e a falta
de variedade no cardápio eram questões que eu sempre me indagava do porquê que ocorriam;
ao ter entrevista com a nutricionista e com o diretor do R.U. essas e outras perguntas foram
esclarecidas; fiquei ciente da falta de recurso financeiro que os restaurantes enfrentam,
diminuindo o número de trabalhadores e as máquinas que são utilizadas por eles e, assim,
menos restaurantes universitários podem ser abertos, resultando, infelizmente, nas filas
gigantescas. Além disso, descobri a quantidade de alternativas de alimentação que existem
para suprir a necessidade de quem não se alimenta no R.U. ou quer um lanche ao longo do
dia e quais os tipos de auxílios alimentação e quais os requisitos para obtê-los.
2- Com as entrevistas que realizei aprendi a como me portar nesse tipo de situação, a saber
escutar o entrevistado e como e em que momento realizar as perguntas.
3- 3.1) O projeto tem que ser algo viável e que alcance um número relativamente alto de pessoas,
por isso devo ser uma pessoa mais coerente, esforçada e criativa, além de ser mais organizada
para cumprir os prazos estabelecidos.
3.2) Quando eu for executar um projeto terei que ser uma pessoa mais paciente visto que
poderei lidar com o público.
3.3) Novamente, tenho que ser paciente e muito comunicativa, para lidar com pessoas essas
características são essenciais.
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MARIANA DAMASCENO DE FARIA
1- Passei a conhecer mais a faculdade, meu campus e suas necessidades. Passei a saber algumas
dificuldades encontradas por alunos e dificuldade maior ainda é resolvê-las.
2- Passei a saber fazer trabalhos programados com data e hora para execução, saber agir sobre
pressão de cronograma, buscar fontes de dados compatíveis com meu tema de estudo,
elaborar e executar técnicas de coleta e resultados de dados. E, não menos importante,
aprendi a lidar com meus colegas de trabalho.
3- 3.1) A partir de agora, saberei lidar melhor com o público, sabendo escolher linguagem e
tratamento corretos em diferentes casos.
3.2) Terei mais responsabilidade em minhas tarefas, procurando sempre saber mais do
assunto.
3.3) Darei mais auxílio aos meus colegas de projeto, evitando atrasos.

285

MATHEUS LANGE NOGUEIRA
1- Passei a prestar mais atenção ao meu redor e a me preocupar mais com o meio em que
vivemos.
2- Passei a saber informar e conscientizar as pessoas que me cercam.
3- 3.1) Elaborar uma proposta onde eu alcance meus objetivos quanto ao público-alvo.
3.2) Procurar falhas e procurar suprir as falhas do projeto.
3.3) Conhecer a função de cada membro da equipe para tentar auxiliar sempre que necessário,
e suprir a ausência em alguma eventual falta por motivos pessoais.
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NATHALIA DE SOUZA OLIVEIRA
1- Depois de começar a fazer esta disciplina, meu conceito de ética mudou completamente.
Passei a ver tudo com um olhar mais cauteloso, investigativo. Aprendi a não criar um préconceito sobre algo, antes de pesquisar a fundo, e entender os motivos ou razões.
2- Passei a saber fazer pesquisas e gráficos que realmente possam ser utilizados para gerar uma
mudança, aprendi a lidar melhor com as pessoas, e com seus modos divergentes de
pensamentos.
3- 3.1) Posso melhorar na parte da pontualidade, e nas fontes de pesquisa referentes ao projeto.
3.2) Ter mais atenção aos detalhes, pesquisar em mais fontes, e procurar entender mais os
outros pontos de vista.
3.3) Não me contentar apenas com uma fonte de informação, procurar ver todos os lados
envolvidos.
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RAMON MARINS SIQUEIRA
1- O trabalho me ajudou a desenvolve um pensamento mais crítico, além de me fazer conhecer
leis e projetos que, mesmo trabalhando na ALERJ, não conhecia.
2- Aprender a estruturar um relatório de uma maneira que pretendo levar para a vida, acadêmica
e profissional. Aprendi também que é melhor salvar o trabalho em mais de um computador.
3- 3.1) É necessário muito planejamento, principalmente se o projeto não for a única
responsabilidade no momento.
3.2) Para executar um projeto, além de novamente utilizar o planejamento mais próximo da
perfeição, é necessário saber lidar com eventuais problemas.
3.3) Para trabalhar em equipe é indispensável um comprometimento de todos os membros
já que um pode prejudicar toda a equipe.
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RAPHAEL DANTAS DOS ANJOS
1- Eu passei a conhecer melhor os sistemas que envolvem e abrangem a mobilidade urbana,
principalmente no Estado do Rio de Janeiro, incluindo suas carências e seus pontos mais
eficazes.
2- Pesquisas específicas envolvendo temas abrangentes, discernimento entre o básico e a
pesquisa mais a fundo, sendo necessária bastante leitura sobre o passado do tema e suas
atualidades.
3- 3.1) A velocidade no andamento do projeto, ser mais objetivo nos pontos cruciais para o
desdobramento e envolvimento aos leitores do trabalho feito.
3.2) A dedicação e o tempo para o projeto.
3.3) O “know how” adquirido neste primeiro trabalho em equipe pela UFF só me dez
aprimorar minha capacidade de trabalhos em conjunto. Mas existem pontos é claro que posso
melhorar, como a comunicação entre aluno-professor, e o diálogo interno do grupo afim de
ter um trabalho organizado.
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RAPHAEL HENRIQUES DA ROCHA
1- Passei a conhecer um processo de produção industrial humanizado onde planeja-se a
alimentação de um contingente de alunos gigantesco.
2- Passei a planejar entrevistas e compilar seus resultados.
3- 3.1) Leitura mais minuciosa de seus detalhes.
3.2) Ter paciência durante o passo-a-passo, humildade para aceitar o tempo e sabedoria para
poder fazer cada etapa bem feita.
3.3) Saber se comunicar bem e evitar qualquer ruído de comunicação.
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RENAN DE ABREU CRUZ ARRUDA
1- Inserido nessa disciplina obtive conhecimentos para criação de projetos acadêmicos que
levarei para toda minha vida, percebi que a leitura é fundamental para o nosso conhecimento
pois amplia nossos horizontes e nos dá base para trilhar um caminho.
2- Com CCCS I obtive conhecimentos de como fazer uma pesquisa acadêmica observando
texto que tem maior relevância para o estudo que está sendo desenvolvido, aprendi a observar
os pontos de um estudo que podem ser viáveis para implementação.
3- 3.1) Inicialmente ter de fato um objeto de estudo que seja definido antes do início do projeto,
para que o desenvolvimento alcance meus objetivos.
3.2) O projeto é outra coisa quando os prazos são respeitados e seguidos, nessa disciplina
aprendi a trabalhar com um cronograma vigente, que nos orienta e nos ajuda a organizar todo
o projeto.
3.3) Com toda a tecnologia que nos auxilia, hoje perdemos o contato extremamente
necessário e pessoal, então nos próximos trabalhos que eu desenvolver irei priorizar o contato
pessoal com os integrantes do grupo, para obter maior conhecimento e troca de experiências.
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THAYNA MARTINS DIAS
1- Aprendi mais sobre o meio acadêmico em si, aprendi sobre a ser mais critica com relações a
alguns assuntos, a ter uma visão mais ampla, a colaborar mais pela faculdade.
2- Sei usar melhor as ferramentas disponíveis pelo Google, sei elaborar melhor uma planilha,
aplicar um formulário, etc.
3- 3.1) Ser mais criativa e atenta as percepções ao meu redor.
3.2) Ler bastante sobre o assunto que for trabalhado, fazer pesquisas sobre o tema, ter maior
agilidade com o cumprimento de prazos de execução de alguma tarefa.
3.3) Dar mais de mim mesma para a melhoria e o bom andamento do projeto, me dedicar
mais, ser mais criativa e ter mais parceria com a equipe.
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VICTOR DE MELO PINHEIRO
1- Passei a conhecer mais o passo a passo de projetos acadêmicos, de como interagir com o
público relacionado ao assunto.
2- Aprendi a trabalhar com metas e prazos, além de organizar melhor o modo de fazer.
3- 3.1) Analisar o melhor caminho para que o projeto tenha um bom encaminhamento.
3.2) Saber seguir metas e projetá-las da melhor maneira possível.
3.3) Explorar da melhor forma a qualidade dos integrantes, além de saber ouvir cada um, para
que se obtenha o melhor resultado.
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VICTOR REI DE CARVALHO
1- No início do semestre, eu não tinha um olhar tão crítico sobre os problemas da sociedade
como tenho atualmente. Hoje em dia, vejo os problemas e penso nas causas, consequências
e métodos para eliminá-los.
2- Esse trabalho foi útil para mim, pois me fez perceber que eu posso fazer pesquisas mais
aprofundadas na internet e também que eu posso fazer tratamento de dados, para uma
compreensão mais fácil das pessoas que irão ler o texto.
3- 3.1) No futuro, quando eu for realizar um projeto, aprendi que devo seguir uma ordem de
ações, para que ele tenha uma boa organização e aparência. Devo também consultar várias
fontes para tirar as informações comuns, pois elas tendem a ser verdadeiras.
3.2) Um projeto deve ser feito com cautela e sem pressa porque este trabalho é um trabalho
que precisa de atenção e calma para ser diferenciado.
3.3) O trabalho em equipe é fundamental para um bom desempenho. Às vezes você não
percebe um erro cometido por você e uma equipe é importante para corrigir essas coisas.
Também é importante porque os seus amigos terão materiais que você não achou e isso ajuda
a uma maior disseminação de ideias.
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