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1 INTRODUÇÃO

O Restaurante Universitário da Universidade Federal de Jataí, inaugurado em 2014 para
atender a comunidade acadêmica, funciona de segunda a sexta, servindo almoço e jantar.
Desde 2015,  as  refeições são servidas pela  empresa Kadeas,  e  é  de  grande importância
realizar pesquisas periódicas com os comensais, para conhecer a satisfação da comunidade
quanto ao serviço prestado.

2 OBJETIVO GERAL

Avaliar a aceitação dos comensais quanto as refeições servidas e ao serviço prestado
no Restaurante Universitário do Campus Jatobá, Universidade Federal de Jataí, pela empresa
Kadeas no ano de 2022.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  formulário  próprio,  elaborado  no  programa
Formulários  Google  pelo  Serviço  de  Nutrição  PRAE/UFJ.  Para  realizar  a  pesquisa  o
questionário foi disponibilizado on-line, e divulgado pelo instagram da PRAE/UFJ.

O formulário continha 5 questões, sendo 4 com opções de múltipla escolha e 1 questão
livre. O formulário ficou disponível para resposta do dia 21/03/2022 a 13/12/2022.

4 RESULTADOS



Foram obtidas 99  respostas,  sendo que a  maioria  foi  de  estudantes  de graduação,
representando 87,9% dos participantes da pesquisa,  mas também obtivemos respostas  de
estudantes  com  bolsa  alimentação  (8,1%),  docentes  (3%)  e  TécnicosAdministrativo  em
Educação (1%).

Na Figura 1 é possível observar que a maioria dos pesquisados (34,3%) almoçam 3 a 4
vezes por semana no RU. 

 

Figura 1. Número de vezes que o usuário almoça no RU.

Quanto a refeição avaliada, a maior parte foi avaliou a qualidade do almoço (Figura 2).

Figura 2. Refeição avaliada.

Quanto a qualidade da refeição, 55,6% das pessoas avaliaram a refeição do RU com os
conceitos de ótima, muito boa ou boa. Além disso, 29,3% disseram que a comida não é nem
boa, nem ruim (Figura 3).



Figura 3. Conceito atribuído a refeição servida no RU.

5 CONCLUSÃO

Todas as sugestões foram repassados à empresa e muitos pontos apresentados estão
sendo reforçados durante a fiscalização pelo serviço de nutrição.
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