
RESULTADO PARCIAL DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO RU –

UFSM – CAMPUS DE CACHOEIRA DO SUL.

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  avaliação  e  controle  de  qualidade  da

prestação do serviço de fornecimento de refeições no Restaurante Universitário (RU)

da UFSM – Campus de Cachoeira do Sul, foi disponibilizada uma “caixa de sugestões”

para que os usuários manifestassem suas reclamações, sugestões ou elogios.

Na tabela 1 a seguir, divulgamos o resultado parcial da pesquisa:

Na tabela 2, observa-se o número de avaliações por dia: 

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Campus Cachoeira do Sul
Restaurante Universitário 

Tabela 1 – Avaliação parcial 30/05 – 04/07

Avaliação Percentual

Muito insatisfeito 3 6,00%

Insatisfeito 15 31,00%

Indiferente 6 12,00%

Satisfeito 16 33,00%

Muito satisfeito 9 18,00%

Total 49 100,00%

Número de 
avaliações

Tabela 2 – Avaliações por dia

Dia Núm. de avaliações Dia Núm. de avaliações

30/05/17 23 12/06/17 2

31/05/17 4 19/06/17 1

01/06/17 4 21/06/17 1

02/06/17 5 29/06/17 2

06/06/17 3 30/06/17 1

09/06/17 2 04/07/17 1

Total 49



Na  tabela  3,  as  providências  tomadas  em  decorrência  das  princpais

reclamações, sugestões e elogios.

Participaram da pesquisa, entre os dias 30 de maio e 04 de julho de 2017, 49

pessoas,  sendo  que,  conforme  indica  a  tabela  1,  a  maioria  dos  participantes

considerou-se satisfeito ou muito satisfeito com o serviço prestado.

Na  tabela  2,  verificou-se  que  no  primeiro  dia  de  pesquisa  houve  intensa

participação  dos  usuários  e,  posteriormente,  ao  logos  dos  dias,  ocorreu  um

decréscimo deste número. 

A pesquisa sobre reclamações,  sugestões e elogios foi  proposta em formato

aberto,  tendo  como  objetivo  proporcionar  a  livre  manifestação  dos  usuários.

Considerando  este  aspecto  e  a  quantidade  de  diferentes  manifestações,  foram

elencadas, conforme indica a tabela 3, as principais reclamações, sugestões e elogios

citadas na pesquisa, bem como as providências tomadas a respeito.

A fim  de  fortalecer  e  estimular  a  participação  dos  usuários  no  controle  de

qualidade de prestação do serviço de alimentação no  RU – UFSM CS e, proporcionar

um  feedback  em  menor  tempo  e  mais  específico  para  cada  manifestação,

considerando  o  serviço  prestado  contratado,  disponibilizamos  o  endereço  para

Tabela 3 – Reclamações, sugestões, elogios e providências.

Principais reclamações Providências

Arroz mal-cozido

Poucas opções e variedades de saladas A empresa foi notificada tomará providências

Bandejas e pratos sujos

Muito tempero na carne A quantidade de tempero na carne foi reduzida.

Principais sugestões Providências

Separar lixo seco do orgânico A empresa foi notificada tomará providências

Incluir farinha ou farofa no cardápio A sugestão foi acolhida

Diversificar frutas na sobremesa A sugestão foi acolhida

Estender o horário do café da manhã No momento não será possível.

Doce de leite no café da manhã A sugestão foi acolhida

Principais elogios Providências

A qualidade da comida está melhorando

Atendimento dos funcionários da empresa

A empresa foi notificada e tentará uma nova 
técnica de preparo.

Foi adotado um novo método de limpeza das 
bandejas

Os elogios foram comunicados à empresa e seus 
funcionários



correspondência  eletrônica  opinerucs@gmail.com.  Em  breve,  também  estará  à

disposição  para  consulta,  a  versão  impressa  do  Termo  de  Referência  do  Pregão

Eletrônico 97/2017, que rege a prestação de serviços da licitante à UFSM. Salientamos

que este edital pode ser acessado no site da UFSM / Licitações.

Cachoeira do Sul, 17 de julho de 2017.

Atenciosamente

Gestão do Restaurante Universitário

UFSM – Campus Cachoeira do Sul

mailto:opinerucs@gmail.com

