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REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFSM. 
Maristela Guareschi, Daiana Zago Fagundes, Giane Grigoletti (orient.) (UFSM). 
Segundo a direção do Restaurante Universitário o número de usuários vem crescendo progressivamente. 

O fato se dá em função do maior número de vagas para alunos carentes nas CEUS (de acordo com dados da PRAE, 
em 2003 houve um aumento de 71 vagas, totalizando 1106 alunos de graduação da UFSM morando nas mesmas). 
Além das campanhas feitas por estagiários da comunicação, as quais estimulam o meio acadêmico em geral a 
freqüentar o restaurante e, principalmente, pela qualificação da comida servida, resultado do trabalho constante 
realizado por profissionais da área de nutrição, cujo empenho se dá tanto por questões salutares _ um cardápio 
balanceado, por exemplo_ quanto no que diz respeito ao paladar, aprimorando o sabor pelo uso de variados 
temperos. Apesar desse aumento na demanda, o espaço físico do refeitório do Restaurante Universitário (embora 
tenha sofrido alterações no decorrer do tempo) apresenta problemas de fluxos relativos tanto ao grande número de 
usuários, como a má distribuição do mobiliário, que não otimiza o espaço. Esse projeto tem como objetivo principal 
requalificar ambientalmente o refeitório do Restaurante Universitário da UFSM a fim de melhorar suas condições de 
uso. A caracterização do espaço do refeitório se deu através de medições “in locu” e levantamento fotográfico, a 
partir dos quais foi possível o traçar o mapeamento de uso do espaço através da demarcação dos fluxos principais. 
Foram realizadas consultas aos usuários na forma de questionários, cujos resultados, somados à demarcação dos 
fluxos e análise do leiaute existente apontaram os principais pontos de conflito e demais problemas. De posse desses 
dados, foi possível propor novas alternativas de leiaute que visam qualificar as formas de utilização do espaço por 
parte dos usuários, tanto os que se utilizam do equipamento para suas refeições como os funcionários envolvidos nas 
atividades do restaurante. 
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