RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO1*
Durante a Semana de Ciência e Tecnologia promovida no CEFET-RJ em outubro
de 2011, alunos, professores e técnicos administrativos colaboraram respondendo
este questionário que faz parte de uma das etapas do projeto de Iniciação
Científica “MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO: EM BUSCA DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL”. Vejam os resultados das
questões a seguir:
1. Você joga lixo nas lixeiras de coleta seletiva do CEFET-RJ?
Você joga lixo nas lixeiras de coleta seletiva do CEFET-RJ?

11%
20,30%

68,70%

Sim - com certa frequencia
Não - Pois sei que não existe uma separação de forma correta
Mão - Pois não tenho o hábito de separar o lixo.

2. Quanto ao consumo de energia no CEFET-RJ, você se preocupa:
De que maneira, você se preocupa com o consumo de energia no CEFET-RJ ?

20,60%

16,20%

63,2%

Em desligar a luz/ar condicionado ao sair da sala
Em avisar os seus colegas sobre o uso racional de energia
Só quando é lembrado por alguém
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Este questionário foi um “piloto” realizado para uma futura pesquisa de Iniciação Científica que visa
demonstrar a importância de um programa de Gestão Ambiental em instituições de ensino.

3. Quanto ao consumo de água e material no CEFET-RJ, você verifica:
Quanto ao consumo de água e material no CEFET-RJ, você verifica:

15,60%
29,70%

54,70%

Algum tipo de desperdício ou uso indevido de material ou água
Não vejo muito desperdício, mas acredito que exista e possa ser reduzido.
Vejo muito desperdício dentro do CEFET-RJ

4. No Jardim do CEFET-RJ existem espécies de plantas e árvores catalogadas,
inclusive com placas dentro do próprio jardim. Você já havia observado isso?
No Jardim do CEFET-RJ existem espécies de plantas e árvores catalogadas, inclusive com placas
dentro do próprio jardim. Você já havia observado isso?

15,60%
9,40%

75%

Sim - Acho muito interessante
Sim - Mas não tenho interesse por este tipo de assunto.
Não

5. Você acredita que a elaboração de uma comissão de gestão ambiental, que tenha
como objetivos a diminuição de desperdícios, a reciclagem de materiais e a
conscientização de todos aqueles da comunidade do CEFET-RJ, obteria algum
resultado?
Você acredita que a elaboração de uma comissão de gestão ambiental, que tenha como objetivos a
diminuição de desperdícios, a reciclagem de materiais e a conscientização de todos aqueles da
comunidade do CEFET-RJ, obteria algum resultado?

3,10%
18,80%

78,10%

Sim - Pois acredito que grande parte do CEFET-RJ iria se comprometer com este tipo de projeto
Não - Pois acredito que não haveria o comprometimento necessário por parte dos alunos, professores e funcionários.
Não me interesso por este tipo de assunto.
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