O USO E DESCARTE DOS COPOS DESCARTÁVEIS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS
CAMPUS DA UNILAB/CE: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS PARA OS ALUNOS.
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RESUMO
Esse trabalho surge a partir das discussões e como forma avaliativa da disciplina de Leitura e Produção de
Texto II, ministrada pela professora Dra. Gislene Carvalho. O presente trabalho tem como finalidade analisar
os impactos do uso e do destino inapropriado dado aos copos descartáveis após o uso nos restaurantes
universitários dos campi da Unilab. Uso e descarte inapropriado são ações que levam não só a uma poluição
do meio ambiente como acarreta um ônus que poderia ser convertido em benefícios para os alunos, como um
possível abatimento no valor das refeições, visto a significativa economia obtida com a erradicação do uso
dos copos descartáveis. Os dados para análise serão coletados com a nutricionista que acompanha as
refeições nos restaurantes universitários da Unilab (especificamente no campus da Liberdade), bem como
nossas próprias observações enquanto usuários do RU; conversa com outros usuários para conscientização
dos pontos positivos e negativos do uso dos copos descartáveis e para levantar possíveis alternativas para
realização do projeto. Esperamos, com a aplicação desse projeto, erradicar o uso de copos descartáveis nos
restaurantes universitários dos campus da Unilab gerando, assim, uma conscientização sobre os impactos no
meio ambiente causados pelo descarte inapropriado de material plástico, bem como despertar o hábito de
pensamento e ações sustentáveis, o que resultaria na diminuição da produção de lixo nesses locais e, por
consequência, geraria uma economia que viabilizaria uma pequena redução no custo final das refeições para
os usuários dos RUs.
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