
 
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

RESOLUÇÃO Nº 40 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 

   Estabelece diretrizes para a execução do 

Regime Diferenciado de Oferta (RDO) de 

componentes curriculares nos cursos de 

graduação do campus Binacional, em 

Oiapoque. 

 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Amapá, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 14, Inciso XIII, do Estatuto da 

UNIFAP; Artigo 17, Inciso XIX do Regimento Geral da UNIFAP; Artigo 24, Inciso IV, do 

Regimento do Conselho Universitário, e,  

 

CONSIDERANDO: 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88), especialmente 

naquilo que prevê acerca da autonomia didático-científica das universidades em seu 

artigo 207; 

 

 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20/12/1996, 

especialmente naquilo que prevê para a Educação Superior em seu Capítulo IX, Art. 53, 

inciso II e ainda incisos III e IV do Parágrafo único desse mesmo Artigo, que se orientam 

pelo espírito de flexibilização e diversificação da educação superior no país; 

 

 o Parecer CNE/CES n. 261/2006 e a Resolução CNE/CES n. 3/2007, especialmente em seu 
artigo 2o, que estabelece que compete às instituições de Educação Superior, respeitado o 
mínimo de duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da 
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo;  

 
 o Regimento Geral da UNIFAP, especialmente naquilo que prevê acerca da autonomia 

didático-científica em seu artigo 4o e incisos I e IV do parágrafo primeiro desse mesmo 

artigo; também quanto aos princípios que orientam sua atuação, dentre os quais está o 

pluralismo de concepções pedagógicas, previsto em seu artigo 5o, inciso IV; e no que se 

refere à competência do CONSU para aprovar a programação dos cursos, nos termos do 

inciso XII do artigo 10;  



 
 

 

 

 o pleito do campus Binacional, em Oiapoque, de que se encontrasse alternativas para os 

problemas relatados quanto à otimização das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

naquele campus, que originou a proposição das Ordens de Serviço n. 01 e n. 02/2017 - 

PROGRAD, ambas revogadas. 

 
 O processo nº 23125.038209/2017-91 e a decisão do Egrégio Conselho Universitário em 

sessão realizada no dia 28 de novembro de 2017, 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Regime Diferenciado de Oferta (RDO) de componentes curriculares 

dos cursos de graduação do campus Binacional da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 

de acordo o disposto no Apêndice Único desta Resolução. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                Campus Marco Zero do Equador, Sala da Presidência do Conselho Universitário. 

 

 

 

Macapá-AP, 29 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
Profa. Dra. Eliane Superti 

Presidente do Conselho Universitário 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

APÊNDICE ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO REGIME DIREFENCIADO DE OFERTA (RDO) AOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS BINACIONAL, EM OIAPOQUE 

 

 

Art. 1º O Regime Diferenciado de Oferta (RDO) é a possibilidade excepcional, em caráter de projeto 

piloto, aberta aos cursos de graduação do campus Binacional do Oiapoque para que ofertem os 

componentes curriculares de seus projetos pedagógicos em períodos bimestrais ou trimestrais, dentro 

de cada semestre letivo, conforme estabelecido no Anexo I desta Resolução. 

Parágrafo Único. Compete aos Colegiados de Cursos do Campus Binacional decidir pela adoção do RDO 

e pela maneira que melhor refletir as especificidades do seu curso. 

 

Art. 2º O RDO não poderá implicar em prejuízo das ações de pesquisa e extensão ou em aumento 

excessivo do tempo de conclusão de curso, considerando o tempo mínimo estabelecido nos Pareceres 

CNE/CES nº 329/2004, aprovado em 11 de novembro de 2004 e CNE/CP nº 9, de 5 de dezembro de 2007, 

suas alterações, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. 

 

Art. 3º A oferta das disciplinas bimestralmente ou trimestralmente não caracteriza Período Letivo 

Intervalar (PLI), previsto no Capítulo XI do Regimento Geral da UNIFAP, como oferta de disciplinas em 

período especial, devendo as disciplinas, obrigatoriamente, ser ministradas ao longo dos bimestres ou 

trimestres, com distribuição semanal de aulas.  

Parágrafo Único. É permitido, contudo, aos cursos de graduação no Campus Binacional, na ausência 

comprovada de docentes de determinada área, atestada pelo Colegiado de Curso e referendada pela 

Direção do Campus, organizar disciplinas em PLI, obedecendo a regulamentação regimental.  

 

Art. 4º A distribuição da carga horária de ensino do professor poderá ser concentrada em bimestres ou 

trimestres, desde que cumprido o mínimo obrigatório de 8 (oito) horas efetivas de sala de aula, nos 

termos previstos no artigo 20 da Lei n. 12.772/2012 e no artigo 57 da Lei n. 9.394/1996. 

Parágrafo Único. Os Colegiados deverão organizar os Planos de Trabalho dos Docentes para o 

cumprimento das atividades administrativas e das ações de ensino, pesquisa e extensão conforme as 

diretrizes contidas no Anexo I desta Resolução. 

 

Art. 5º O Plano de trabalho citado no artigo 4º deverá ser aprovado pelo Colegiado do Curso, analisado 

pela COGRAD, divulgado amplamente aos discentes e enviado à COEG/PROGRAD. 

Parágrafo Primeiro. Compete ao Colegiado de Curso o acompanhamento da execução das atividades 

dentro do cronograma estabelecido nos Planos de Trabalho dos docentes.  

Parágrafo Segundo. Compete à Direção do Campus supervisionar a execução do RDO e realizar sua 

avaliação, utilizando os instrumentos de pesquisa contidos no Anexo III desta Resolução.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pces329_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pces329_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pcp009_07.pdf


 
 

 

 

Art. 6º Os Colegiados devem adequar o fluxograma de oferta dos componentes curriculares dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) vigentes de maneira a alcançar as turmas em andamento.  

 

Art. 7º O RDO será executado por um semestre letivo, como projeto piloto, no Campus Binacional do 

Oiapoque, exclusivamente para os cursos que decidiram pela adesão em reunião de Colegiado.  

Parágrafo Único. A aplicação do RDO será avaliada durante e ao final do semestre letivo, por meio de 

questionários de pesquisa aplicados aos discentes, docentes e técnicos administrativos dos cursos que 

aderiram por esse regime (Anexo III desta Resolução). 

  

Art. 8º Em sendo considerada a experiência positiva e atingidos seus objetivos, a aplicação do RDO no 

campus Binacional poderá ser estendida para os demais cursos do campus e para os semestres letivos 

seguintes, a critério do CONSU. 

 

Art. 9º  Os casos omissos nessa Resolução serão resolvidos pelo CONSU. 

 

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

 

Campus Marco Zero do Equador, Sala da Presidência do Conselho Universitário. 

 

 

 

Macapá-AP, 29 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Profa. Dra. Eliane Superti 

Presidente do Conselho Universitário 

 



 
 

 

 
ANEXO I 

DIRETRIZES PARA O RDO 

 

Os processos de adesão deverão originar-se dos Colegiados dos Cursos que optaram pelo Regime 

Diferenciado de Oferta – RDO, com os planos de trabalho dos docentes (Anexo II), devidamente 

preenchidos para análise e aprovação das Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação e 

Extensão e Ações Comunitárias, que posteriormente serão submetidos para homologação da Reitoria. 

 

A) Diretrizes para o Ensino 

1. Cada semestre deve ter no mínimo 110 dias letivos. Considerando apenas dias úteis, excluindo-se, 

portanto, domingos e feriados. 

2. O semestre pode ser dividido em dois períodos de 55 dias úteis, caracterizando a oferta trimestral 

ou em dois períodos de 37 dias úteis e um período de 33 dias úteis, caracterizando a oferta 

bimestral. 

3. As disciplinas do RDO devem ser ofertadas em bimestres ou trimestres conforme escolha do 

Colegiado do Curso, devidamente documentada através de Ata de Reunião do Colegiado. 

4. Os discentes devem ter no máximo 4 horas/aula de cada disciplina por dia. 

5.  A oferta das disciplinas deve se dar em dias alternados, excetuando-se o caso da disciplina 

ofertada às sextas e sábados no modelo trimestral. 

5.1 Se o modelo de oferta escolhido for o trimestral, as disciplinas devem ser distribuídas da 

seguinte forma: 

- Disciplina A: segundas e quartas. 

- Disciplina B: terças e quintas. 

- Disciplina C: sextas e sábados. 

5.2. Se o modelo escolhido for o bimestral, as disciplinas devem ser distribuídas da seguinte 

forma: 

- Disciplina A: segundas, quartas e sextas. 

- Disciplina B: terças, quintas e sábados. 

6. O regime de oferta  a ser considerado é aquele escolhido pelo curso. 

6.1. Se docente de Colegiado que não adotou o RDO for ministrar disciplina em curso que o adotou, 

este deve adequar-se ao RDO. 

6.2. Se docente de Colegiado que adotou o RDO for ministrar disciplina em curso que não adotou, 

este deve adequar-se ao regime semestral. 

 



 
 

 

 

 

B)  Diretrizes para a Extensão 

1. Ter ação de extensão integrada com o ensino e a pesquisa, registrada no SIGAA, e que a ação 

preferencialmente resulte na solução de problemas relacionados a setores da sociedade no entorno 

do Campus Binacional, em Oiapoque;  

2. Cumprir no mínimo 10h ou 20h (dependendo do vinculo com as atividades extensionistas; se faz 

pesquisa e extensão; se é colaborador ou coordenador) nos bimestre fora do ensino (essa carga 

horária é definida pela Resolução CONSU n. 020/2015, que regra o PAID); 

3. Desenvolver as atividades da ação de extensão com os discentes do curso ou outros discentes do 

campus Binacional; 

4. Realizar em parte ou integralmente as atividades de extensão no Oiapoque. 

5. A prestação de contas será toda pelo SIGAA e nela é feita a avaliação dos resultados. 

 

 

C) Diretrizes para a Pesquisa 

1. Para preenchimento do Plano de Trabalho, será necessário prévio registro de projeto de pesquisa 

no Departamento de Pesquisa da UNIFAP, conforme a Resolução CONSU n. 14/2010; 

2. Preencher o Plano de Trabalho para as atividades de pesquisa propostas no período em que o 

docente não estiver ministrando disciplinas, prevendo: 

2.1 Orientações de Iniciação Cientifica e/ou outras orientações vinculadas aos projetos de 

pesquisa ou Trabalho de Conclusão de Curso; 

2.2 Delimitação Metodológica (delimitação do local da pesquisa, sujeitos, coleta de dados, prazos); 

2.3 Descrição dos possíveis resultados a serem alcançados no período; 

3. Cumprimento, no mínimo, de 20 horas presenciais, no campus Binacional, em Oiapoque; 

4. Não ultrapassar período superior a 45 dias afastado de Oiapoque. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

1) IDENTIFICAÇÃO 
 

Docente: Titulação: 

Curso (Lotação) 

Siape: 

Telefone E-mail: 

 
2) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
1º Bimestre/Trimestre 

 
a) Ensino 

Disciplina Curso Turma Turno Distribuição na semana 

     

     

     

     

 
b) Pesquisa 

Título do Projeto: 

Número/ano: 

 



 
 

 

Ação 1: 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Ação 2 (se houver): 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 

Envolvidos: 



 
 

 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Mínimo de 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 
c) Extensão 

Título da Ação de Extensão: 

Número/ano: 

 

Ação 1: 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Ação 2 (se houver): 



 
 

 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

Mínimo de 10 ou 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 
2º Bimestre/Trimestre 

 
a) Ensino 

Disciplina Curso Turma Turno Distribuição na semana 

     

     

     

     

 
b) Pesquisa 

Título do Projeto: 

Número/ano: 

 



 
 

 

Ação 1: 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Ação 2 (se houver): 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 

Envolvidos: 



 
 

 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Mínimo de 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 

 

c) Extensão 

Título da Ação de Extensão: 

Número/ano: 

 

Ação 1: 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 



 
 

 

Ação 2 (se houver): 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

Mínimo de 10 ou 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 
3º Bimestre (não é preciso preencher se o modelo adotado pelo curso for trimestral) 

 
a) Ensino 

Disciplina Curso Turma Turno Distribuição na semana 

     

     

     

     

 
b) Pesquisa 

Título do Projeto: 

Número/ano: 



 
 

 

 

Ação 1: 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Ação 2 (se houver): 

Delimitação Metodológica (local, sujeitos, coleta de dados, etc.) 

 

 

 

Orientações (se houver): 

 

Período: 



 
 

 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

Mínimo de 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 
c) Extensão 

Título da Ação de Extensão: 

Número/ano: 

 
 

Ação 1: 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 



 
 

 

Ação 2 (se houver): 

Período: 

Envolvidos: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

Mínimo de 10 ou 20 horas presenciais no Campus Binacional do Oiapoque  

Ações: Período: 

  

  

 
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas acima, 
 
______________________________________    __________________________________  ______________________________________ 

Professor (a)      Coordenador (a)       Cog



 
 

 



 
 

 

 
ANEXO III 

Questionários de avaliação do RDO por segmentos 
 

 
Avaliação dos Discentes 
 
NOME (opcional) ______________________________________________________ 
CURSO (obrigatório) ___________________________________________________ 
 
INSTRUÇÕES 
 
As afirmações abaixo visam obter a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados ao processo de 
ensino/aprendizagem especificamente sobre o projeto piloto do Regime Diferenciado de Oferta (RDO), no Campus 
Binacional do Oiapoque. 
Responda a cada uma das proposições apresentadas marcando a alternativa que melhor se adequar à sua opinião. 
 
PARTE A – CONHECIMENTO 
 

1) Você sabe o que é Regime Diferenciado de Oferta? 
(_) Sim 
(_) Não 
 
2) Você já ouviu falar de experiências similares ao Regime Diferenciado de Oferta implantado no Campus 

Binacional do Oiapoque? 
(_) Sim 
(_) Não 

 
PARTE B – EXPERIÊNCIA 
 

1) Você cursou/está cursando disciplinas no Regime Diferenciado de Oferta? 
(_) Sim 
(_) Não 
 
2) Como tem sido sua experiência? 
(_) Muito positiva    (_) Positiva    (_) Negativa     (_) Muito Negativa 

 
PARTE C – DISCIPLINAS 
 

1) O seu curso está sendo ofertado em que modelo? 
(_) Bimestral 
(_) Trimestral 

 
2) Em sua maioria, as disciplinas estão sendo ofertadas (não considerar as disciplinas de sexta e sábado no 

modelo trimestral): 
(_) Em dias seguidos, por exemplo, na segunda, terça e quarta. 
(_) Em dias alternados, por exemplo, na segunda, quarta e sexta. 

 
 

3) Você considera a distribuição das disciplinas na semana: 
(_) Adequada 
(_) Inadequada 
 
4) A carga horária diária de aulas no RDO é: 
(_) Adequada 
(_) Inadequada 



 
 

 

 
INSTRUÇÕES (Apenas para a parte D) 
 
Abaixo, manifeste sua concordância ou discordância com o que é afirmado. 
 
PARTE D – RENDIMENTO 
 

1) O RDO tem colaborado para melhorar meu rendimento. 
(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 
 
2) Com o RDO meu foco e concentração nas disciplinas melhoraram. 
(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 
 
3) Acredito que meu desempenho nas provas será melhor. 
(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 

 
PARTE E – AVALIAÇÃO GERAL 
 
Marque uma nota geral para o Regime Diferenciado de Oferta do Campus Binacional do Oiapoque. De 1 a 5. Sendo 1 
a pior avaliação e 5 a melhor. 

 
(1)        (2)       (3)       (4)       (5) 



 
 

 

 
Avaliação dos Docentes 
 
NOME (opcional) __________________________________________________ 
CURSO (obrigatório) _______________________________________________ 
 
INSTRUÇÕES 
 
As afirmações abaixo visam obter a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados ao processo de 
ensino/aprendizagem especificamente sobre o projeto piloto do Regime Diferenciado de Oferta (RDO), no Campus 
Binacional do Oiapoque. 
Responda a cada uma das proposições apresentadas marcando a alternativa que melhor se adequar à sua opinião. 
 
PARTE A – CONHECIMENTO 
 

1) Você sabe o que é Regime Diferenciado de Oferta? 
(_) Sim 
(_) Não 

 
2) Você já ouviu falar de experiências similares ao Regime Diferenciado de Oferta implantado no Campus 

Binacional do Oiapoque? 
(_) Sim 
(_) Não 

 
PARTE B – EXPERIÊNCIA 
 

1) Você ministrou/está ministrando disciplinas no Regime Diferenciado de Oferta? 
(_) Sim 
(_) Não 
 
2) Como tem sido sua experiência? 
(_) Muito positiva  (_) Positiva    (_)  Negativa  (_) Muito Negativa 

 
PARTE C – DISCIPLINAS 

1) O seu curso está sendo ofertado em que modelo? 
(_) Bimestral 
(_) Trimestral 

 
2) Em sua maioria, as disciplinas estão sendo ofertadas (não considerar as disciplinas de sexta e sábado no 

modelo trimestral): 
(_) Em dias seguidos, por exemplo, na segunda, terça e quarta. 
(_) Em dias alternados, por exemplo, na segunda, quarta e sexta. 

 
 
 

3) Você considera a distribuição das disciplinas na semana: 
(_) Adequada 
(_) Inadequada 

 
 
INSTRUÇÕES (Apenas para a parte D) 
 
Abaixo, manifeste sua concordância ou discordância com o que é afirmado. 
 
PARTE D – CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

1) O RDO tem melhorado as condições para o exercício das atividades de ensino. 



 
 

 

(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 
 
2) O RDO tem possibilitado que eu planeje/execute melhor minhas atividades de pesquisa. 
(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 
 
3) O RDO tem possibilitado que eu planeje/execute melhor minhas atividades de extensão.. 

(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 

 
4) O RDO tem possibilitado que eu planeje/execute melhor as atividades de estágio e aulas práticas. 

(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 

 
PARTE E – AVALIAÇÃO GERAL 
 
Marque uma nota geral para o Regime Diferenciado de Oferta do Campus Binacional do Oiapoque. De 1 a 5. Sendo 1 
a pior avaliação e 5 a melhor. 

 
(1)        (2)       (3)       (4)       (5) 



 
 

 

 
Avaliação dos Técnicos Administrativos 
 
NOME (opcional) _________________________________________________ 
SETOR (obrigatório) _______________________________________________ 
 
INSTRUÇÕES 
 
As afirmações abaixo visam obter a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados ao processo de 
ensino/aprendizagem especificamente sobre o projeto piloto do Regime Diferenciado de Oferta (RDO), no Campus 
Binacional do Oiapoque. 
Responda a cada uma das proposições apresentadas marcando a alternativa que melhor se adequar à sua opinião. 
 
PARTE A – CONHECIMENTO 
 

1) Você sabe o que é Regime Diferenciado de Oferta? 
(_) Sim 
(_) Não 

 
2) Você já ouviu falar de experiências similares ao Regime Diferenciado de Oferta implantado no Campus 

Binacional do Oiapoque? 
(_) Sim 
(_) Não 

 
PARTE B – EXPERIÊNCIA 
 

1) O setor ao qual você está vinculado tem relação com o RDO? 
(_) Sim (continue respondendo as próximas perguntas) 
(_) Não (se não, pare aqui). 
 
2) Como tem sido a experiência na sua avaliação? 
(_) Muito positiva    (_) Positiva       (_) Ruim     (_) Muito Ruim 

 
 
 
PARTE C – DISCIPLINAS 
 

1) Como está sendo feita a oferta das disciplinas: 
(_) Em dias seguidos, por exemplo, na segunda e terça. 
(_) Em dias alternados, por exemplo, na segunda e na quarta. 

 
2) Você considera que esta forma de ofertar as disciplinas é: 
(_) Adequada 
(_) Inadequada 

 
INSTRUÇÕES (Apenas para a parte D) 
 
Abaixo, manifeste sua concordância ou discordância com o que é afirmado. 
 
PARTE D – CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

1) O RDO tem melhorado as condições para o exercício das atividades administrativas. 
(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 
 



 
 

 

2) O RDO tem possibilitado uma melhor organização dos fluxos administrativos relacionados às demandas do 
ensino, pesquisa e extensão. 

(_) Concordo totalmente 
(_) Concordo parcialmente 
(_) Discordo parcialmente 
(_) Discordo totalmente 

 
PARTE E – AVALIAÇÃO GERAL 
 
Marque uma nota geral para o Regime Diferenciado de Oferta do Campus Binacional do Oiapoque. De 1 a 5. Sendo 1 
a pior avaliação e 5 a melhor. 

 
(1)        (2)       (3)       (4)       (5) 

 


