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COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

# DATA / HORA RESPOSTA

1 09/01/2015 02:05:16 Não

2 09/01/2015 03:55:21 Sem comentários

3 09/01/2015 05:37:53 A carga horária das disciplinas optativas é muito pequena, o que obriga o aluno a frequentar disciplinas que não contribuem com o objeto de
pesquisa. A exigência de artigos em cada uma das disciplinas sobrecarrega os alunos e não contribui com o desenvolvimento dos projetos
e dissertações. A deveríamos ter mais uma disciplina de seminário no início do curso como forma de obrigar o aluno a um maior
aprofundamento com o objeto de pesquisa e para propor as alterações necessárias logo no início do curso.

4 09/01/2015 12:07:58 os docentes deveriam respeitar os prazos para a divulgação das notas no SIGU, bem como a carga horária da disciplina

5 10/01/2015 04:17:20 sem comentários

6 10/01/2015 05:15:39 a criação de aulas presenciais.

7 10/01/2015 05:21:12 Devia haver uma melhor comunicação e esclarecimentos quanto às atividades do programa de pós-graduação em atenção farmacêutica.

8 11/01/2015 02:55:15 ALCANCEI MEUS OBJETIVOS, O CURSO FOI DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MINHA FORMAÇÃO INTELECTUAL. APRENDI MUITO
IREI MULTIPLICAR ESSE CONHECIMENTO PARA MEUS ALUNOS E COLEGAS.

9 11/01/2015 08:25:13 O curso e muito bom, mas necessita de estrutura

10 12/01/2015 02:17:00 a

11 12/01/2015 03:38:24 Os resultados apontados nesta avaliação precisam ser melhor explorados no âmbito da Unifap.

12 12/01/2015 04:03:34 Que seja ampliado o intercâmbio entre os discentes.

13 12/01/2015 04:15:42 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO URBANA FOI EXCELENTE, TODAVIA, POR MOTIVOS DE ORDEM PARTICULAR
DEIXEI DE CONCLUÍ-LO E PEDI CANCELAMENTO DA MATRÍCULA.

14 12/01/2015 10:06:36 .

15 12/01/2015 10:17:35 Avaliação muito superficial

16 12/01/2015 12:04:00 Acredito que a coordenação do curso deveria ser mais organizada ao informar os discentes sobre as: disciplinas, atividades, dependência,
orientação e tudo que interessar a cerca do curso em si.

17 13/01/2015 01:19:07 Sugiro que o programa PPGBIO (coordenação) saiba orientar melhor seus alunos (quanto a tudo que o aluno deve fazer com prazos
estipulados) sobre documentos, postura... Pois somente culpar o aluno e sair desligando ele do curso, não é atitude de educadores. (Tanto
faz o nível educacional que se trabalho) Professor é professor... respeito e humanidade também gera progresso, algo que esse estado
necessita muito!

18 13/01/2015 01:33:42 que o que for avaliado como ruim ou péssimo seja realmente melhorado...

19 13/01/2015 07:00:19 O problema das aulas era o ambiente, que na época era na sala K2, considerando o padrão atual da UNIFAP

20 13/01/2015 07:34:52 Sugiro que haja alguma forma de fiscalização dos docentes quanto ao cumprimento de suas responsabilidades perante os discentes e ao
regimento interno. Também seria interessante que as decisões do colegiado estivessem acessíveis aos discentes no site do programa.

21 13/01/2015 09:10:28 Nada a comentar

22 13/01/2015 09:42:47 desde já agradeço a todos os docentes e funcionários da UNIFAP

23 13/01/2015 10:41:35 Acredito que o tempo para produção da dissertação poderia ser maior, além disso poderia ter uma qualificação, no estilo pré-defesa da
dissertação, além do exame de qualificação que já existe.

24 13/01/2015 11:45:30 SOU DA TURMA DE 2010 e senti falta na época da promoção de atividades a cargo do programa, como cursos, seminários avançados,
intercâmbio de pesquisadores, viagens, etc, que propiciem a qualificação dos alunos. Acredito que o mestrado é uma potente oportunidade
para desenvolvimento dessas atividades, e isso deve ser mais explorado.

25 13/01/2015 11:58:23 Cursos de aperfeiçoamento de utilização da plataforma capes e maior oferta de exemplares de livros específicos ao conteúdo do programa.

26 13/01/2015 12:05:28 é de fundamental importancia que a biblioteca ofereça melhor suporte as pesquisas tanto em acervo quanto em computadores e internet.

27 13/01/2015 12:14:00 Os conteúdos estudados são ricos em conhecimento, mas infelizmente não tive acesso a apostilas ou livros o que melhoraria muito o nível
da aprendizagem. Ainda ficou a desejar o ensino, porque gostaria que tivessem algumas aulas presenciais.

28 14/01/2015 08:16:58 De maneira geral o curso possui uma estrutura regular, que reflete e é reflexo de sua nota na capes, mas há perspectivas de melhorias.

29 14/01/2015 10:30:01 Sem comentáios

30 14/01/2015 10:37:36 Estou muito satisfeito com o programa e com a instituição.

31 14/01/2015 10:38:39 Sem nada a declarar.

32 15/01/2015 03:50:43 Deveria ter ao menos pequena explicação sobre os itens avaliados.

33 15/01/2015 08:56:52 É necessário que haja maior seriedade, comprometimento e responsabilidade por parte de todos, para que o programa possa crescer de
forma significativa.

34 15/01/2015 10:59:35 Acredito que as áreas questionadas deveriam ser ampliadas, e que a comissão deveria organizar ciclos de palestras visando informar aos
setores, seus resultados. Parabéns a comissão por seu desempenho e belíssimo trabalho.

35 15/01/2015 12:07:22 SEM....

36 16/01/2015 07:09:30 melhoria nas estruturas dos laboratórios e recurso para compra de materiais para realização das atividades
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