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COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

# DATA / HORA RESPOSTA

1 02/12/2014 05:09:48 Colocar um restaurante descente, que forneça alimento de qualidade para os alunos

2 02/12/2014 05:25:20 O curso necessita de melhor infra-estrutura, como bloco adequado as cinco turmas do curso. Um dos grandes problemas do curso é a
indisponibilidade dos professores. Já passamos por períodos (2014/1) em que não tinhamos aula a quinta-feira a noite (período regular do
curso) e em contrapartida no sábado tinhamos aula manhã e tarde. O curso acaba sendo ministrado de forma integral. Como não há
controle de frequência dos professores, muito deles faltam diversas vezes as aulas, que ficam sem reposição

3 02/12/2014 05:33:24 Precisa rever a grade de curso para acrescentar disciplinas e tirar outras desnecesssárias.

4 02/12/2014 07:11:55 Curso muito bom, com excelentes professores e uma boa coordenação. Percebo a falta de laboratórios mais voltado para o curso,
insuficiência de bibliografia e principalmente a insegurança do bloco onde está implantado o curso de letras. No restante o curso não deixa
a desejar.

5 02/12/2014 07:34:14 questão das salas de aula são insuficientes falta mais incentivo a pesquisas

6 02/12/2014 09:18:52 Quando os docentes forem lançar as notas, eles precisam lembrar que já foram alunos um dia.

7 02/12/2014 10:06:06 gostaria que em nosso bloco existisse um elevador, ou seja, mais acessibilidade.

8 02/12/2014 10:28:55 Persistem deficiências de infraestrutura e de apoio, tanto docente quanto discente. Há carência de uniformização da abordagem pelos
docentes, o desenvolvimento compartilhado das atividades e conteúdos é limitado, ficando quase que completamente sobre
responsabilidade docente, contrariando o conceito de comunidade acadêmica e obstando as possibilidades de desenvolvimento discentes.

9 02/12/2014 11:09:21 é necessário que o curso possa estabelecer mais aulas praticas para que os academicos possam vivenviar o grande potencial que temos
em nosso municipio que é a riquesa da natureza.

10 02/12/2014 11:16:43 Melhor atendimento na coordenação do curso de geografia e mais laboratórios para o curso, para o curso de bacharelado mais viagem de
campo integrado.

11 03/12/2014 01:13:38 É um ótimo curso, estou muito feliz por tê tido a oportunidade de cursa-lo numa instituição federal. Pois aos meus 41 anos de idade estou
terminando o curso de Ciências Sociais com muitas satisfação, é claro que o curso precisar avançar nas melhoras principalmente no
quesito de estruturas, na parte do R.U que ainda deixa a desejar entre outros. Enfim melhorias precisam ser feitas na Universidade de
acordo com cada necessidade dos curso.

12 03/12/2014 01:27:55 Ainda podem ser feitos muitos melhoramentos, na sua infraestrutura com a liberação dos banheiros, troca do professor de Biofisica e Fisica
Experimental, assim como melhor atenção a matéria de Educação Ambiental e construção de novos laboratórios. O bloco de Biologia
também está sendo tomado por mosquitos da dengue, seria uma boa iniciativa que a coordenação do curso pudesse resolver este
problema.

13 03/12/2014 01:54:43 o curso precisa se adequar principalmente no que diz respeito a estagio extra curricular que não possui e tao pouco professor que se
disponha a cuidar desta área, alguns professores não cumprem a ementa principalmente os que são do colegiado de física, o bloco não tem
acessibilidade. o acervo da biblioteca não atende a demanda... como sugestões a coordenação do curso deveria rever a oferta de disciplina
bem como proporcionar PLI para os acadêmicos que devem disciplina e estao para se formar.... a sala da coordenação já nao atende as
necessidades do curso e precisaria sr remanejada para mais perto do bloco do curso, a coordenação precisa oferecer cursos palestras
ligada as áreas da biologia e licenciatura, os laboratórios não tem material suficiente para trabalho, principalmente vidrarias, lupas, entre
outros

14 03/12/2014 02:16:47 Ainda falta estrutura (nosso bloco nunca termina de construir). Não há estimulo à pesquisa. Não há estimulo à aplicações: sabe-se teoria,
mas não prática. Não se resolve os problemas na UNIFAP, pois ninguém sabe dar informações.

15 03/12/2014 02:39:54 Mais responsabilidade das notas lançadas no sistema do sigu,pois sempre acontecem problemas em relação as notas dos acadêmicos.

16 03/12/2014 02:48:51 Sugestão: Criação de mais bolsas Iniciação Científica para os acadêmicos. E a reformar do ginásio do curso de Educação Física.

17 03/12/2014 02:54:44 Esperamos que saia no nosso polo Campos Binacional Oiapoque o nosso laboratório até o ano que vem, para melhor praticarmos os
nossos trabalhos.

18 03/12/2014 03:09:13 Mais trabalhos de campos, mais recursos para o cursos, mais investimentos, e compromisso com os alunos como mandar material pelo o
sigu... e alguns professores não ter discriminação com o aluno

19 03/12/2014 04:25:11 Melhorar a comunicação entre coordenação e acadêmicos.

20 03/12/2014 04:48:07 Melhores condições para o curso em todos os sentidos.

21 03/12/2014 04:53:33 O curso precisa de laboratórios, para que os discentes possam colocar em prática a teoria adquerida em sala de aula; Faz-se
necessário,também, a criação de grupos específicos de pesquisa para os diversos eixos da Engenharia Elétrica; A ampliação da biblioteca
central, também é um anseio do diversos cursos da UNIFAP; Bem, como a interação entre os cursos de exatas, para o desenvolvimento da
Ciência no Amapá..

22 03/12/2014 05:32:51 ainda falta melhorar muita coisa

23 03/12/2014 05:42:18 falta melhorar a estrutura física do curso que esta em péssimas condições .

24 03/12/2014 07:49:25 Gostaria que o laboratório supre-se a demanda dos alunos de iniciação cientifica.

25 03/12/2014 08:38:22 precisamos de uma atenção nas disciplinas de cálculos, eles precisam ser mais aprofundadas e objetivando as disciplinas do curso.

26 03/12/2014 09:14:01 Deve-se agilizar o processo de construção do espaço estrutural físico do curso de fisioterapia abarcando todos os requisitos para a
formação de um profissional generalista (PPP do curso), viabilizar maior acessibilidade de maneira geral entre docentes e discentes,
atender as espectativas do curso de forma organizada e estruturada, gerenciar e administrar de forma segura e rápida as questões regentes
gerais e específicas do curso e priorizar o ensino de forma abrangente das disciplinas do curso.

27 03/12/2014 09:22:41 Cobro por maior assiduidade de alguns docentes. o cumprimento por parte do plano de ensino e maior apoio e estímulo à atividade de
pesquisa, ensino e extensão.

28 03/12/2014 09:31:40 melhorar a estrutura das salas de aulas e laboratórios

29 03/12/2014 09:42:20 O Estágio supervisionado continua sendo um problema a se considerar dentro da grade curricular do curso. Outro ponto que gostaria de
apontar, é que a carreira acadêmica tem sido a única opção viável a se seguir pelos discentes do curso, pois a formação e complementação
didática que estamos recebendo em algumas matérias (não todas) apenas nos orientam para esse campo, e eu tenho sentido uma
deficiência em se aprender outras possíveis profissionalidades inerentes ao curso. Entendo da necessidade da dedicação e busca pelo
aluno e pelas dificuldades estruturais encaradas pelo curso, mas acredito que os alguns discentes, incluindo eu, tem se sentido
desconfortável com o excesso de atenção que a carreira acadêmica tem recebido, e entendendo que não se trata de uma licenciatura,
acredito que deveríamos receber uma formação mais ampla no campo profissional, e não tão guiada a Academia. Obrigado pela atenção.

30 03/12/2014 09:43:23 Necessitamos de mais investimentos no curso de letras, um bom espaço de estudo, acesso ilimitado a biblioteca, professores
compromissados com o curso e com o acadêmico, sensibilidade da coordenação do curso para os problemas dos acadêmicos, laboratório
equipado com as necessidades do curso e com a língua estrangeira.E que seja retirada da grade curricular disciplinas que não possui peso
e nem importância para a formação do acadêmico na sua vida profissional.E que sejam valorizadas as disciplinas que condiz com o curso.
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31 03/12/2014 09:45:02 Fazer mais uma quadra, e ter mais material de ensino.

32 03/12/2014 09:54:55 Estou cursando o ultimo semestre, e tenho aproveitando todas as possibilidades de conhecimentos que o curso oferece, porém senti falta
de algumas disciplinas como: Arte/cultura indígena, Arte Amapaense, afrodescendentes, Arte no ensino infantil e Libras. E uma sugestão
seria que talvez com a ampliação de professores e técnicos para o curso, e uma fiscalização quanto ao desempenho das atividades,
amenizariam tais situações que o curso vem enfrentando.

33 03/12/2014 10:23:24 O curso de Ciências Sociais é ótimo. mas creio quer temos que melhorar algumas pontos.

34 03/12/2014 10:24:50 Sugestão em relação a alguns tutores, que possam acompanhar os prazos semanais das atividades. Não são todos, mas alguns deixam a
desejar em relação a acompanhamento e orientação. Faz-se necessário uma maior aproximação do tutor com o acadêmico.

35 03/12/2014 10:26:01 Em relação ao curso de Educação Física, não temos infraestrutura adequada. Na quadra, os acadêmicos já sofreram vários acidentes,
devido a falta de manutenção. A quadra também é nossa SALA DE AULA. Os banheiros são de péssima qualidade; a iluminação é falha.
Sem contar com a falta de materiais. Para que os acadêmicos de Edf, possam fazer uma aula, eles precisam trazer de casa seus materiais.
São coisas que aparentemente são minimas, no entanto, fazem toda diferença no processo de ensino aprendizagem. Vamos olhar mais
para o curso de EDF.

36 03/12/2014 10:35:11 - maior acervo bibliográfico; -laboratório; - maior incentivo à pesquisa.

37 03/12/2014 10:40:05 Ter uma sala para o centro acadêmico de Farmácia. Ajeitarem nosso bebedor(faz 6 meses, quebrado) Alguns laboratorios de medicina
deveriam ser desmonopolizados por estes. Ter uma lanchonete no bloco das ciências da saúde. Agilizar a contrução da Farmácia escola.
Ser mais frequente limpeza no bloco.

38 03/12/2014 10:40:17 Professores mais qualificados e com dedicação aos alunos e manos em seus próprios projetos.

39 03/12/2014 10:40:33 Aquisição de um Laboratório de práticas para o curso. Melhorias no bloco do curso, com relação aos materiais e à estrutura física,
substituição das carteiras velhas por outras novas. Melhoria nos serviços de limpeza dos banheiros.

40 03/12/2014 10:46:54 Tirem o Alexandre Adalberto da Coordenação do Curso de Artes Visuais, ele esta acabando com o curso.

41 03/12/2014 10:47:38 O curso possui uma matriz curricular que precisa ser analisada, ou seja, a reorganização de algumas matérias básicas como fisiologia,
anatomia, patologia. Portanto, as mesmas poderiam ser dividas em I e II. Mas, a grade de professores são bons.

42 03/12/2014 10:49:22 O que falta para o curso de enfermagem como prioridade são: :equipamentos novos para os laboratórios e materiais, agilidade na
construção do bloco de enfermagem e que o curso seja atualizado quanto a forma de ensino e aulas praticas.

43 03/12/2014 11:02:20 Tem que melhorar e muito no tamanho e quantidade de laboratórios e a qualidade da comida no R.U.

44 03/12/2014 11:05:04 Mudar de gestores administrativos, tornar os serviços mais humanos, Não realizar os serviços como se fosse favores, se preocupar mais
com a qualidade do que com a quantidade, entre outros

45 03/12/2014 11:07:25 há deficiência na disponibilidade dos professores visto que,a maioria estão envolvidos com programa de doutorado, e encontram-se
frequentemente ausentes, prejudicando o andamento da disciplina e o aprendizado. devendo o aluno sempre se adequar as necessidades
do professor, tendo que cumprir uma carga horária excessiva diária,para compensar o tempo em que o professor vai se ausentar.

46 03/12/2014 11:21:52 tenho algumas duvidas quanto a questão das condições do bloco onde eu estudo principalmente do laboratório que precisa ser melhorado.

47 03/12/2014 11:22:34 a partir do momento um estudante adentra uma universidade, essa se torna seu segundo lar. e este deve ser agradável para o fim de
proporcionar a menor evasão de alunos e estimular a persistência nos estudos dentro da instituição. Olhar mais humano para os discente,
docentes, corpo técnico e instituição por favor.

48 03/12/2014 11:23:25 O questionário poderia ter sido melhor elaborado, pois há questões que poderiam ter sido comentadas e não o fizeram. Além de perguntas
específicas não se aplicarem ao público questionado, não havendo opção de resposta. Em relação a infraestrutura, deixa muito a desejar,
avaliando o fato dessa instituição ser uma universidade. Os incentivos em relação aos projetos de pesquisa e programas de ensino não são
suficientes, prejudicando a vida acadêmica e a formação profissional. É necessário que haja um olhar mais cuidadoso em relação ao curso,
tentando buscar o entendimento de sua grande importância, valorizando as suas propostas. Eu, enquanto discente, esperava e ainda
espero muito mais do curso. Penso que seja importante melhorar o curso agora, para que futuramente possamos contribuir ainda mais com
ele dentro e fora da Universidade. P.S.: Há a necessidade URGENTE de um novo ginásio. Além, é claro, de melhorias nos blocos, e
disponibilidade de laboratórios.

49 03/12/2014 11:30:09 Sugiro que troquem o coordenador do curso, e o professor Robson Tavares.

50 03/12/2014 11:34:16 Deveriam olhar mais para o curso de educação física. Ver a exigência dos alunos.

51 03/12/2014 11:36:56 Seria interessante fornecer os livros das disciplinas na forma física. As discussões no Fórum deveriam acontecer depois das discussões em
sala de aula. Sugiro que no primeiro fórum de cada disciplina seja solicitado o tipo de conhecimento prévio que temos nessa área. Isso
permitiria fazermos uma autoavaliação depois para verificar o que foi aprendido, que novas posturas foram adotadas.

52 03/12/2014 11:55:43 A grade curricular poderia ser melhorada e equiparada á de outras universidades brasileiras.

53 03/12/2014 12:19:02 maior interesse por parte da corrdenaçao do curso em torna-lo organizado e com qualidade,sinto que o curso e desvalorizado e me sinto
como academica desvalorizada.

54 04/12/2014 01:02:05 Atendeu as minhas expectativas, porém precisa-se de um investimentos nos laboratórios, e alguns aspectos na sala de aula. E em relação
à alguns professores incapazes da profissão na área de conhecimento da matéria e postura com a disciplina.

55 04/12/2014 01:06:44 Oferecer mais estruturas tecnológicas.

56 04/12/2014 01:14:38 A natureza dos acadêmicos do curso de direito possibilita um maior ganho no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista que a árdua
"batalha" de estudos já desenvolvidas para ingressar no curso. O que se observa é que, por mais que se tenham títulos de doutores e os
que estão estudando, financiados com recursos públicos, não se percebe tais títulos refletirem de forma significativa na prática pedagógica
e científica da comunidade. SUGESTÃO: MELHORARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ACADÊMICO.

57 04/12/2014 01:17:55 falta disciplinas,laboratórios, insetários. A sugestão e que a coordenação do cruso tente conseguir o que falta

58 04/12/2014 01:19:27 A alimentação do RU deve ser melhorada, especialmente a bebida: "suco com corantes não condizem com dieta saudável". Deve ser
natural. A biblioteca deve ser otimizada! Apesar da grande quantidade, acredito que ainda faltam muitos livros, especialmente do próprio
curso; O acesso a ela deve ser irrestrito, sem que o acadêmico necessite escolher o seu livro através da central de atendimento, e sim que
ele possa procurá-lo livremente, folheá-lo, escolhe-lo pela abordagem do livro que esteja de acordo; O espaço da biblioteca deve ser
ampliado! É um ambiente muito apertado para muitas pessoas, e existem pouquíssimas salas para estudos em grupo!; O acesso à internet
não é tão facilitado! Muitas vezes há queda da rede e a lentidão é um problema que deve ser resolvido urgentemente! A ausência de bloco
é um problema muito sério para os acadêmicos do curso! Algumas aulas não podem ser abordadas por falta de espaço próprio, portanto
ficam marcadas para outra oportunidade. Temos que competir por laboratórios de outros cursos e isso causa uma alteração de horários que
descompensa nossas atividades. Sobre a didática do curso, o horário estipulado deve ser plenamente respeitado. A antecipação de
horários é um dos maiores problemas do curso, pois há um acúmulo de estudos por dia, o que confunde e atrapalha o cronograma de
estudos criados pelos próprios acadêmicos! Assim, com a troca de horários, nós estudantes também temos de mudar completamente nosso
cronograma, acumulamos trabalho e isso influencia profundamente nas avaliações. Pessoalmente, prefiro que haja um atraso no calendário
de aulas do que antecipação ou troca de horários, a não ser que estes sejam definitivos. Também acredito que o bloco de ciências da
saúde não deveria ser tão isolado dos demais cursos! O objetivo da universidade é integrar as diferentes abordagens, disciplinas,
conhecimento das diversas áreas, e não dividí-los, estratificá-los, colocá-los separados. Também acho que deveria haver um incentivo
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maior de publicações de projetos de pesquisa e extensão pela universidade. Muitos trabalhos não são amplamente divulgados porque não
foram amplamente abordados pela falta de estrutura e pelo pouco incentivo em publicações. A Universidade cresceu muito! Mas ainda há
muito a melhorar!

59 04/12/2014 01:34:23 Por ser a Distância a Coordenação do Curso deveria dialogar algumas decisões com os discentes, até hoje não escolhemos nosso
represente, providenciar nosso material didático impresso já que o recurso já foi disponibilizado e não colocar um professor em final de
Doutorado ou qualquer outra atividade que comprometa sua responsabilidade ao ministrar a disciplina do curso como vem acontecendo.

60 04/12/2014 01:47:12 Estou no 2º semestre e espero que haja mais aulas práticas e externas, e que aumente o números de salas para beneficiar conforto aos
acadêmicos que frequentam a Instituição. E que no próximo processo seletivo possa ser disponibilizado o curso em outros turnos, pois
acredito que assim diminuirá a desistência do curso.

61 04/12/2014 01:47:31 Acompanhar, monitorar, orientar a expansão e demanda da Universidade junto dos acadêmicos de cursos de graduação presencial.

62 04/12/2014 01:49:45 O curso deveria melhorar, principalmente a infraestrutura, tanto para laboratórios quanto para as salas de aulas, e principalmente uma
atenção redobrada aos calouros, sou calouro do curso e me vejo como um ser invisível que ninguém da coordenação sabe nos orientar.

63 04/12/2014 02:32:53 O curso necessita de mais estrutura, mais salas e laboratório.

64 04/12/2014 02:33:31 deveríamos ter mais laboratórios para que nossas atividades práticas funcionasse de verdade.

65 04/12/2014 02:40:29 Considero que encontrem professores com melhores didáticas do que simplesmente ler um texto no computador.

66 04/12/2014 02:49:13 A Coordenação assistir mais o relacionamento dos discentes com os docentes em especial com algumas professores que estão
apresentando muita reprovação e reclamações dos discentes.

67 04/12/2014 03:06:19 Só precisas ser mais organizado

68 04/12/2014 03:19:43 gostaria que todos os tecnicos, funcionários professores, enfim passassem por cursos dentro da instituição, de como funciona
burocraticamente as universidades federais, pois ficamos aquém de funcionários leigos nos próprios cargos. as coordenações também
fosse feitos cursos de coordenação, intensivo, e um sistema que ajudasse o acadêmico e não prejudicasse, além do MEC mais presente
nas instituições.

69 04/12/2014 03:21:37 O curso de Bacharelado em Administração nos da muitas possibilidades perante o mercado de trabalho. Porém, na UNIFAP, acredito que
muita coisa tem que mudar para o mesmo ser considerado excelente.

70 04/12/2014 03:25:13 No curso de Física há muitas falhas no que se diz respeito à ensino-aprendizagem e também na estrutura física do bloco deste curso que
não condiz com as atividades que devem ser realizadas no mesmo. É preciso uma mudança na própria Coordenação do Curso para que se
tenha possíveis melhorias no mesmo, bem como no Departamento de Ciências Exatas, ambos não contribuem para que o Curso de Física
evolue positivamente tanto no ensino-aprendizagem quanto na estrutura física do mesmo que se encontra bastante devasada.

71 04/12/2014 03:57:24 Percebo um descaso com a Universidade em todos os setores o indice de alunos aumentaram, mas o espaço continua o mesmo. A prática
dos professores são autoritárias muitos deles empatam a vida do aluno, se reclamamos somos marcados. Eles não dão aula passam
seminários e seminários vivem viajando para pesquisa. É uma dificuldade para pagar disciplina, a instituição não analisa a avaliações que
os professores passam tem prof que reprova uma turma e nada lhe acontece.

72 04/12/2014 03:58:13 falta apenas infraestrutura do que se refere aos cursos de enfermagem e ciências biológica, porque os professores são bem capacitados e
de alta qualidades

73 04/12/2014 03:58:34 Poderia ser um curso de referência, no entanto devido a politica do "se vira com o que tem", ou melhor, com o que não tem, observa-se a
grande evasão que se tem hoje no curso, um curso novo e com grande perspectiva de ser um dos melhores da UNIFAP. Infelizmente nem o
curso de administração nem a UNIFAP serão referencia em nada se continuar com essa comodidade, pois tem muito professor que se
engrandece demais e ensina qualquer coisa e ainda quer que o aluno retorne com uma nota excelente, hipócrita. Tudo precisa evoluir com
o mundo e a UNIFAP parou no tempo.

74 04/12/2014 04:01:16 falta apenas infraestrutura porque os profissional então de parabéns.....

75 04/12/2014 04:22:08 melhoria na carga horaria de atendimento aos discente pelo corpo tecnico, cmo nas federais como bhai, queo atendimento é initerrupto das
8 da manha as 20:00 da noite

76 04/12/2014 04:29:17 montagem de laboratórios pra os cursos que precisam utilizá-los

77 04/12/2014 05:21:03 Melhorar os horários da disciplina ,bem como inicio das aulas tem que ser cumprido o que esta no sigu. E melhorar os conteúdos da
disciplina atualizando a cada fim de semestre, parando e copiar e colar o que ja foi feito nos semestres passados. Tem que ter mais
seriedade na hora de s o conteúdo programático, dando enfase as seminários de pediatria.

78 04/12/2014 05:30:23 É um absurdo o curso não ter instalações próprias para a sua atividade e também o restaurante universitário ter condições precárias que
levaram ao seu fechamento, alem de as vias de trafego de veículos de dentro da UNIFAP estão em péssimas condições.

79 04/12/2014 07:21:13 sugiro um curso integral com licenciatura e bacharelado, pois não existe o curso de bacharelado no estado.

80 04/12/2014 07:35:11 Falta espaço próprio, pois não temos um bloco ou sala específica; Mudar a turma de 2014 para o horário matutino, pois a tarde é muito
quente e as salas não dispõe de conforte que permita-nos sentir-se mais a vontade.

81 04/12/2014 08:09:18 Quero a infraestrutura mínima à qual os estudantes de Engenharia Civil têem direito.

82 04/12/2014 08:11:12 O colegiado de curso está muito parado. Eles devem ser mais atuantes e brigar pelos laboratórios de engenharia civil!

83 04/12/2014 08:17:57 minha sugestão é que os professores do curso sejam todos engenheiros pois o que percebemos é um certo descaso por parte dos
professores de outros departamentos que lecionam no curso de engenharia elétrica.

84 04/12/2014 08:32:38 Houve troca de coordenação e deixou muito a desejar. O novo coordenador não vei se apresentar aos alunos, sendo que só te uma turma
do curso. É como não ter coordenador, alguém empenhado a batalhar pela qualidade do curso e de um bom rendimento dos alunos.

85 04/12/2014 08:35:06 Falta de estrutura, e professores mais dedicados.

86 04/12/2014 08:35:58 Sugiro que seja implantada uma estrutura que venha a dar suporte às atividades que devem ser desempenhadas no curso, por se tratar de
um curso que exige prática, além de teoria. Além disso, uma coordenação que se faça mais presente.

87 04/12/2014 08:36:27 Precisamos de um bloco adequado para engenharia civil. O curso necessita disso, será impossível continuar o curso sem laboratórios
específicos para engenharia civil. Espero que consigamos o quanto antes, pois se assim continuar formaremos péssimos profissionais.

88 04/12/2014 08:45:04 A muito que melhorar, principalmente na questão de infra-estrutura, o acervo bibliografico é minimo.

89 04/12/2014 08:53:00 Queremos mais professores, sala de laboratório, e também materiais suficientes para estudarmos, pois moramos em um lugar sem muito
acesso a esse tipo de aprendizagem, e quero que venham melhoras para nós alunos, e para nossa Universidade, desde já agradeço, pelo
começo desas aulas, por mas que não foi o suficiente, e que melhoras venham.

90 04/12/2014 08:54:31 Gostaria que a coordenação do curso fosse mais próxima para conosco, discente, e que os nossos questionamentos, nossas reivindicações
não enfrentasse entraves no que tange na própria comunicação com o coordenador, e que as analises dos créditos das disciplinas fosse
melhor revisada. Agradeço!

91 04/12/2014 09:03:17 O curso é excelente com docentes extremamente qualificados e preparados, a única carência que nós temos é de um laboratório para
realizar nossas aulas práticas.

92 04/12/2014 09:04:15 Sobe o curso de Artes Visuais: Os professores só querem saber do contemporâneo, não sabem contemplar ou deonstrar o clássico. Não se
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aproveita muita coisa das ELVIS e não possuímos espaço apropriado(lê-se laboratório) para praticar experimentações. Além disso, poucos
docentes permitem um dialogo aberto entre docente x discente, fica muito dificil em um curso como o nosso.

93 04/12/2014 09:06:23 No mais, falta tudo. O que, no momento, é primordial, é a solução para o exercício correto do ensino ao engenheiro Civil: a construção do
bloco do curso. A partir disso, poderíamos gozar de um ensino que , de fato, nos prepare para o mercado de trabalho.

94 04/12/2014 09:07:15 O curso de engenharia civil precisa do seu BLOCO, o curso NECESSITA de laboratórios que a instituição não dispõe no momento.

95 04/12/2014 09:08:10 O Curso de Engenharia não possui estrutura física, laboratórios e nem salas. O bloco do curso está em construção, porém não há indícios
de aquisição de mobiliários, equipamentos etc. e não vemos mobilização por parte da coordenação nesse sentido. Teremos um bloco de
sala de aulas e só.

96 04/12/2014 09:08:11 A coordenação nunca esta disponível, não conseguimos resolver dificuldades pois nunca encontramos com a coordenadora e os
técnicos/estagiários fornecem informações divergentes. Quando ocasionalmente encontramos com a coordenadora, ela diz q não sabe da
informação ou joga pra cima de outros setores que não tem relação com o assunto. O curso não tem incentivo a pesquisa externa, ficando
os alunos restritos a mera leituras e não aplicação destas. Os professores são ótimos, entretanto se limitam pelas dificuldades encontradas
em relação ao incentivo institucional ao curso.

97 04/12/2014 09:08:24 deveria ter uma cantina própria da universidades na qual os lanches fossem mais em conta pro nosso bolso. falta mais disponibilidade para
o curso fornecendo mais palestras cursos e viagens para o outro campus em Macapá para participarmos de palestras encontros
pedagógicos e etc...

98 04/12/2014 09:10:08 Queremos ter mais acesso às atividades complementares. E os professores estão nos sobrecarregando de trabalho, onde nem a internet
funciona para nos ajudar.

99 04/12/2014 09:11:12 -investimento na infra estrutura do curso ( sala de aula, laboratório, livros - maior estímulo à pesquisa e extensão.

100 04/12/2014 09:11:33 Falta infraestrutura para o curso.

101 04/12/2014 09:14:09 Participação maior por parte da nova coordenação e construção dos bloco.

102 04/12/2014 09:17:39 O curso é excelente, porém sem o laboratório especifico esta um pouco complicado fazer as aulas práticas, e nem sempre poderemos ir
para o campus marco zero, mas em outros aspectos não tenho o que reclamar

103 04/12/2014 09:18:07 para melhora falta o laboratorio que e o mkais importante para que o curso possa ter um melhor desenpenho.

104 04/12/2014 09:20:26 Faltam alguns professores junto com a UNIFAP vis tirem a camisa dos cursos, principalmente os que se acham funcionários publico, onde
os mesmos se preocupam o tempo inteiro com si próprio. O dia que os professores virarem educadores, com certeza o Curso ou qualquer
outro se tornara uns dos melhores do país, pois fata comprometimento com o ensino.

105 04/12/2014 09:20:41 Precisa-se de bloco de sala de aula e laboratorios Mais contextualidade das disciplinas com o curso Participação do coordenador do curso e
interação com os academicos

106 04/12/2014 09:21:34 Precisamos de bloco (sala e laboratórios), horários melhor organizados.

107 04/12/2014 09:25:58 Solicito que seja o mais urgente possível reformular/renovar o PPC do curso pois já encontra-se obsoleto, e dessa forma precisa muito ser
renovado alem disso solicitamos que todo PROJETO DE EXTENSÃO como língua inglesa seja publicada de forma como pago e inclusão
de taxa de ISENÇÃO pois o ultimo edital cobrou a taxa de inscrição dessa forma excluindo muitos alunos carentes. (EDITAL Nº 024/2014
DEX/PROEAC/UNIFAP - CURSO DE EXTENSAO 2014.2 Módulo 2 IDIOMAS; item 4)
http://www.unifap.br/public/index/view/categoria/6/tag_postagem/4/page/1/id/5968. Precisamos também de mais apoio no curso e que seja
disponibilizado oferta de vaga para turno vespertino e noite dessa forma o Brasil terá mais abrangência em ofertar a quem precisa de
oportunidade. por favor atenda minha solicitação.

108 04/12/2014 09:29:37 Se tivéssemos um bloco próprio para o curso de Enfermagem,não teríamos que passar por certos constrangimentos ,tais como as vezes
temos que sair da sala de aula,quando algum professor tem q estender a aula para que outra turma de outro curso que não tem sala de
aula ,ela tem utilizar a sala que nos estamos. A biblioteca ter mais acervos para atender os 5 cursos da área da saúde,pois quando esta em
período de provas é uma disputa acirrada lã,para conseguir livros.

109 04/12/2014 09:30:38 Apesar de ser um curso bom, e com excelentes profissionais, precisamos melhorar mas a estrutura da UNIVERSIDADE. Não apenas na
estrutura, mas sim no modo geral, ou seja, uma boa internet, mas computadores etc...

110 04/12/2014 09:38:44 Implementação de laboratórios específicos por curso. A implantação do R.U

111 04/12/2014 09:51:46 precisamos de mais atenção, mais palestras para o curso de pedagogia. Queremos ampliar o nosso campo de conhecimento, precisamos
de mais encontros pedagógicos em outras localidades, especificamente no polo de Macapá. Podermos obter novos conhecimentos além de
nossas localidades.

112 04/12/2014 09:54:25 precisamos de mais acervo bibliográfico; laboratórios adequados; projetos de pesquisa.

113 04/12/2014 10:12:22 O curso é muito bom, mas acredito que precisamos de mais administração do espaço físico e dos laboratórios além de uma xerox no
campo, RU.

114 04/12/2014 10:16:13 O Professor Allan Jasper Rocha Mendes, não ministrou disciplina para o curso de Administração Publica - EAd

115 04/12/2014 10:19:47 tá ótimo, o curso

116 04/12/2014 10:21:35 A universidade tem muitas qualidades, porem ainda existe muitas coisas a ser feitas para melhorar o ensino

117 04/12/2014 10:28:17 No caso do campus binacional de oiapoque a situaçao é critica pois falta estrutura fisica e pessoal pra dar andamento no ensino. é
inaceitavel que durante um semestre tenha apenas 3 materias nos obrigando aceitar a aplicaçao em pli ou outro semestre. resumindo:
decepçao total com a unifap.

118 04/12/2014 10:55:41 No inicio do curso tive medo de não conseguir dominar o entendimento de todas as disciplinas, hoje o curso de pedagogia me conquistou e
tenho certeza que estou no caminho certo para minha futura profissão.

119 04/12/2014 10:55:46 as aulas foram de excelente qualidade,

120 04/12/2014 11:07:29 Ainda tem muito para melhorar a infraestrutura dos laboratórios, principalmente. Pois a falta da realização de algumas atividades que o
curso poderia oferecer acaba causando um desestímulo no desempenho dos acadêmicos.

121 04/12/2014 11:09:26 Que no próximo semestre o nível das aulas continue sempre estimulando os discentes a cada vez mais internalizar para si os
conhecimentos repassados, fazer uma reflexão quanto ao curso de história como componente curricular na contemporaneidade.

122 04/12/2014 11:26:24 que possamos ter todas as matérias no próximo semestre.

123 04/12/2014 11:30:23 Na disciplina de Seminário Temático II, a professora Lia não deu atenção necessária para os alunos que tiveram dificuldades no
desenvolvimento do projeto, que serviu como avaliação na disciplina. Mesmo com os problemas apontados pelos acadêmicos em relação a
lentidão da internet em nosso estado, não foi permitido uma 2ª chance para postagem da atividade, sendo que a carga horária da matéria
foi de 30H com apenas uma aula presencial, a qual foi preenchida com a apresentação oral do projeto.

124 04/12/2014 11:39:09 O CURSO DE PEDAGOGIA É UM DOS MELHORES CURSOS DA UNIFAP, PORÉM, PRECISA DE ALGUNS AJUSTES PARA
MELHORAR MAIS AINDA, POR EXEMPLO A QUESTÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA E LABORATÓRIO.

125 04/12/2014 11:44:14 precisa ter mais opções de didática e dinâmica

126 04/12/2014 11:48:58 Relacionamento com os professores deve ser melhorado terminei meu nivel tecnico 1981. Os professor não se importam com as dificuldade
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no aluno ainda que há falta de didática!

127 04/12/2014 12:17:56 Gostaria que os professores fossem mais flexíveis, é menos egocêntricos,tem professores que humilha os alunos em sala de aula,por isso o
aumento do número de evasão na instituição.

128 04/12/2014 12:48:17 - As duas únicas turmas de Administração funcionam à noite e não existe atendimento da Coordenação nesse horário. - Coordenação do
Curso praticamente inativa. - Professores sem didática ou metodologia para ministrar disciplinas, utilizando-se de métodos extremamente
arcaicos. - Falta de livros na biblioteca. - Horário de funcionamento da biblioteca, em relação ao turno da noite. - Banheiros extremamente
sujos diariamente. -

129 04/12/2014 12:57:55 Maior investimento das Pró-Reitorias em atividades para o curso de jornalismo, como por exemplo congressos e projetos de pesquisa, além
de infraestrutura adequada como laboratórios de mídia e disponibilidade de câmeras fotográficas para os acadêmicos.

130 05/12/2014 02:16:00 Melhorar nosso plano de curso com estágios não no final , mas sim no inicio do curso, para melhorar nossos conhecimentos, pois fica muito
tumultuado devido ao TCC.

131 05/12/2014 02:55:39 precisa melhorar a estrutura.

132 05/12/2014 03:02:41 o curso de enfermagem, não é curso por modulo. por tanto os professores junto com o coordenador de curso deveriam se manter mais
presente..no municipio de oiapoque..os professores desse campos passam mais tempo na capital...de que no municipio..dificultando a
interação de doscente e discente..

133 05/12/2014 03:05:07 Laboratórios com qualidade

134 05/12/2014 03:11:41 os docentes precisam melhorar muito os seus conceitos e visão de vida e de mundo e da educação de modo geral, é preciso que tenham a
mente aberta e muita flexibilidade e sensibilidade.

135 05/12/2014 03:20:21 Construção de um area com instrutura de qualidade com apoio de instrutores capacitados para auxiliar no ensino e aprendizado do aluno
em cada bloco de respectivo curso. E uma melhor interação entre os cursos, como debates e palestras por exemplo. E uma melhor
divulgação nas escolas dos cursos da unifap para os futuros alunos, para terem ideia de escolha do curso que querem segui, dentro desta
ou de outra instituição de ensino superior.

136 05/12/2014 03:27:54 Há vários aspectos que atrasam o curso ou que nos faltam. Cabe citar: A presença de docentes do curso de Matemática, bem como a
influência do colegiado do mesmo é deveras frustrante. Os cálculos utilizados no curso de matemática têm um enfoque diferente dos
utilizados na engenharia, e isso realmente atrapalha nosso desenvolvimento acadêmico. A Engenharia procura uma aplicação do cálculo, e
a matemática, a expansão do conhecimento. Gostaria de receber professores engenheiros, que pudessem mostrar a aplicação do que
usaremos. A coordenação do curso é falha, em todos os aspectos. Não são requisitados livros (eu trabalho na biblioteca como bolsista, e
sei que a coordenação sequer teve o trabalho, este ano, de pedir livros - a requisição de compra seria efetuada), os
professores/bolsistas/técnicos nunca estão presentes, e quando estão, não se dispoem a resolver nossas pendencias. A própria
coordenação nunca buscou a realização de eventos que não os da semana de engenharia, e a interação com os alunos é a mais fraca de
todas as coordenadorias. Estamos sem estrutura e vivemos de bloco em bloco a cinco anos. E nosso curso possui pouquíssimos parceiros:
devemos fazer tudo por conta própria, sejam estágios ou oportunidades. Sequer sabemos se há algum professor com projetos nos quais
possamos contribuir. É um excelente curso quanto ao assunto, mas realmente é frustrante perceber que não recebe apoio de ninguém que
não dos alunos

137 05/12/2014 03:48:49 Precisa urgentemente de uma infra-estrutura, e professores para completar o curso pois e um descaso ter três professores no semestre
sendo que era necessários sete.

138 05/12/2014 03:55:08 PRECISAMOS DE MAIS APOIO E INCENTIVO NA PARTE ESTRUTURAL E FISICA DO CURSO.

139 05/12/2014 04:31:07 temos muitas dificuldades, pelo motivo do espaço que e pouco, não temos laboratório que eo que precisamos muito, e as aulas praticas se
tornam difícil de acontecer. a minha sugestão e que o laboratório seja feito de imediato.

140 05/12/2014 04:34:25 Falta o bloco de teatro!!

141 05/12/2014 05:04:15 que todas as disciplinas sejam ofertadas normalmente,um laboratorio,e aulas de campo e uma estrutura decente.

142 05/12/2014 05:42:14 LOCAL ADEQUADO PARA AULAS, CADEIRAS ADEQUADAS PARA UM ACADÊMICO, CLIMATIZAÇÃO DE FATO NÃO A
INSUFICIENTE QUE EXISTE NO MOMENTO, BANHEIROS ADEQUADOS PARA NOSSA REALIDADE COM DIVISÕES FEMININO E
MASCULINO LIMPOS, BEBEDOUROS NOVOS E ÁGUA COM ÁGUA FILTRADA.

143 05/12/2014 06:03:47 Planejar atividades entre as turmas de Secretariado Executivo, para que haja uma maior interação e consequentemente produção de
Projetos.

144 05/12/2014 06:42:32 em relação ao professor Leandro não tenho como avaliar já que ainda não tive a oportunidade a de tê-lo como professor .em relação ao
laboratório de física não tem nem materiais para uso em aulas de laboratório sugestões é que os chamados pré requisitos possa ser abolido
pois o mesmo nos faz ficar alguns anos a mais na instituição,pois se ao longo do semestre ficarmos por exemplo em calculo I já não se
pode cursar outras ditas matérias.

145 05/12/2014 06:54:44 A infraestrutura dos banheiros são decadentes. Há uma grande presença de mosquitos, que possivelmente são transmissores da dengue.
Deveria haver mair contato entre os coordenadores do curso com os alunos. A água dos bebedouros dos blocos deveriam ser de qualidade.

146 05/12/2014 07:04:35 Falta mais interação entre coordenação e acadêmicos. Assim como infraestrutura adequada para o desempenho de atividades necessárias
para o desenvolvimento acadêmico como: laboratórios de informática, de línguas e outros necessários. Também com relação ao meio físico
da sala de aula. Precisa melhorar a climatização, LIMPEZA DA SALA DIARIAMENTE, iluminação adequada.

147 05/12/2014 07:10:37 Laboratório para o curso Secretariado Executivo.

148 05/12/2014 07:11:06 Que possa haver melhorias para o Curso de Secretariado Executivo na Unifap, que os acadêmicos possam ser mais valorizados e que os
professores possam estar comprometidos em repassar seus conhecimentos de uma forma dinâmica e didática, sem enrolação com muita
criatividade... que as salas de aulas possam ser mais climatizadas e com aparelhos multimídias(PC, Data show) que funcionem e garantam
uma boa aula.

149 05/12/2014 07:11:53 Espero que essa avaliação possa servir para a melhoria de nosso curso, que apesar de alguns tropeços, é um curso de excelente
qualidade, possui professores excelentes, mas também, outros que parecem não se adequar ao curso.

150 05/12/2014 07:12:55 Considero o curso um dos melhores da universidade, mas falta estruturação pedagógica .

151 05/12/2014 07:13:06 Faz-se necessária a implantação de um laboratório de informáticas e também de outro para línguas estrangeiras para melhor
aproveitamento e produtividade nas aulas. Considero que essas medidas são de extrema urgência para nosso aprendizado.

152 05/12/2014 07:16:25 As ruas da Universidade estão uma porcaria. Estão em péssimo estado. E as refeições do R.U nem se fala. É uma falta de respeito com os
alunos.

153 05/12/2014 07:20:06 a cordenação do curso não atende as necessidades dos alunos e do curso. Todos os professores são ótimos profissionais, para mim se
destacam as professoras Alexandra Maria de Castro e Ana Paula Cintra, são duas professoras que admiro muito como profissionais, e o
professor Antônio Telles que é um excelente professor de matemática.

154 05/12/2014 07:27:15 Há uma grande falta de comunicação e participação da coordenação junto aos acadêmicos. O acervo bibliográfico precisa passar por uma
atualização e, apesar de possuir bloco próprio, ainda há grande necessidade de laboratórios que permitam a efetiva compreensão das
disciplinas. Sentimos falta de projetos de pesquisa que realmente envolvam os alunos, não apenas os "selecionados" pela coordenação.
Além do mais, é necessário também abrir portas para a mobilidade acadêmica e intercâmbio.
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155 05/12/2014 07:29:31 melhorias imediatas no ru e em sua alimentação. internet livre em todo o campus. melhorias imediatas na infraestruturada dos cursos.

156 05/12/2014 07:32:22 MUITO BOM... PRECISA SER MAIS QUE BOM

157 05/12/2014 07:35:08 Precisamos que levem o curso de Engenharia Elétrica mais a sério, está praticamente abandonado. Os professores do colegiado de
matemática estão destruindo a turma com sua arrogância e falta de sensibilidade.

158 05/12/2014 07:37:27 Melhoria nas atividades e atendimento da coordenação, Organização.

159 05/12/2014 07:38:04 Deveria haver restaurante universitario e xerox no campus de Santana. Deveriam haver mais professores ministrando a disciplina de projeto
arquitetonico. Deveriam haver mais exercicios praticos de construção e de projeto, atentando para detalhamentos.

160 05/12/2014 07:49:23 Acredito não haver necessidade do Curso de Ciências Biológicas ser Integral. Matutino ou vespertino seria o suficiente para demanda da
carga horária.

161 05/12/2014 08:39:23 Um restaurante universitário (RU) e melhorias e criação de laboratórios.

162 05/12/2014 08:44:53 Só gostaria que as minhas notas fossem atualizadas no período correto.

163 05/12/2014 09:00:26 A instituição deveria proporcionar um ambiente mais agradável e com melhor luminosidade aos alunos. Pois o bloco onde estudo está cheio
de matos e com pouca luminosidade no horário noturno.

164 05/12/2014 09:00:56 Ainda existe a necessidade de laboratórios específicos pro curso, e melhoramento dos já existentes. O colegiado de Enfermagem é
excelente, por isso é uma exigência que todas as matérias deveriam ser ministradas por professores do colegiado. Entrega imediata do
bloco novo de Enfermagem, e garantir que nele tenha todas as estruturas sugeridas pela coordenação, principalmente relacionado aos
laboratórios, pra se ter as atividades práticas bem executadas. E como um dos cursos mais antigos da Universidade, Enfermagem deve ser
mais valorizada!

165 05/12/2014 09:02:14 O curso está na grade da universidade desde 2009, então, neste período de 5,6 anos, não tem estrutura suficiente para atender as
exigências dos alunos, um bloco de salas de aulas foi prometido há 3, 4 anos e somente agora a construção está sendo finalizada, em
comparação com outros cursos, que entraram no mesmo período ou depois, nosso curso está atrasado e numa situação precária, as
turmas estão distribuídas em três blocos diferentes e a cada semestre que passa, percebe-se um desânimo maior por parte dos alunos. A
coordenação do curso não realiza convênios com empresas para que os acadêmicos realizem o estágio supervisionado obrigatório,
cabendo aos acadêmicos buscarem esse direito e realizarem todo processo burocrático para conseguirem o estágio e cumprir a carga
horária necessária. Os acadêmicos desconhecem os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores, este é o principal motivo para
que os acadêmicos não se interessem pelas bolsas de iniciação científica. Este ano foi realizado o ENADE e, em nenhum momento, a
coordenação veio orientar os alunos sobre o exame e sua importância. Os acadêmicos sabem das dificuldades que o curso enfrenta, mas
deveria haver uma reunião entre os estudantes e professores para que algo possa ser feito e o curso possa vir a ser uma referência e forme
engenheiros capacitados para ingressar no mercado de trabalho.

166 05/12/2014 09:13:20 Não foi possível avaliar o prof. Alexandre Amaral em virtude do mesmo não ter ministrado aula para nossa turma.

167 05/12/2014 09:18:56 Melhorar a estrutura do polo Macapá como por exemplo climatização do ambiente, acesso a internet, mobiliário adequado.

168 05/12/2014 10:08:06 Criação de palestras para o incentivo dos discentes.

169 05/12/2014 10:29:47 Inclusão de mais matérias opcionais ligadas a área de arquitetura, mudança do campus para onde estão os demais cursos (Campus Marco
Zero), e obtenção de uma infraestrutura de biblioteca, acervo e laboratórios melhores.

170 05/12/2014 10:53:22 Um comentário referente ao anexo da unifap. Onde poderia ter mais atenção, mais organização.

171 05/12/2014 11:15:49 - Disponibilidade da Coordenação para o atendimento ao discente, ampliando o horário de atendimento do mesmo, que no momento é até
as 20 horas, não abrangendo os acadêmicos do turno da noite; - Limpeza adequada do ambiente acadêmico, principalmente nos banheiros,
e também fazer a reposição de papel higiênico; - Manutenção estrutural do espaço acadêmico; - Manutenção e conserto dos equipamentos
de sala de aula (Projetor de Slide, etc.); - Reforço na segurança do Campus; - Iluminação da área de acesso ao Campus.

172 05/12/2014 11:23:16 Evitar professores de outros cursos,melhorias nas instalações,pedir a implantação de laboratórios próprios para que os alunos melhor
desenvolvam seus estudos,tirar a lanchonete próxima a quadra e evitar que outros cursos frequentem nosso bloco, visto que muitos não
respeitam e só usam para baderna.Certos professores nem deveriam dar aula devido sua enorme incompetência e arrogância e por favor
parem de ler slides,isso é muito chato.

173 05/12/2014 12:25:34 Gostaria de deixar aqui meu elogio ao esforço da coordenação do curso de Lic. em Geografia em conjunto com os demais Professores que
compõe o colegiado e também dos docentes de outros colegiados que colaboraram com o desenrolar do primeiro semestre. Pude perceber
a seriedade e compromisso desses docentes em lecionar um conteúdo de qualidade.

174 06/12/2014 01:15:58 Creio que não deveria ter monopolização dos laboratórios (seja do mesmo curso ou não) já que somos a universidade e todos devem ter o
direito de mesmo acesso, e percebo a falta de manutenção de alguns laboratórios, o que desestimula o aluno.

175 06/12/2014 01:19:48 É preciso pensar mas na sensibilidade das estruturas do curso e ter mas diálogo com os discentes e não impor algo aos acadêmicos sem
uma breve comunicação e opinião dos mesmos.

176 06/12/2014 01:21:05 parabéns a todos os professores do colegiado de historia.

177 06/12/2014 01:52:57 deveria haver mais salas de aula disponíveis, alem de os laboratórios serem mais acessíveis aos alunos.

178 06/12/2014 02:48:54 Creio que no decorrer do cursos falhas existentes serao resolvidas'

179 06/12/2014 02:56:49 Esse é o primeiro ano do curso na IFES, existem coisas que ainda tem que ser ajustadas, assim como o nosso prédio que ainda está em
construção, creio que nesse questionário, dificilmente mostrará a verdadeira realidade do curso, pois não existe nele a opção "NÃO
AVALIÁVEL", pois tive que analisar um professor que não tive aulas com ele, por ter creditado a disciplina, e o formulário não me deixou
avançar com as respostas em branco.

180 06/12/2014 03:38:22 Mais professores; mais laboratórios; buscar estágios junto às empresas (buscar convênios) e, o mais importante, CONTACTAR O
CREA-AP PARA REGULARIZAR O CURSO!!!

181 06/12/2014 03:53:04 trabalhar mais na estrutura do curso melhorar salas e laboratórios.!

182 06/12/2014 06:53:54 MAIS EMPENHO DA COORDENAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CURSO.

183 06/12/2014 07:23:27 Que professores cumpram a carga horaria do semestre e não vão para a sala de aula enrolar os acadêmicos trabalhando um semestre em
apenas um mês,e outros que não ensinam nada ficam enrolando esperando por viagem de campo para dar nota ao acadêmico que já faz
três semestres(katia Rangel e silvio)

184 06/12/2014 07:27:09

185 06/12/2014 07:56:29 precisamos de mais apoio do nosso coordenador para estar mais presente no acompanhamento do curso, juntos aos alunos e aos
professores, e para que ele seje o incentivador sobre palestras, pois um ano ja esta se passando e nada do curso de pedagogia oferecer
nenhuma palestra e nada de intercambio.

186 06/12/2014 09:57:03 Uma sugestão, seria o conserto mais agilizado dos equipamentos danificados dos laboratório, como microscópios, por exemplo. Além da
melhora da mobilidade dos acadêmicos pela instituição.

187 06/12/2014 10:26:32 investir mais nos laboratórios de pesquisa,biblioteca etc..

188 06/12/2014 11:10:49 As disciplinas de Prática Pedagógica tem segundo a ementa como principal objetivo. Preparar nós acadêmicos para a vida profissional nos
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dando dimensão do que vamos enfrentar no mercado de trabalho, sempre orientado entre teoria e prática. No entanto as disciplinas estão
sendo realizadas pelo menos esse semestre para prática I e III, como se fosse seminário. Voltado muito mais a pesquisa do que na
realidade prática pedagógica ou docente. De certa forma, tenho a percepção que estão tomando espaço do seminário.

189 06/12/2014 11:43:34 É necessário melhorar especialmente no campus do prédio da justiça federal. Alunos sem contato com a coordenação,sem biblioteca.

190 06/12/2014 11:47:29 Foco em matérias aplicadas no inicio do curso, contato e integração com as áreas de pesquisa dos professores e nosso bloco ,obviamente ,
são os requisitos que eu acredito que faltam para o curso decolar...

191 06/12/2014 12:41:21 GOSTARIA MUITO, QUE HOUVESSE UM MAIOR APOIO, DOS GOVERNANTES.PRINCIPALMENTE COM A ESTRUTURA, DA
UNIVERSIDADE,POIS DEIXA MUITO A DESEJAR.COMO EXEMPLO: A BIBLIOTECA,LABORATÓRIOS, FOTO COPIAS ,RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO .

192 07/12/2014 01:47:02 Esse é meu primeiro semestre na UNIFAP e não tenho muitas informações a respeito dessa instituição de ensino e nem muitos recursos
que possibilite o aceso a essas informações. Como o Campus Binacional de Oiapoque vem iniciando suas atividades educacionais ainda
tem muito o que melhora e para que isso aconteça devemos andar juntos buscando melhorias e informando os seus aluno de seus direitos
e deveres! Obrigada.

193 07/12/2014 03:47:52 Muito bom

194 07/12/2014 04:17:39 Nós de licenciatura precisaríamos de tempo livre assim como os bacharéis para atividades em laboratórios. Faltam laboratórios específicos
para determinadas áreas da biologia. O banheiro masculino do bloco não está funcionando. A aparecia da universidade em sí é triste,
muitas partes não capinadas e com partes pichadas, as ruas esburacadas e com remendos com concreto que deixa desconfortável a
viagem, alem de deixara a própria instituição feia.

195 07/12/2014 04:24:05 Percebe-se que cada semestre que passa, as melhorias são bem visíveis, com relação a melhoria do Cursos de Administração Pública -
EaD.

196 07/12/2014 06:29:04 Amcioso em dá continuidade!

197 07/12/2014 06:30:00 Atividades práticas são importantes para fixação do aprendizado

198 07/12/2014 06:30:08 Temos muito á avançar no que tange a estrutura física do campus, questões emergenciais precisam ser vista, como laboratório de
informática, de solos, sala de pranchetas, escritório modelo, incentivo a visita monitorada - estimular e incentivar a prática com a teoria, sem
dúvida torna o egresso mais preparado após a academia. Quanto aos docentes, todo se mostram preparados, contudo uns com menos
vontade de compartilhar isso com os discentes. Outros não tem polidez social para lidar com os alunos, mas estamos falando de seres
humanos e cabe a nós discentes sabermos lidar com esse tipo de docente, afinal encontraremos chefes, cliente, colegas de trabalho com
comportamentos semelhantes. Em linhas gerais, o curso alcança minhas expectativas.

199 07/12/2014 07:07:04 O curso tem contribuído bastante para minha formação acadêmica e me proporcionado um grande leque de conhecimentos que estou
aplicando na minha vida profissional e também secular.

200 07/12/2014 07:16:29 Os professores poderiam brincar menos na sala de aula e facilitar oo tempo para os trabalhos acadêmicos.

201 07/12/2014 07:44:48 O curso tem muito o que melhorar, falta mais investimentos em salas que possibilitem a pratica do ensino, pois ficar 4 anos só se baseando
em teoria e preso em sala de aula desanima qualquer discente, talvez seja por isso que há muita desistência no decorrer do curso. O fazer
da pratica é essencial para um futuro professor.

202 07/12/2014 08:26:51 Os Laboratórios precisam ser atualizados e ter programas de SIG atualizados tanto os pagos quanto os livres. Ativação do Laboratório de
Solos e reativação o Laboratório de Cartografia. Necessita-se de mais trabalhos de campo, agilidade por parte da administração da UNIFAP
para liberação da viagem e disponibilizar seguro de vida para os acadêmicos.

203 07/12/2014 08:58:05 Nóis acadêmicos do curso de pedagogia, precisamos ter mais apoio na questão financeira para que possamos realizar nossas atividades
nas aréas de pesquisa para que realmente, possamos contribuir com nossos conhecimentos com o bem estar da sociedade.

204 07/12/2014 12:09:56 O restaurante universitário serve comida de péssima qualidade, seu refeitório é sujo e desorganizado. O curso de administração não possui
bloco acadêmico com laboratório e internet, estamos alojado na bloco de geografia e não possui internet. A biblioteca não tem acervo
especifico para o curso de administração e os poucos livros encontrados são do curso de secretariado. Foi feito a solicitação para instalar
um roteador no bloco de geografia, sugeriram (corpo técnico) que nós comprássemos os cabos e aparelhos para instalarmos, para termos
internet nas salas. Site da instituição é desorganizado, subutilizado e não recebe atualização frequentes, difícil utilização pois há muitas
falhas nas paginações, pois muitas vezes o caminho apontado na pagina inicial não leva ao endereço correto.

205 07/12/2014 12:16:01 Que fossem disponibilizados as disciplinas correspondentes para créditos de disciplinas, pois não consigo corresponder as disciplinas da
grade antiga com a grade atual e do modular.

206 07/12/2014 12:46:03 mais práticas

207 08/12/2014 01:11:31 Após o término da construção do bloco de Engenharia civil SINE QUA NOM ter outra AVALIAÇAO INSTITUCIONAL, pois só a partir de tal
poderemos melhor dizer se teremos os laboratórios de resistência de materiais, informatica, geotecnia, estruturas e correlatos, concurso
para professores efetivos e colaboradores, aulas técnicas, disponibilidade de transporte para viagens em vistas técnicas, recurso financeiro
para defesa de trabalhos e formação continuada para Engenharia Civil, parceria com o conselho de classe, CREA-AP para estágios,
ESCRITÓRIO MODELO, CONSELHO ACADÊMICO, por fim menos ESTRELISMO e mais TRABALHO para uma sadia formação de
engenheiros civis responsáveis em agir de forma justa, segura, ética em benefício da sociedade civil amapaense.

208 08/12/2014 01:46:41 O curso está muito longe da realidade que será encontrada no mercado de trabalho. Estudamos conceitos aplicados apenas em ambientes
de pesquisa e nunca em atuações profissionais como engenheiros. Sem conhecimentos práticos sobre a engenharia elétrica, sairemos da
universidade sem o conhecimento necessário para trabalhar em uma obra ou até mesmo projetar algo.

209 08/12/2014 02:37:15 É desejável mais convênios com órgãos e empresas para estágios dos alunos, propiciando maior dimensão da prática/atuação profissional
do fromando.

210 08/12/2014 02:39:10 Espero, com minha sincera opinião, que o curso avance bastante com o passar do tempo, tanto em estruturalmente quanto socialmente
com as aplicações e desenvolvimentos de pesquisas afins.

211 08/12/2014 04:02:14 O curso e a instituição não melhoraram muito desde a última avaliação institucional, então é importante que se considere essa avaliação

212 08/12/2014 04:13:43 Para o curso ficar ainda melhor seria bom ter o intercambio entre Brasil e França.

213 08/12/2014 04:21:19 Precisamos urgentes de melhorias, como um bloco mais iluminado, um restaurante universitário com mais qualidade, banheiro mais
higienizados, professores qualificados para dar suporte aos acadêmicos, enfim, vamos olhar para os discentes com respeito e dignidade
!!!!!!

214 08/12/2014 04:21:35 O Curso de Administração é um curso muito bom, mas que peca em muitos fatores como falta de livros, laboratórios, encubadoras, projetos
de extensão, estrutura física; mas que por outro lado possui um corpo docente extraordinário, que não mede esforços para multiplicar o
conhecimento.

215 08/12/2014 05:14:41 Primeiro sugestão é criar mais laboratório para atendimento dos alunos, acervo bibliográfico para acadêmicos e internet livre em todo
universidade.

216 08/12/2014 06:13:24 Queremos uma melhor participação do corpo docente desta universidade, que está tão desligada e pouco dá importância para nossa
disciplina. Que deixaram seguir um semestre inteiro SEM professor de Introdução à Educação, e agora pela incompetência da reitoria
pagaremos por permitirem a existência de uma professora fantasma da referida disciplina. Sem falar que o curso de Licenciatura de
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História, não tem sala própria e o centro acadêmico totalmente abandonado, somos vistos com desprezo pelo corpo docente dessa
Universidade. Mas apesar de todas as dificuldades e desafios meus colegas e eu estamos aqui firmes! Não estamos aqui para sermos
meramente simples professores, mas tentar mudar um pouco a cara desse sistema educacional vigente que aí está!

217 08/12/2014 06:33:28 o curso em si esta ótimo, com professores capacitados, porem a infraestrutura do campus deixa a desejar. Em relação aos horários, o
laboratório deveria funcionar ate mais tarde, para que todos tenham acesso....

218 08/12/2014 06:50:23 Apenas falta aperfeiçoar ou estruturar o campus binacional.

219 08/12/2014 07:19:00 O sistema de consulta da Biblioteca é muito confuso, principalmente para que utiliza pela primeira vez. Acho que precisa ser revisto com
urgência para ser mais dinâmico. Os horários de atendimento aos acadêmicos nos diversos setores da Universidade deveriam ser
ajustados para atender os acadêmicos que estudam no turno da noite.

220 08/12/2014 07:29:51 precisamos de laboratórios.

221 08/12/2014 07:54:08 Construção dos laboratórios essenciais para o nosso curso, e a disponibilização de aulas práticas.

222 08/12/2014 08:00:01 NOSSO CURSO É EXCELENTE TEMOS ALGUNS PROFESSORES ÓTIMOS ,MAS NO MOMENTO A NOSSA UNICA NECESSIDADE É
A FALTA DE UM LABORATÓRIO PARA PODERMOS TER AULAS PRÁTICAS,E MELHORAR AINDA MAIS A ESTRUTURA DE NOSSA
UNIVERSIDADE. E QUEREMOS MUITO QUE NOSSA UNIVERSIDADE DE CERTO PORQUE AQUI NO OIAPOQUE NECESSITAMOS
MUITO DE UM ESTUDO DE QUALIDADE AQUI NO NOSSO MUNICÍPIO,PORQUE AQUI TEM MUITA GENTE QUE NÃO TEM
CONDIÇÕES DE PAGAR OU ENTÃO SAIR DAQUI PRA IR PRA OUTRO LUGAR PRA FAZER UMA FACULDADE,E AQUI NO NOSSO
MUNICÍPIO TEM MUITAS PESSOAS QUE QUEREM ESTUDAR E SER ALGUÉM NA VIDA

223 08/12/2014 08:00:38 sugiro que acrescente as disciplinas que tornam-se suficiente para o curso seja reconhecido como bacharelado e licenciatura plena em
geografia.

224 08/12/2014 08:52:46 nosso curso é excelente temos ótimos professores o que falta é uma boa estrutura e um bom laboratório

225 08/12/2014 09:19:25 nada é 100% bom nesse mundo, a perfeição esta longe de ser uma realidade humana, mas podemos sempre busca-la por isso acredito
que a infrestutura de nosso campo precisa melhorar bastante, os recursos didaticos pois servirá de motivação tanto dos doscentes como
dos discentes e demais funcionarios e fazendo uma observação sobre as notas atribuidas a professora eliana furtado ainda não tive o
privilegio de te-la como professora por isso as notas. os professores de uma forma geral estão de alto nivel obrigada!

226 08/12/2014 09:35:22 PRECISA MELHORAR O COLEGIADO DE GEOGRAFIA, OS LABORATORIOS, MELHORAR A BUROCRACIA EM RELAÇÃO AS
VIAGENS DE CAMPOS, PROFESSORES COM MAIS COMPROMISSO COM ENSINO DE GEOGRAFIA DISPONIBILIZAR ACERVO
BIBLIOGRAFICO ATUALIZADO.

227 08/12/2014 09:38:08 Os docentes foram dinamicos no desenvolvimento do curso.

228 08/12/2014 09:56:39 ME senti muito prejudicado na disciplina Língua Portuguesa e Redação Jornalística, pois não houve o cumprimento da proposta, pois houve
língua portuguesa e metodologia, disciplina que já estávamos estudando com outro professor. Pois tivemos que fazer um pré-projeto para
Avaliação Final, o que considero não tinha a ver com a proposta. :-(

229 08/12/2014 10:02:00 mais bolsas de iniciação cientifica.

230 08/12/2014 10:13:29 O curso sofre uma grave carência de laboratórios que são requisitos mínimos para o ensino do alono do curso, e a universidade não da as
condições minimas para o estudo no campus que o curso é ofertado, sem água de qualidade, sem a disponibilidade de lanchonete ou
restaurante universitário, nem a disponibilidade climatizadores de ar para as salas que já estão em péssimo estado, nem a integração com
outros cursos, ocorrendo um isolamento da convivência com acadêmicos de outros cursos,

231 08/12/2014 10:17:53 Gostaria que tivessem mais aulas de campo (especialmente em botânica e ecologia) e um laboratório de anatomia humana e comparada
bem equipado. E pelo fato de o curso ser integral gostaria que tivesse uma melhor assistência estudantil, como por exemplo, sala de
descanso e estudo, bem como os auxílios fornecidos pela universidade fosse ampliado para todos os alunos de cursos integrais (vale
transporte, alimentação).

232 08/12/2014 10:36:14 Seria uma ótima ideia usar o dinheiro arrecadado com as inscrições do CONJU para a compra de uma Multifuncional para o uso dos alunos.
Um bem para a humanidade.

233 08/12/2014 10:48:07 Primeiramente eu queria fazer uma observação quanto à página 1, sobre o Prof. Zaqueu: eu coloquei 1 Não em todas as questões porque
ainda não tivemos aula com ele, mas desde já quero dizer que não concordo com a proposta da condição em que a disciplina Didática
Geral foi colocada, porque está programada para do dia 15 a 31, respeitando apenas as sextas-feiras porque o professor é da religião
adventista e não respeitando as religiões dos discentes, tendo aulas tendo aulas nos dias 25 e 31, é claro que isso é uma proposta, mas
uma proposta no meu ponto de vista um tanto quanto indecente e sem respeito. Quanto às outras questões com Não, a maioria é porque
ainda não tivemos contato. Quanto à avaliação do prof. Abymael, foi baixa porque o PLI foi corrido demais que não tivemos tempo suficiente
para absorver o conteúdo.

234 08/12/2014 11:25:01 precisamos de um laboratório de informática

235 08/12/2014 12:00:59 Para mim, o que torna o curso tão deficiente é a falta de um acervo rico e adequado às demandas do curso em geral. Além disso, a falta do
bloco, de um espaço onde os alunos possam desenvolver suas atividades extra classes, é outro fator limitador. A postura de alguns
docentes também simplesmente não ajuda no desenvolvimento do curso.

236 08/12/2014 12:03:52 O curso estar abandonado, não tem incentivo para os acadêmicos, as aulas cada vez ficando mais "bagunçadas" e a motivação dos alunos
caindo cada vez mais, o que leva a desistência de muita gente, pois a Universidade Federal do Amapá- UNIFAP não atendem as suas
expectativas.

237 09/12/2014 01:11:39 Melhorias na infraestrutura e adição de mais docentes...

238 09/12/2014 01:12:13 A maior dificuldade enfrentada dentro da universidade é a do espaço físico ou seja falta de salas de aula na qual as vezes o aluno tem que
ficar andando atrás junto com o professor. Outra questão é que alguns professores pelo seu percurso já eram para está aposentados ou
passar por uma atualização. O curso de artes visuais tem carência de mais disciplinas que preparem os acadêmicos para ser professores
levando em conta que o curso pertence a uma Licenciatura.

239 09/12/2014 01:22:10 O bloco de sala de aulas do meu curso é muito distante das demais dependencias da Universidade, tais como, Biblioteca, Copiadora,
Lanchonete, RU, laboratórios e bebedouro. Durante o período chuvoso, aqui no meu estado, que é de seis meses, fica impossível acessar o
bloco a pé durante a chuva.

240 09/12/2014 01:44:04 O curso não passa por extrema dificuldade de estrutura mas sim de serviços, poderia ser analisado as principais problemáticas dos serviços
que se têm mais carência.

241 09/12/2014 02:19:17 Nossas maiores necessidades giram em torno da urgência na construção do bloco de Relações Internacionais e um acervo bibliográfico que
atenda às necessidades de cada disciplina do curso.

242 09/12/2014 03:03:59 Que os professores deem a matéria, mas não sobrecarregue os alunos, pois nosso curso é integral, então é muito ruim para nós alunos, ter
um tempo pra estudar ou ter uma "absorção" de conteúdos de forma produtiva. Esse semestre foi e está sendo horrível justamente pela
falta de tempo pra estudar e muitos seminários junto de provas, acho que é um ponto a ser estudado,

243 09/12/2014 03:11:49 Nada a declarar, excelente curso e excelentes docentes.

244 09/12/2014 03:21:11 DINAMIZAÇÃO DAS AULAS

245 09/12/2014 03:22:40 .........................
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246 09/12/2014 03:35:19 infelizmente o curso de Direito foi abandonado neste segundo semestre, já que ficamos sem cursar 3 disciplinas... atribui-se isso a falta de
gestão da universidade o que prejudicou e muito a questão do período em que teremos que permanecer na universidade...

247 09/12/2014 03:49:55 O curso é excelente, os professores também contribuem para isso. O que falta é a estrutura, principalmente ter o bloco só de Jornalismo.

248 09/12/2014 04:19:14 Precisa -se de mais livros na área da Geografia, equipamentos para laboratórios e um maior empenho da instituição para a realização das
atividades de campo do referido curso.

249 09/12/2014 04:38:32 PRECISAMOS URGENTE VIM PRO POLO DE MACAPÁ, POIS não temos contato com outros cursos. ficamos esquecidos no polo de
Santana.

250 09/12/2014 04:44:54 falta construir o bloco de engenharia elétrica não temos acesso à laboratórios. a grande maioria dos professores, praticamente todos com
raras exceções, não utiliza todo o tempo que dispõe para a aula e ainda muitos desses professores reclamam que tem tempo escasso
quando muitas vezes não é o que ocorre ,ainda nesse ponto o professor muitas vezes sede (de bom grado ou não) à pressão da turma para
terminar a aula mais cedo, CONSTANTEMENTE. o conteúdo apresentado no plano pedagógico NÃO é totalmente visto, a aplicação de
exemplos é bem timida , reforço de pontos chave da aula não é bem explorado, falta contextualizar o conteúdo em meio a disciplina , como
recursos didáticos que dispomos são apenas projetores de imagem alguns professores se detêm demais neles e passam a aula num clique
de slide, muito rápido mesmo.a pesquisa e extensão é quase inexistente no curso e nos é apresentado a pesquisa a partir do quarto
semestre ,mais ou menos, deveriamos ter grupos de pesquisa mais atuantes com produção constante e não restringir a pesquisa a um
professor orientador e seu aluno orientado.

251 09/12/2014 04:52:00 Certos departamentos da universidade precisam de melhoria. A biblioteca por exemplo, não disponibiliza os livros para o curso de
Jornalismo. O restaurante universitário não serve uma alimentação de qualidade, além disso, o serviço administrativo deixa a desejar. São
essas coisas que precisam de mudanças, para que a universidade cresça cada vez mais. Quanto ao curso de Jornalismo, não tenho
nenhuma reclamação, os professores são ótimos, e a administração do curso também, o que falta na verdade é estrutura, pois nosso curso
não possui bloco.

252 09/12/2014 04:52:37 muito bom o curso de historia, ja aprendi bastante.

253 09/12/2014 04:56:57 Para o curso

254 09/12/2014 05:03:43 Mais investimentos no Campus Binacional Oiapoque !!!

255 09/12/2014 05:09:41 O empenho de todos da coordenação e a disposição do alunos em aprender estão sendo fundamentais para o crescimento do curso, pois
se dependêssemos unicamente da disposição da Universidade em ajudar, as coisas estariam bem ruins, e olha que hoje nem estão tão
boas assim. Parabenizo a coordenação pelo espaço dado aos alunos, que sempre que precisam, contam a boa vontade de professores e
técnico em ajudar. Lamento a construção no Departamento de Letras, Jornalismo, Artes Cênicas e Visuais estar tão atrasada. o bloco
parece já está pequeno para tantas turmas. Nossos laboratórios então em bom estado, mas com quantidade de equipamentos insuficiente
para todos os alunos de Jornalismo. Aliás, me parece que somos os que menos usam a rádio. Estudo na Universidade há quase seis anos,
esse é meu segundo curso, e é de se lamentar saber que mesmo depois de tanto tempo, parece que os cursos não conseguem receber
atenção de forma igual pela administração da Universidade.

256 09/12/2014 05:09:52 melhoria da grande curricular, com a implantação de novas disciplinas

257 09/12/2014 05:18:42 urgentemente um laboratório para o curso de biologia

258 09/12/2014 05:24:08 melhorar a capacidade tecnica de alguns professores das áreas de geografia física

259 09/12/2014 05:45:35 Falta de professores a questao do segura pára podermos sairmos em campo, mais espaço e internet boa.

260 09/12/2014 05:53:13 Para o inicio de curso, onde me encontro, acredito que as melhorias pedidas estão acontecendo.

261 09/12/2014 07:07:12 transforme uma sala em laboratório pois não o temos. e necessaria uma melhoria e esclarecimento de informacoes vindas do campos
marco zero.

262 09/12/2014 07:08:35 Falta infraestrutura, biblioteca e principalmente docentes que sejam capacitados na disciplina.

263 09/12/2014 07:14:21 pois ainda , falta muita , coisa tis como , mas atividade complementar e um bom ambiente escolar.

264 09/12/2014 07:14:30 Nós do curso de pedagogia, estamos esperando o nosso painel que ate hoje nunca chega.. Era pra ta aqui desde março e nao
chega...todas as salas tem e menos a de pedagogia, so por que ela é mas descriminada. E estamos esperando o onibus tambem... deveria
melhorar muito mais...

265 09/12/2014 07:19:29 MELHORAR A QUESTÃO DOS LABORATORIOS

266 09/12/2014 07:25:12 Gostaria que alguns docentes reanalisassem uma aula mais dinâmica de produtiva, pois a maioria deles chega na sala e fica lendo slide ate
o termino da aula e isso fica muito cansativo e desestimulante e que tivessem mais respeito conosco, pois ate palavrão ofendendo os
alunos eles chamam.

267 09/12/2014 07:45:03 Estruturar laboratórios que contemplem todas as áreas da formação acadêmico-profissional do discente

268 09/12/2014 07:54:49 Os três últimos professores da análise não lecionam na minha turma. Portanto solicito desconsiderar minha nota de avaliação a esses
profissionais.

269 09/12/2014 07:55:08 So queria registrar que a Prof Isabel deveria estar mais focada em passar o conteúdo e não ficar falando de sua vida pessoal.

270 09/12/2014 07:56:50 os professores glauber e nicolas não ministraram aulas nos semestre,pois as matérias eram opitativas.

271 09/12/2014 07:57:58 A falta de equipamentos ainda é grande problema para o curso, apesar de ter alguns equipamentos, mas ainda nao é o suficiente para as
atividades praticas. O curso precisa de um professor que tenha conhecimento técnico em relacao aos equipamentos no laboratório, isso
pesa muito na producao.

272 09/12/2014 07:58:20 Alguns professores ao qual as avaliações foram não, é por que não tivemos aulas com os mesmos, ou nunca tivemos com alguns.

273 09/12/2014 08:06:45 O curso precisa melhorar principalmente a estrutura e acessibilidade para com materiais e laboratórios.

274 09/12/2014 08:07:06 professora Elaide e Gláuber não ministraram aula

275 09/12/2014 08:07:09 Neste semestre não tive aula com os seguintes professores: ELAIDE MARTINS DA CUNHA, LUCIANA MACEDO, NYCOLAS DOS
SANTOS ALBUQUERQUE, e nunca tive aula com GLAUBER RUAN BARBOSA PEREIRA. Sugiro para a Unifap como um todo: um melhor
processo seletivo de docentes, mais rapidez na resolução de todos os problemas da Universidade, mais acessibilidade aos prédios
(incluindo um meio de transporte interno), que o horário da biblioteca funcione no turno da noite enquanto houver aula na Universidade,
mais locais de xerox e lanchonete, além de uma melhor comunicação em todos os setores.

276 09/12/2014 08:07:56 Sugiro que professora Isabel reveja seus princípios éticos-profissionais. Precisa enrolar menos para inciar suas aulas e ter competência
para saber gerenciar uma sala. Coordenação do curso precisa melhorar quanto a divulgação de informações, não usar apenas as redes
sociais, buscar outras estrategias.

277 09/12/2014 08:09:10 As respostas para o Professor Nicolas dos Santos e para Professora Elaide Martins foram NÃO. Pois, não tive aula com os professores.
Nicolas deu disciplina opitativa e Elaide deu disciplina no semestre passado.

278 09/12/2014 08:09:38 consertar e/ou colocar novos Datashow nas salas.

279 09/12/2014 08:11:17 não tive aula nesse semestre com os seguintes professores: Nycolas, Elaide e Luciana,

280 09/12/2014 08:14:09 Os professores Marcus, Mário, Isabel e Lylian não são meus professoras neste semestre, foram apenas no primeiro semestre. Sendo que,
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Marcus e Mário ministram disciplinas apenas no primeiro semestre e, por isso, acabam sendo impossibilitados de serem avaliados.

281 09/12/2014 08:16:20 Precisamos de mais acessibilidade e suporte em relação ao curso as informações não são claras nem objetivas as vezes ficamos perdidos
e sem direção.

282 09/12/2014 08:19:37 Não tive aula com o Prof. Glauber Barbosa

283 09/12/2014 08:24:26 Sugestões: 1. Integrar os discentes nos projetos de extensão e pesquisa. 2. propor dos discentes mais produção de material teórico que
leve à prática.

284 09/12/2014 08:28:09 A professora docente Roberta Scheibe não trabalhou com minha turma durante o quarto semestre do curso, portanto sua avaliação na
primeira página não é válida.

285 09/12/2014 08:29:27 que todos os acadêmicos possam ser informados das decisões tomadas ao nosso curso.

286 09/12/2014 08:29:39 A professora Roberta não deu aula para a turma de 2013 no quarto semestre.

287 09/12/2014 08:30:22 Melhorar a infraestrutura.

288 09/12/2014 08:36:25 A professora Roberta Sheibe não ministrou nenhuma aula neste semestre para a minha turma.

289 09/12/2014 08:36:32 Ta bom, mais pode melhorar!

290 09/12/2014 08:37:26 Acredito que deveríamos possuir mais aulas praticas para facilitar nosso entendimento no assunto, e em relação ao atendimento deveria
possuir um horário disponível a noite.

291 09/12/2014 08:41:48 MAIS MEMBROS PARA O COLEGIADO

292 09/12/2014 08:43:42 A MAIORIA DOS PROFESSORES TEM UM EXCELENTE CURRÍCULO E UM CONHECIMENTO MUITO BOM DE SUA ÁREA, POREM O
QUE FALTA PARA ALGUNS É DIDÁTICA POIS O REPASSE DE INFORMAÇÕES NEM SEMPRE SE DA DE MANEIRA CLARA, E ISSO
ACABA PREJUDICANDO O ALUNO

293 09/12/2014 08:48:46 precisar melhorar mais principalmente nas aulas de cada professor, pois cada aluno estão tendo dificuldade em alguma disciplina,
principalmente em condições de posicionamento de explicação na sala de aula.

294 09/12/2014 08:52:37 Alguns professores precisam reciclar suas aulas com mais atividades e conteúdos fora de sala de aula. É necessário que o curso ganhe
mais estrutura técnica para se desenvolver. É preciso desenvolver mais projetos, oficinas, mini-cursos e palestras.

295 09/12/2014 08:53:37 Nossa coordenação e demais atendimentos aos acadêmicos do curso não funcionam por completo em nosso turno de aula (noite). Isso
inviabiliza o atendimento satisfatório aos discentes. Alguns professores utilizam inadequadamente o datashow, tornando as aulas chatas e
sem aprendizado. Alguns professores também acabam sendo indelicados e de atitudes que não vão de encontro à ética. Esperamos
melhorias urgentes. obrigada!

296 09/12/2014 09:02:29 Construam logo nosso Teatro, e que o RU volte o quanto antes a funcionar...

297 09/12/2014 09:04:15 Gostaria de salientar que a Professora Roberta não foi a minha professora neste Semestre (4º ). Gostaria que o nosso curso tivesse mais
unidade entre acadêmicos e professores ,para assim podemos buscar alternativas para a melhora das práticas de ensino ,assim também
como ideias de eventos em âmbito Universitário ,como entre outros municípios.

298 09/12/2014 09:05:27 Professora Roberta não esteve conosco este semestre, portanto foi avaliada por ter ministrado aulas em outros semestres. em relação ao
curso ainda ter precisamos melhora em muitos aspectos, acredito que o colegiado tenha conhecimento...

299 09/12/2014 09:09:11 tem que haver mais dialogo por parte dos professores em relação aos alunos.

300 09/12/2014 09:13:39

301 09/12/2014 09:39:34 igualdade nos espaços academicos e acesso as redes wifi dos demais cursos.

302 09/12/2014 09:44:40 As aulas presenciais deveriam ser optativas/não obrigatórias. A rigidez temporal do ambiente de estudo (moodle) poderia ser flexibilizada.
As propostas levadas a Coordenação para melhoria do curso, tornaram-se dificuldades devido a forma que foram implantadas pela mesma.
A grande evasão em parte é devido a forma que o curso foi inicialmente administrado. Com o tempo houve alguns avanços, porém, a
insensibilidade da coordenação com as dificuldades dos acadêmicos, continua sendo um forte fator de desânimo e desistência do curso.

303 09/12/2014 09:45:34 A estrutura di polo Macapá está deficitária como por exemplo cadeiras inadequadas, falta de climatização no ambiente Acadêmico e
principalmente a falta de acesso na WEB.

304 09/12/2014 09:53:18 O curso de Direito é excelente e nos proporciona um leque de escolhas após a formação. Como em todos em todos os cursos, sempre há o
lado bom e o ruim, mas os bons superam e lideram. Assim espero que continue sempre. Para abrir portas de oportunidades a cada
acadêmico que ingressar na Universidade Federal do Amapá. Obrigada pela atenção e por esse questionário, ceio que essa avaliação
servirá para melhora nas estruturas dos cursos.

305 09/12/2014 09:55:45 o curso precisa urgentemente de laboratório e implantação de um idioma estrangeiro na grade curricular.

306 09/12/2014 09:57:57 O curso em geral é bom, melhoraria bastante se nosso prédio fosse entregue para nós termos nossa estrutura física de fisioterapia dentro
da Unifap, e que chegasse mais livro da nossa área na biblioteca.

307 09/12/2014 09:58:08 É um curso que tem de tudo para ser um dos melhores, porém é necessário maior estímulo aos alunos por parte dos docentes e melhor
estrutura física e adequação de horários de aulas.

308 09/12/2014 09:58:43 Ainda a pontos a serem melhorados, como o melhoramento da didática de alguns docentes, e alguns aspectos estruturais da UNIFAP.

309 09/12/2014 09:59:34 Aprontem o bloco de fisioterapia rápido.

310 09/12/2014 10:02:47 o curso é excelente ,se não fosse as dificuldade encontrada no campus de Oiapoque, e os acesso que é bem difícil aqui ,para os
acadêmicos.a falta de informação entre coordenador e os alunos.

311 09/12/2014 10:02:49 mudança de professores como o fábio rangel e de coordenação para a prof kátia, além é claro da conclusão do nosso bloco e do horario.
integral no tem rendimento.

312 09/12/2014 10:23:19 o curso e excelente esta sendo uma maravilha graças a Deus

313 09/12/2014 10:24:04 O curso poderia receber uma infraestrutura melhor, investir mais no corpo docente e discente, investir em laboratórios que são
extremamente necessários para o curso.

314 09/12/2014 10:42:32 A carga horária das disciplinas deve ser melhor distribuída nos dias da semana, visando uma melhor assimilação dos conteúdos, uma vez
que a ocorrência de quatro aulas de uma mesma disciplina, em um mesmo dia, é extremamente desgastante e cansativo a uma boa
aprendizagem.

315 09/12/2014 10:42:48 O que falta em estrutura, sobra em elemento humano.

316 09/12/2014 10:45:03 a falta de laboratório dificultou o aprendizado em geral ea falta de alguns professores também .

317 09/12/2014 10:50:00 o curso deveria priorizar o que de fato se propõe, que é a formação de professores e não de pesquisadores. faltam mais disciplinas
pedagógicas e as especificas devem ser voltadas para o ensino na sala de aula, ou melhor, como aplica-las no ensino?

318 09/12/2014 10:56:10 a falta de laboratório que dificultou mais a aprendizagem e falta de disciplinas que não completaram a carga horaria

319 09/12/2014 11:03:20 Acredito que a carga horária do curso atrapalha na questão da disponibilidade de tempo e suporte para estudo que o curso oferece aos
alunos. Aulas de manhã e tarde tornam-se muito cansativas, as aulas no turno da tarde principalmente. Acredito que isso pode de alguma
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forma afetar o desempenho do estudante em sala de aula e no seu estudo fora da universidade. Concordo com aulas apenas em um turno,
e apenas um ou dois dias em dois turnos.

320 09/12/2014 11:10:33 São necessários que o ambiente ao curso como salas de aula, laboratórios e piscina sejam implantados de imediato pois não tem-se até o
presente momento nenhuma estrutura que realmente identifique o curso de Fisioterapia.

321 09/12/2014 11:16:08

322 09/12/2014 11:27:09 faltou laboratórios pra aulas praticas e espaço maior na biblioteca

323 09/12/2014 11:44:56 O curso é excelente, claro que com alguns problemas, como a falta de estrutura e alguns professores que fazem o curso estagnar. A atual
coordenação batalhou muito pela melhoria do curso, sempre apoiando os alunos e se virando pra conseguir do básico ao mais complexo
para nós.

324 09/12/2014 12:03:33 decorrer do curso percebi que é realmente o que eu esperava e vai muito além das minhas expectativas.

325 09/12/2014 12:19:18 Quando estivermos dentro da estrutura propria da UNIFAP em um ambiente mais interativo e dinamico com outros cursos em que a
interação e integração seja de fato universitaria, creio eu que haverá melhor desempenho, pois estudar em predio alugado longe do polo
dificulta tudo, inclusive a mais informações e acesso aos coordenadores de curso...sinto que estamos isolados e que muitas coisas não
chegam ate nós...falta essa integração e interação de fato. (opinião)

326 09/12/2014 12:43:57 o curso precisa de mais investimentos e atenção da admistração da UNIFAP

327 09/12/2014 12:48:28 Os acadêmicos de fisioterapia necessitam de um bloco próprio, de espaço. e de horários mais suscetíveis para que possa ter um melhor
rendimento nos estudos fora da universidade, o horário integral torna-se desnecessário..pois invalida o aluno na troca de turno, diminuindo
o rendimento.

328 09/12/2014 12:58:54 Durante esses anos, acredito que o o curso tem o que melhorar , mas esta atendendo certos requisitos o que me deixa feliz o com a
instituição.

329 10/12/2014 01:35:47 Desculpe-me por colocar quase tudo (1), mas o curso de artes visuais deixa muito a desejar, alguns docente não querem dar aula normal e
outros só vivem viajando prejudicando assim os discentes, a coordenação nunca está acessível para os discentes e é difícil resolver ou falar
com o coordenador do curso, e nunca fazem eventos para que os discentes consigam carga horária em AACC, nunca tivemos laboratórios
e sempre que precisamos de algo a coordenação nega aos discentes, quem sempre nos ajuda é o diretor de departamento do bloco. Com
tudo isso Eu como discente do curso de artes visuais fico desestimulado e quase desistindo do curso de artes visuais que pensei que era
muito bom.

330 10/12/2014 01:37:54 eu gostei muito do curso os professores são excelente, só que falta um pouco mais de organização da parte administrativa, falta laboratório,
uma lanchonete adequada as alunos, uma biblioteca com mais livros que não tem. e o cordenador do curso devia esta mais presente e
compreender as necissidades dos acadêmicos.

331 10/12/2014 01:40:56 O curso é de grande importância, excelente para o desenvolvimento do conhecimento. Obrigados a todos que fazem parte desse
desenvolvimento!

332 10/12/2014 01:42:55 sugestão: melhorias no anexo do campos que funciona em um local que apresenta dificuldades para pessoas que necessitam de
acessibilidade, não tem biblioteca, não funcionam os serviços de secretaria durante o dia, o andar do campus está acessível somente no
horário noturno de aula. necessitamos dos mesmos serviços do campus no prédio ora alugado e funcionando. disciplinas faltando e que
vem prejudicar o andamento do cruso.

333 10/12/2014 01:57:01 há ainda um longo caminho a percorrer para que se tenha um curso com qualidade em toda a sua estrutura, e para que isso aconteça
precisamos de mais investimento em em nossa instituição, e que todos estejam empenhados para que isso aconteça.

334 10/12/2014 01:58:06 A universidade precisa de uma urbanização adequada. E internet wi-fi gratuita em todo o campus da universidade.

335 10/12/2014 02:14:16 NÃO TEMOS LABORATÓRIOS PARA NOSSAS PRATICAS (CERIMONIALISTA E DE LÍNGUA ESTRANGEIRA) A CARGA HORÁRIA
PARA CERTAS MATÉRIAS SÃO POUCAS HORAS, NÃO TEMOS DATA-SHOW OU OUTROS RECURSOS EM SALA DE AULA QUE
REALMENTE FUNCIONEM, A UNIVERSIDADE NÃO APRESENTA SEGURANÇA PARA OS ESTUDANTES É SO MATO E MUITO
ESCURA CORREMOS RISCO DE SERMOS ASSALTADOS DENTRO DA UNIVERSIDADE, OS AUXILIOS E BOLSAS PARA OS
UNIVESITARIOS SÃO MUITO POUCO.

336 10/12/2014 02:22:48 Necessitamos ter todos professores do curso e mais dialogo com os mesmos .Mas sugiro que nos ajudem disponibilizando um transporte
pois temos esta necessidade.

337 10/12/2014 02:32:04 Meu curso, em especial, tem um bom desempenho, mas não posso deixar de imputar isso mais ao esforço de meus colegas do que do
curso ou estrutura da Universidade. Grande dificuldade ainda é a infraestrutura e acervo bibliográfico insuficiente disponível, bem como os
horários de funcionamento dos diversos setores da Universidade. É inadmissível que a coordenação de um curso noturno não funcione
justo na parte da noite porque as servidoras têm medo de estupro e outras violências, é necessário que a segurança de todos seja
assegurada, essa é maior falha desta instituição.

338 10/12/2014 02:45:05 Acredito que as turmas do campus de Oiapoque deveriam o mais rápido possível estudar em um prédio só para maior integração entre os
alunos e familiaridade com os diversos órgãos, além de ser necessário uma conexão WiFi.

339 10/12/2014 02:49:25 Em Ciência Política foi apresentado um teórico por dia de aula para depois a Unifap dizer que aprendemos Marx, Weber, Montesquieu, etc,
no seu curso de Direito! A meu ver, é preciso uma reelaboração de todas as disciplinas no nosso curso. Ora, não se aprende Marx em um
dia. Mesma coisa se repete com Filosofia, Economia, Psicologia, etc. Não se demonstra qualquer objetivo didático com essas matérias, a
não ser "rechear" o currículo do curso da Unifap. Os professores demonstram preguiça e má vontade com os alunos, quase metade já
sumiu da sala de aula, e estamos falando de um curso concorrido. Não há programa de iniciação científica, não há projeto científico aos
alunos, não há uma "linha mestra" no curso de Direito da Unifap. Ninguém é bom em tudo, as faculdades elegem um caminho para
seguirem, seja a sólida formação em cidadania, ou em institucionalidade, etc. Pelo que parece, temos a "formação humanística". Mas ela se
revela uma falácia, porque apresentar várias ciências (antropologia, sociologia, psicologia, economia, ciencia política, etc.) em 60 horas
aulas não é possível. É preciso uma reelaboração total dos objetivos do curso e adequação das disciplinas a esse objetivo.

340 10/12/2014 03:00:37 Precisamos urgentemente de mais professores

341 10/12/2014 03:10:14 O curso foi excelente para minha formação.

342 10/12/2014 03:18:15 O curso de artes visuais precisa de um laboratório adequado as necessidades dos acadêmicos.

343 10/12/2014 03:23:38 1-Implantação de um laboratório de Enfermagem. 2- Mas compreensão do Discente.

344 10/12/2014 03:28:13 bom e precisa melhorar.

345 10/12/2014 03:31:57 agradeço muito a instituição por essa oportunidade e espero que nos próximos semestres possa está adquirindo mais conhecimento.

346 10/12/2014 03:32:38 O curso precisa melhorar principalmente entre os professores. muita preocupação com estrutura e questões pessoais e pouco
comprometimento com a formação do acadêmico

347 10/12/2014 03:34:25 Esse questionário institucional discente, foi bom.

348 10/12/2014 03:44:42 O Curso de Secretariado executivo é um ótimo curso, apenas precisamos de uma estrutura melhor, para que de fato, possa ocorrer da
melhor forma possível processo de ensino-aprendizagem.

349 10/12/2014 03:58:32 dispor a seus estudantes quais sao as perspectivas de inserção no mercado de trabalho, além de mostrar maior amparo para os mesmos,
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pois são alguns motivos que influenciam a desistencia do curso de RI na Unifap

350 10/12/2014 04:02:42 Mais palestras....

351 10/12/2014 04:05:46 melhorar o corpo docente nas áreas relacionadas a economia e finanças

352 10/12/2014 04:06:58 É excelente pelo curso, mas a desvalorização da instituição é de uma incopetência sem tamanho.

353 10/12/2014 04:09:13 Falta mais acessibilidade a bolsas e laboratórios. Não temos bloco.

354 10/12/2014 04:15:36 Melhoria no atendimento na biblioteca pelo menis até as 21:30, que o coordenador de curso apareça de vez em quando. que os professores
cumpram o horário. que os professores dê os assuntos de suas respectivas disciplinas.

355 10/12/2014 04:15:51 UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA PARA O CAMPUS E TAMBEM A VINDA DE NOVOS CURSOS.

356 10/12/2014 04:31:05 construção do bloco do curso de relações internacionais

357 10/12/2014 04:32:21 Necessidade de um bloco para o curso e também de estágios e mais livros relacionados ao curso.

358 10/12/2014 04:33:18 A criação de um biotério para os cursos da área da saúde é fundamental, visto que estes necessitam utilizar animais de laboratório para o
desenvolvimento de pesquisas científicas.

359 10/12/2014 04:34:09 O curso precisa de um bloco proprio, de professores mais dinamicos e mais integrados com os alunos, menos autoritarismo e mais
profissionalismo, criativos e com visão realista. Se não tem laboratorio aceitar sujestões dos academicos para tornar o aprendizado mais
dinamico e interessante, alguns professores se prendem muito no papel e esquecem que o curso não é só teoria e sim pratica, mesmo na
sala de aula. Precisamos de uma coordenação mais presente e responsável para com o curso e os academicos. Precisamos de uma
biblioteca com funcionamento noturno, pois quando necessitamos dos poucos livros que ali se encontra não temos acesso, sendo que a
maioria dos academicos noturno trabalham durante o dia, sem possibilidade de usufruir do serviço prestado pela mesma. O curso precisa
de projetor proprio para que o curso tenha mais recurso para desempenhar suas atividades em sala de aula.

360 10/12/2014 04:34:19 É um curso excelente mas a infraestrutura não conrresponde com a necessidade do curso.

361 10/12/2014 04:34:41 melhorar a infraestrutura do campus,equipar a biblioteca com livros didáticos ,internet de qualidade e mais computadores disponíveis.

362 10/12/2014 04:35:11 A necessidade da criação de um bloco, além da oportunidades de estágios e um maior acervo na biblioteca.

363 10/12/2014 04:38:03 Estimular o acadêmico para o mercado de trabalho, procurando promover parcerias com órgãos públicos e privados para auxiliar a
formação profissional também, e não só a acadêmica

364 10/12/2014 04:39:50 O nosso curso deveria disponibilizar mais programas de extensão

365 10/12/2014 04:41:51 Aumentar a quantidade de livros na biblioteca.

366 10/12/2014 04:42:59 1- O auxílio foto-cópia demora em demasiado e percebe-se uma procrastinação crônica dos que lá trabalham, visto que os alunos
contemplados deixam suas cópias e as mesmas nunca são entregues na data estipulada. 1- Maior clareza como nas questões do
restaurante universitário por exemplo, uma vez que não fora informado com clareza sobre as medidas a serem tomadas para os
beneficiados que tiveram sua integridade de saúde abalados no mês passado.

367 10/12/2014 04:44:41 o curso de enfermagem precisa de estrutura para dar suporte de estudos aos alunos !!

368 10/12/2014 04:45:18 Construção do bloco; Aumento da carga horária

369 10/12/2014 04:46:18 o curso é excelente porem precisa melhorar alguns pontos como as assistências estudantis ao aluno em especial na comunicação

370 10/12/2014 04:51:52 Adoro meu Curso, porém a Universidade deveria olhar com mais carinho e respeito para com os alunos da Pedagogia, pois, todos
merecemos ser tratados bem na nossa Universidade.

371 10/12/2014 04:54:37 De acordo com todas dificuldades que enfrentamos dia a dia dentro da instituição podemos ainda nos orgulhar de fazer parte que e esse
universo de teorias e mostrar para a sociedade acadêmica que não e apenas o cursos como direito e medicina que podem ser relevante
para uma sociedade se eles são doutores de pessoas somos doutores da sociedade.

372 10/12/2014 05:14:27 NENHUM POR ENQUANTO !!!

373 10/12/2014 05:15:08 Percebo uma melhoria gradual do curso com a ampliação das viagens de campo, antes inexistentes, a chegada de novos professores, o
estímulo cada vez maior a pesquisa. Todavia, os maiores problemas ocorrem na ausência de atividades de extensão, na insuficiência no
número de laboratórios frente a demanda necessária e conforme afirmativa acima, apesar da vinda de novos professores, verifica-se a
necessidade frente a grade curricular do curso da chegada de novos, uns 5 (cinco) professores a mais no intuito de desenvolver atividades
de pesquisa e extensão.

374 10/12/2014 05:18:17 Esperamos que no terceiro semestre tenhamos nossa lousa interativa.

375 10/12/2014 05:28:26 mudança de ordenador...e professora mas capacitados pra o ensino.....e laboratório

376 10/12/2014 05:32:24 Precisamos de mais aulas praticas, como pesquisas de campo, laboratórios, para ajudar no nossos processo de aprendizagem,

377 10/12/2014 05:36:26 falta cadeira para não destros, sistema de som nas turmas para as apresentações de seminários e vídeos.

378 10/12/2014 05:41:46 que os acadêmicos tenham mais disponibilidade do horário da biblioteca no turno da noite. Devido muitos acadêmicos trabalharem e as
aulas começarem as 19:00, a biblioteca fecha as 20:00.

379 10/12/2014 06:33:41 gostaria que tivesse mais matérias relacionado com criação de jogos.

380 10/12/2014 06:47:00 uma estrutura melhor,laboratorios,professores assiduos,mais salas de aula,um acervo de livros melhores,um restaurante que nao tem.

381 10/12/2014 06:47:23 Os cursos que a Universidade oferece são bons, porém, necessitam de mais investimentos na infraestrutura. Em vez da Unifap abrir cursos
novos, deveria haver um planejamento para desenvolver os cursos que já existem.

382 10/12/2014 06:51:28 E precisso haver transparencia e respeito da instituicao com os alunos...

383 10/12/2014 07:02:04 fazer pedagogia esta sendo um desafio em minha vida, em breve serei uma profissional com muita competência.

384 10/12/2014 07:13:54 Eu gostaria que houvesse laboratório, fosse disponibilizado para os alunos para execução das atividades extraclasse, mais tempo, que
alguns professores respeitassem o aluno com problema de saúde, gostaria que mudasse esta política de abono de faltas, mas sem o abuso
dos alunos. Acredito que devesse ter mais aulas práticas em obras e outras situações. Obrigada. Aprendi muita coisa nesta instituição,
quero parabenizar o trabalho do conjunto. Temos excelentes professores.

385 10/12/2014 07:24:20 sugerimos que a instituição Campus Binacional Oiapoque, reveja seu horário de atendimento da biblioteca,com o objetivo de abranger o
maior número de discentes, nos facilitara até as 23 horas.

386 10/12/2014 07:27:17 termos projeto de extençao , horario do acesso a biblioteca ,participaçao em seminarios , mas reunioes com o colegiado .

387 10/12/2014 07:27:37 falta de laboratório

388 10/12/2014 07:36:12 o meu curso é otimo, somentes alguns professores que estragam.

389 10/12/2014 07:39:30 necessário haver mais clareza com relação aos resultados das avaliações,por ex.no último semestre fui aprovado em ELVIS IV e
recentemente fui consultar meu histórico e verifiquei que estou reprovado, e por mais que eu busque uma solução para isso ninguém me
responde , só me joga de um lado para o outro.quero saber que coordenação de arte é essa que a nota final do aluno é alterada e ninguém
toma uma atitude pra resolver isso, eu quero deixar claro que fiz minha avaliação, fui aprovado e não aceito uma reprovação no momento
que só falta a defesa do meu artigo para obter meu certificado.Espero que resolvam esta situação.
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390 10/12/2014 07:46:02 sugiro que prolongue o horário de abertura da biblioteca, até as 23 horas

391 10/12/2014 07:49:27

392 10/12/2014 07:53:56 o curso não apresenta estrutura suficiente para repassar determinados conhecimentos essenciais para a formação, improvisar é algo que
deve ser feito uma vez ou outra quando necessário, no entanto no curso de Educação Física isso acontece praticamente todos os dias
devido as carências de materiais e espaço físico inadequados ou simplesmente pela sua inexistência.

393 10/12/2014 07:57:13 Falta laboratório.

394 10/12/2014 07:57:49 Reforma e melhoria no espaço físico para prática de atividades, nas aulas por alunos do curso de Licenciatura em Educação Física. Mais
acessibilidade a literatura no acervo da biblioteca.

395 10/12/2014 08:12:33 melhoria na nossa sala de aula.

396 10/12/2014 08:14:55 O mesmo deveria ser melhor estruturado, pois temos excelentes professores, o que falta é estrutura e mais empenho por parte da unifap
em disponibilizar melhores cadeiras, quadros, ar condicionados, data show, dentre outros problemas que o curso enfrenta.

397 10/12/2014 08:15:43 Cuidar para que não falte professores, podendo prejudicar a turma no futuro.

398 10/12/2014 08:26:42 Trocar de coordenador, pois o mesmo não sabe atuar nesta coordenação, pois os alunos estão se sentindo abandonados e não tem o apoio
do mesmo; comprar uma bomba d'água, pois o campos está sem água há quase uma semana; e fazer uma melhor avaliação de certos
docentes, como Anapaula Martins que foi TOTALMENTE anti-ética desrespeitando os discentes de forma desumana. Providenciar
URGENTEMENTE os laboratórios de enfermagem e ciências biológicas. Assim também como a estrutura do Campus está deixando a
desejar.

399 10/12/2014 08:28:00 não deveríamos ser avaliados por presença!!!! ser reprovados ou levar faltas por chegar atrasado!!!! muito dos alunos trabalham e fazem de
tudo pra chegar ou vim a aula!! no entanto continuam sendo estudiosos e esforçados!!!!

400 10/12/2014 08:33:39 O CUROS DE ENFERMAGEM É UM CURSO MUITO BOM, TEMOS OTIMOS PROFESSORES, TEMOS UMA UNIVERSIDADE QUE
PRESISA AINDA MUITO PAR SER UMA UNIVERSIADE DE VERDADE, POIS NÃO TEMOS LABORATORIOS, SALAS INSUFICIENTES,
PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRECISAM TER UM BOM RELACIONAMNETO COM OS DISCENTES ISSO NÃO TEMOS. NÃO SOU
NADA SATISFEITA COM O CORDENADOR DO CURSO, ACHO QUE ELE PRECISA MELHORAR MUITO PARA TER UM
RELACIONAMNETO BOM ENTRE DISCENTES E COORDENADOR, NÃO É UM BOM PROFISIONAL COMO COORDENADOR PARA
RESOLVER SITUAÇÕES PARA O QUE PRECISAMOS E É INASESCIVEL SEMPRE. ESPERO QUE ESSA SUGESTÃO VALE AGUMA
COISA. OBRIGADO

401 10/12/2014 08:38:08 Disponibilidade de materiais esportivos, pois é escasso na universidade.

402 10/12/2014 09:06:16 O CORPO TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO, TEM QUE FALAR SOMENTE A MESMA LÍNGUA, OU SEJA, TER CONHECIMENTO DOS
PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS DA IES. ASSIM TORNANDO MAIS FÁCIL A VIDA DO ACADÊMICO.

403 10/12/2014 09:16:20 Não tive aula este semestre com os professores Glauber Pereira, Luciana Macedo, Elaide Martins e Nycolas Albuquerque

404 10/12/2014 09:17:06 Faltam acesso livre nas bibliotecas,seguro de vida para os trabalhos de campo,laboratórios de pesquisas,palestras,restaurante dentro do
polo.

405 10/12/2014 09:20:10 Nenhum comentário a ser feito, pois o colegiado ao invés de tentar resolver os problemas do curso decidiu extingui-lo logo o que comentar.

406 10/12/2014 09:42:20 Precisa de melhorias nas questões estruturais dos quais o curso precisa, materiais para os laboratórios, e na quantidade de materiais
didáticos que são poucos ofertados.

407 10/12/2014 09:47:17 Foi um semestre bom. apesar de muita cobrança, mas o curso todo será assim. enfim, no final deu tudo certo.

408 10/12/2014 09:47:57 Ampliar a infraestrutura do prédio.

409 10/12/2014 09:48:02 1_ melhor estrutura física do bloco referente ao surto de Ciências Sociais. 2_ maior aplicabilidade de recursos para o incentivo de pesquisas
e extensões. 3_ uma melhor metodologia por parte de alguns professores, pontualidade e compromisso com o ensino. 3_ uma melhor grade
de matérias.

410 10/12/2014 09:55:07 Precisamos de Biblioteca e de laboratório para realização de pesquisas no Campus Oiapoque.

411 10/12/2014 09:59:34 Acreditamos que em breve teremos o nosso restarante , novas salas para que possamos enteragir com os turmas e fato mais nada mau um
onibus a nos do curso pedagogia adoramos o nosso curso.

412 10/12/2014 10:02:25 na pagina 1, eu não soube avaliar a professora Mariana pois a disciplina da mesma foi cancelada

413 10/12/2014 10:03:12 O mínimo possível, para a realização do curso seria ter presente uma biblioteca com espaço e quantidade de livros adequados, transporte,
ambiente para restaurante, inclusive a disponibilidade de bolsas de pesquisa, laboratório, auditório. E é claro, com a a oferta de disciplinas
básicas, seria essencial ter um PROFESSOR para suprir a nessecidade do curso. Existe muitas falhas para serem corrigidas, mas o básico
citado seria o mínimo.

414 10/12/2014 10:18:21 o curso de geografia é uma área muita extensa, varias dimensões, espero absolver o máximo de conhecimento. Minha sugestão é continuar
com esses grandes mestres que nos orientam todos os dias, e termos mais estrutura e suporte da instituição para que possamos
desenvolver o melhor de si.

415 10/12/2014 10:24:12 Tenho uma observação a fazer. Tenho prestado a atenção q muitos alunos encontram dificuldades e acompanhar as aulas por motivo de
trabalho, e alguns professores não facilitam nada para essas pessoas, inclusive tem professora q aconselha até não fazer o curso se o
trabalho atrapalha. Pergunto aos coordenadores. Será q a desistência é a melhor saída para essas pessoas? Porque se desistirmos na
primeira dificuldade como vão se formar bens profissionais. Boa qualidade de ensino não esta somente na assiduidade do aluno, esta na
boa vontade de ser um profissional, enfrentando os obstáculos, mas temos que contar com professores compreensivos e que nos ajudam e
não nos humilhem como a professora Danielle ama fazer.

416 10/12/2014 10:40:05 meu curso é ótimo mais precisamos de laboratório para desenvolvermos pesquisas.

417 10/12/2014 10:42:03 Diante de ser um curso novo, ainda há muito para melhorar, tal como a integração do curso no PIBID, assim como a relação integradora
com os demais curso do departamento.

418 10/12/2014 10:43:47 Bom, eu acho que os bebedouros deveriam todos estar funcionando e não só alguns. Os banheiros todos com papel higiênico. E trazer uma
empresa séria para administrar o RU e que não demore, porque ttá difícil ter que ficar gastando com café da manhã, almoço e lanche na
lanchonete do ginásio, pois tudo é muito caro lá .

419 10/12/2014 10:48:17 O curso aparenta ser desvalorizado pela própria instituição, principalmente em termos de estrutura.

420 10/12/2014 10:50:13 nas salas de aulas faltam mas limpeza e lixeiro em cada sala.

421 10/12/2014 11:04:25 Aulas práticas em laboratórios específicos.Professores de física, matemática e química.

422 10/12/2014 11:08:12 Melhorias no SIGU que atendam a necessidade dos acadêmicos não somente do curso, mais ao demais na UNIFAP. A discussão para a
construção de um bloco para o curso, disponibilidade de obras referentes as Relações Internacionais.

423 10/12/2014 11:11:51 embora seja um curso novo na universidade, jornalismo necessita de uma maior atenção para seu desenvolvimento, acredito que estamos
no caminho certo, entretanto o conjunto da reitoria, departamento, dos docentes e dos próprios discentes tem que ser melhorado tendo em
vista os avanços do curso...

424 10/12/2014 11:19:38 Nosso campus não possui um suporte completo para meu curso, não possuímos laboratórios, fazendo-nos ter de ir ate o polo, a sede da
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instituição que é em Macapá.

425 10/12/2014 11:24:14 Os profissionais deveriam se inteirar mais dos procedimentos que afetam suas ações, para uma melhor resolução de problemas. Derca
precisa de pessoas mais centradas. não disponibiliza todas as disciplinas para alunos NO SIGU, ocasionando prejuízos posteriores aos na
efetivação de disciplinas subsequentes. Assim como apresenta" indeferimentos" e posteriormente "deferimentos" (meses após o prazo de
apresentação do aluno a turma/disciplina necessária). SUGESTÃO: MELHOR CAPACITAÇÃO DESSE SETOR PARA UMA MELHOR
VISUALIZAÇÃO DAS AÇÕES PERTINENTES AS ALUNOS, MAIORES PREJUDICADOS NESSE SISTEMA, DEVIDO A MOROSIDADE
PARA RESOLUÇÃO DAS AÇÕES PROTOCOLADAS.

426 10/12/2014 11:26:59 As disciplinas gerais de ciências sociais (filosofia, sociologia, economia, psicologia, identidade e cidadania da Amazônia, antropologia, etc.)
deveriam ser melhor distribuídas durante os primeiros anos do curso. Colocá-las praticamente todas nos dois primeiros semestres torna o
curso cansativo, maçante, enfadonho, pesado e desestimulante. As disciplinas específicas de Direito deveriam começar logo no segundo
semestre, assim como em outras instituições.

427 10/12/2014 11:28:44 Fica com conceito de muito bom, graças aos professores: Demilto, Alison, Dilson, Gustavo, Alexandre, Ronedia e o Edmundo.

428 10/12/2014 11:33:04 o MEC deveria visitar a UNIFAP campus OIAPOQUE, a cada seis meses, pois, muitas coisas só melhoraram porque o MEC veio fazer a
visita aqui em nosso Campus. Os profissionais, tanto professores quanto coordenadores deveriam ter cursos de capacitação, para saber
como se expressar frente a desentendimentos, e dentre outras situações. O curso de enfermagem em nosso campus, necessita de um
laboratório, pois o mesmo nao temos aqui.

429 10/12/2014 11:36:22 Um breve cometário, mais atenção ao curso de licenciatura pois tenho uma impressão que o curso é meio deixado de lado.

430 10/12/2014 11:38:45 gostaria que continuasse sempre assim com bons professores e coordenação muito boa.

431 10/12/2014 11:39:29 mudanças na metodologia de ensino, aulas mais dinamicas, aulas mais em campos, pois se trata de um curso da area ambiental, projetos
de pesquisas. Professores mais dinamicos para tornar as aulas mais produtivas e mais interessantes, mudanças no quadro de disciplinas,
poe exemplo, matematica é desnessario e o professor nao ajuda tambem. As materias voltadas para area do meio ambiente deixavam os
alunos mais interessados e com vontade de assistir aula, ja as outras nao faziam tanta diferença na hora da aprendizagem. O curso tem
que mudar a grade, tornar as aulas para campos, relizar pesquisas, etc.

432 10/12/2014 11:45:08 O curso necessita de melhores ambientes de aula, como laboratórios e um acervo bibliotecário, pois ha uma carência em demasia de livros
em nosso curso; além de que o horário da biblioteca central é insuficiente para quem estuda pela noite como é o nosso caso, sendo que em
a mesma fecha com quinze minutos de antecedência do horário oficial.

433 10/12/2014 11:55:41 COLOCAR PESSOAS QUALIFICADAS E COM BOM HUMOR PARA O AUXILIO XEROX,NUNCA PODEMOS XEROCAR NA HORA
PORQUE ESTÁ SEMPRE LOTADA DE LIVROS DE MEDICINA,NÃO DEIXANDO VEZ A QUEM PRECISA DE FATO,RESPEITO E
MÁQUINAS NOVAS,SE TEMOS O AUXILIO É PORQUE PRECISAMOS,EU MESMA JÁ DEIXEI DE FAZER TRABALHO ACADÊMICO
DEVIDO A FUNCIONÁRIA SE RECUSAR A TIRAR XEROX,ELE COGITA QUE EU DEVERIA DEIXAR E PEGAR NO OUTRO DIA,MAS EU
PRECISO NAQUELE MOMENTO,ESPERO QUE ISSO NÃO OCORRA COM QUEM PRECISE. OBRIGADA!

434 10/12/2014 11:56:10 que possa ser lembrado a existência de um campus - binacional no Oiapoque.

435 10/12/2014 11:58:34 O curso de Letras/PARFOR é um bom curso, como somos professores não deveria ter esse estágio, pois já trabalhamos com alunos...

436 10/12/2014 11:58:44 Falta mais esclarecimentos pra turma de calouros sobre o universo acadêmico. Falta informação. Falta mais aproximação com a
coordenação do curso.

437 10/12/2014 12:00:20 ter uma cood.boa, laboratório, biblioteca e sala de estudo.

438 10/12/2014 12:09:25 Espero que melhore no segundo semestre, que possa vim recursos para podem utilizar o laboratório no marco zero para pode financia
nossas viagem...

439 10/12/2014 12:12:18 A Universidade só precisa trazer professores pra dar aulas..

440 10/12/2014 12:20:01 Uma reforma na matriz curricular para LICENCIADOS EM FÍSICA, Laboratórios sendo que o curso em termos de laboratórios é precária.
Que os professores sejam mas flexíveis quando se tratar de abono de faltas sendo que os mesmos faltam nem por isso o punimos eles
pelas faltas. arborização no bloco de física banheiros limpo e com a descarga e porta funcionando. etc...

441 10/12/2014 12:30:23 Alem de não possuímos uma estrutura adequada alguns técnicos são arrogantes,o coordenador é inacessível e não coordena de forma
adequada discente, professora Maíra foi arrogante com os discentes no estágio ,o professor Diego ameaçou a turma justificando que era
servidor publico batendo na mesa, professora Anapaula ameaça turma para ter cuidado no próximo semestre, o horário é não flui de forma
adequada e planejada o semestre aqui no campos de Oiapoque deveria ser chamado de trimestre!

442 10/12/2014 12:33:17 a instituição de ensino precisa fazer o melhoramento de sua infraestrutura para melhor atender as prioridades tanto dos academicos quanto
dos discentes. E precisa urgentemente melhorar o curso 226- ciencias biologicas- licenciatura que estar sofrendo grandes problemas a
respeito de quatro disciplinas que não foram ministradas assim prejudicando o ensino dos academicos da turma 2014.2 e tanbem a respeito
de que nosso curso e integral e a carga horaria não estar correta por culpa de um erro que a propria faculdade acasionou escrevendo nosso
curso de maneira incorreta no mec assim prejudicando os academico do curso ciençias biologicas 226 licenciatura

443 10/12/2014 12:45:00 A falta de disciplinas compromete a duração e qualidade do curso, deixando a todos os discentes preocupados com a direção que a
instituição tem imprimido ao curso.

444 10/12/2014 12:47:49 O curso de direito em Oiapoque por está em implantação dever ser tratado de um modo especial, pois este curso está situado em uma
região de fronteira na qual apresenta necessita de operadores de direito. E administração da Unifap não trabalha de forma responsável e
coerente para o desenvolvimento deste campus. Tendo em vistá essa situação a instituição nessa nova gestão, precisa encara o Campus e
os cursos aqui presente como uma forma de desenvolvimento e crescimento para Unifap, pois o mal funcionamento dos cursos aqui
presente acaba diminuindo a instição em parâmetro nacional.

445 10/12/2014 12:53:15 A profª Mariana não nos deu aula. Não temos restaurante universitário (de suma importância para nós); Não tivemos todas disciplinas do
semestre, onde implica dificuldade na graduação e no ensino.

446 11/12/2014 12:10:58 estou me identificando muito com o curso e pretendo continuar assim parabens unifap

447 09/01/2015 02:02:18 Melhorias na estrutura de salas de aulas. Melhoria no atendimento aos alunos. Melhorias na gestão atual da reitoria. Melhorias na limpeza
dos blocos. Melhorias na limpeza do R.U (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO) que está com os pátios cheio de merda de pombos.
Melhorias na limpeza dos banheiros do bloco de Ciências Sociais. Melhorias nos equipamentos de sala tais como: central de ar, datashow.

448 09/01/2015 02:03:23 Por enquanto sem nenhuma reclamação, ao decorrer do curso pode aparecer. Mas como disse por enquanto esta sendo e excelente, talvez
depois ocorra algumas alterações ai minha opinião mude. Meu comentário! Sem sugestão, ainda. Obrigada

449 09/01/2015 03:41:15 Não tem sala própria, não tem bloco próprio, professores reserva de disciplinas para caso a necessidade de troca do professor, mais
desempenho pela parte docente.

450 09/01/2015 04:31:54 falta de laboratório estrutura do prédio estacionamento internete biblioteca cm pouco livros ,falta de trabalho de campo só teoria não pode

451 09/01/2015 04:46:21 a coordenação e a universidade do curso devia ser mais solícita as necessidades dos alunos!!

452 09/01/2015 05:09:43 mais viagens de campo, melhor assistência aos alunos. melhor RU comida de qualidade sucos naturais

453 09/01/2015 05:21:54 NENHUM! OU PRATICAMENTE TODOS! DEVERÍAMOS PAGAR MATÉRIAS COM MAIS FACILIDADE, FAZENDO COM QUE O
ACADÊMICO CONCLUÍ-SE MAIS RÁPIDO AS MATÉRIAS PENDENTES.
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454 09/01/2015 07:05:35 gostaria que tivessemos uma internet de qualidade, aumentar a sala de pesquisas e a criação do nosso laboratório de pesquisas e, vale
ressaltar que a gente já não tem laboratório e quando temos uma aula de campo ainda nos é negado pelo campus de Macapá...

455 09/01/2015 10:50:07 Faz-se necessário valorizar todos os acadêmicos, quer sejam do curso "regular" quer sejam do curso modular. É preciso pensar se é
possível abrir novas turmas antes de sujeitar os acadêmicos ficarem indo de bloco em bloco, perâmbulando pela Instituição em buscar de
se "fixar" em um ambiente;Quanto a alimentação é preciso humanizar este serviço, pois os que lá trabalham pensam que estão lidando com
bichos.

456 09/01/2015 11:03:43 nenhuma no momento

457 09/01/2015 11:44:40 o curso, é excelente, porem a parte estrutural do bloco está defasada, e consecutivamente a uma baixa disponibilidade de projetos de
pesquisas, a ausência de estímulos e grande burocratização no sistema financeiro para disponibilizar recursos para ajudar nas despesas
quando o aluno irá apresentar trabalhos fora da instituição, sendo assim essas situações prejudica o desenvolvimento do curso.

458 09/01/2015 12:44:41 Construção do bloco; Internet disponível

459 10/01/2015 02:23:52 a coordenação do curso deveria deixar os acadêmicos informados sobre mudanças sobre as normas que ocorrem durante o andamento do
curso.

460 10/01/2015 02:24:14 Dentre o questionário feito, deve-se ter mais unidade entre coordenações, seja de qualquer curso, além do incentivo entre discentes e
docentes, além de poder contribuir com uma grande dinâmica de saber trabalhar dentre os estudos, sejam com projetos, formas de
avaliação e o próprio investimento da universidade.

461 10/01/2015 03:45:19 O curso necessita de mais equipamentos e materiais para os laboratórios.

462 10/01/2015 08:17:45 Não acho correto uma universidade ofertar um curso sem as condições necessárias ao seu funcionamento. No caso do curso que faço,
estamos em uma sala cedida por outro curso que demonstra claramente que são insatisfeitos com nossa presença.

463 10/01/2015 10:48:42 O curso de arquitetura e urbanismo da UNIFAP é excelente, mas exige algumas melhorias no que diz respeito ao ambiente de estudo e/ou
pesquisas de campo estabelecidas pela instituição. Instalação de laboratórios novos, placas de indicação e posicionamento dos blocos e
setores do campus, instalação de uma sala de xerox.

464 10/01/2015 10:50:21 Gostaria que houvesse mais interesse por parte da reitoria no que diz respeito ao campus de Oiapoque.

465 10/01/2015 11:09:41 DEPOIS DAS MINHAS RESPOSTAS NÃO TENHO MUITO O QUE ACRESCENTAR, SO TENHO CERTEZA QUE TEM QUE MELHORAR
O CURSO, SUGIRO QUE TIVESSE MAIS PROFESSORES PARA QUE ASSIM, POSSA TER MAIS ORIENTADORES NAS ATIVIDADES
CIENTÍFICAS (TCC), QUE É UM PROBLEMA CONSEGUIR UM ORIENTADOR NESSE COLEGIADO...............

466 10/01/2015 11:17:10 O LABORATÓRIO DEVERIA FUNCIONAR; MAIS GRUPO DE PESQUISA; MAIS ACERVO BIBLIOGRÁFICO ATUALIZADO; MAIS
ACESSO A PESQUISAS FORA DO CAMPO; A COORDENADORA DO NOSSO CURSO ESTA MAIS PRESENTE NA COORDENAÇÃO.

467 11/01/2015 03:27:36 Há muitas coisas para melhorar, a começar pela estrutura fisica do campus que com certeza irá influenciar em outras vertentes, como a
forma de ensinar e aprender.

468 11/01/2015 10:03:46 Ainda há muito o que melhorar, tanto por parte dos acadêmicos, como dos docentes e técnicos. precisamos de melhor relacionamento.

469 11/01/2015 12:20:05 Gostaria que o curso tivesse mais livros na Biblioteca, pois estudar por apostilas fragmentadas não me parece um meio adequado ao
desenvolvimento que necessito.

470 11/01/2015 12:41:44 Por ser um curso em que tratamos de disciplinas como Anatomia, bioquimica e fisiologia é indispensável a criação de um laboratório para
as aulas práticas. Um laboratório para o curso de Educação Fisica pois ficamos extremamente prejudicados por termos que depender do
laboratorio de um outro curso da Universidade, o que pode interferir em nosso desempenho profissional futuro.

471 12/01/2015 01:09:46 Acho que deveria haver a maior capacitação de alguns professores do curso

472 12/01/2015 01:20:08 Mudança de horário para a noite seria interessante ... Obrigado.

473 12/01/2015 01:34:00 O curso de Licenciatura é muito bom, mas precisa melhorar em alguns aspectos: acervo bibliográfico, bloco de salas próprias do curso, e
Laboratórios.

474 12/01/2015 01:36:13 O curso é bom, o que falta é maior apoio aos alunos para a pesquisa por parte do colegiado e do apoio financeiro da instituição e um acervo
bibliográfico do curso mais amplo, atualizado e melhor.

475 12/01/2015 01:40:12 O curso de Geografia é excelente, porém é preciso mais investimentos em laboratórios equipados. A universidade está evoluindo muito,
comparado com os anos passados.

476 12/01/2015 01:49:55 O curso , deveria se voltar um pouco mais para a capicitação do aluno para o mercado de trabalho, atraves de atividades mais praticas e
objetivas,palestras, etc.

477 12/01/2015 02:14:38 professores mais responsáveis com o curso e alunos, infraestrutura melhor para o bloco de ciências sociais, se contratar bolsista que seja
de qualidade seu atendimento e de preferência de tenha curso de relações humanas.

478 12/01/2015 03:09:19 Percebo um grande empenho do pequeno quadro de pessoal que a EAD disponibiliza para o desenvolvimento do curso. Ao que parece, o
que falta realmente é investimento em equipamentos para que os profissionais que atuam nessa área possam desenvolver sua atividades e
atender as necessidades do curso (acadêmicos e professores). Percebo ainda a falta de mais pessoas para que as atividades sejam
melhores distribuídas, tirando assim a sobre cargas que recair de alguns profissionais que nos atende.

479 12/01/2015 04:32:00 * Atenção no acervo didático, tais como disponibilidade de livros na biblioteca.

480 12/01/2015 04:56:55 faltam demasiadamente tanta coisa no polo binacional Oiapoque que nao sei nem por onde começar!

481 12/01/2015 05:25:18 DETERMINADOS PROFESSORES DEVERIAM LEVAR MAIS A SÉRIO A SUA FUNÇÃO. POIS, ALGUNS FALTAM DEMAIS E DEMORAM
PARA CORRIGIR A PROVA. E COMO TODOS SABEM A EMENTA DO NOSSO CURSO É MAL FEITA, O QUE NOS PREJUDICA
BASTANTE.

482 12/01/2015 06:45:01 deveria ter mas comunicaçao entre alunos e administraçao.

483 12/01/2015 07:13:32 As salas de aula deste curso estão em péssimas condições, Obs: Todo o bloco C, não possui estrutura adequada para atividades docentes
e discentes. A instituição não investi na pesquisa. O atendimento na coordenação, não é suficiente, pois, as informações são
desencontradas, mostrando o pouco conhecimento sobre o colegiado, principalmente com os prazos concedidos para apresentação do
TCC. Na biblioteca os livros não são suficientes. Com relação a formação docente muitos possuem dedicação ao trabalho.

484 12/01/2015 07:39:12 minha reclamação e em relação a coordenação de ciências sociais, pois as pessoas que lá trabalham não prestam um bom atendimento.
Passam informações contraditórias e não conseguem resolver nossos problemas.

485 12/01/2015 08:54:33 que se tenha um bom laboratório para melhor aprendizagem e fixação do curso.

486 12/01/2015 09:04:02 Acrescentar atividades remunerativas, pois como o curso é integral nos impede de fazer um concurso e ter um trabalho remunerado;
Promover uma maior interação do acadêmico com a matéria trazendo para o cotidiano, sem perder o foco do estudo.; Promover atividades
que possibilitem a revisão do assunto dado em sala de aula, para assim poder encaixar com as horas de estudo fora da universidade;
Estimular os alunos a participar ou ficar ciente das decisões da coordenação; Ter um bloco, com urgência;

487 12/01/2015 10:06:12 sem comentarios

488 12/01/2015 10:21:26 Sugiro que mais bolsas monitoria sejam oferecidas aos acadêmicos em todos os âmbitos do estudo. Grupos de estudos seguindo cada área
de pesquisa também seria excelente
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489 12/01/2015 11:04:45 - a parte negativa foi quando fomos estudar nas escolas públicas sem estrutura nenhuma

490 12/01/2015 12:28:57 Estrutura física deficiente. Poucos laboratórios, salas de prancheta e de informática sem unidades para atender a todos. Banheiros sem
papel higiênico e sabonetes. Lousas digitais existentes, mas inutilizadas. Maior integração com outros cursos na dimensão estadual e
nacional.

491 13/01/2015 04:21:18 deveríamos ter um olhar com mais cautela nas aulas que foram administrada em 10 dias , o laboratorio que não temos que uma ferramenta
eficaz na formação de um profissional de biologia e ate mesmo na enfermagem

492 13/01/2015 04:40:42 sem comentários e sugestão.

493 13/01/2015 04:43:48 Melhora a infraestrutura, com materiais novos

494 13/01/2015 04:58:02 Que nesse próximo semestre não tenhamos aulas em disciplinas corridas,em que deveríamos estudar em um semestre estudamos em dez
dias e isso prejudicou bastante o processo de ensino aprendizagem.

495 13/01/2015 05:52:04 Os professores precisam ser mais pontuais e assíduos, devendo demonstrar melhor forma de organização e planejamento das aulas e
instrumentos avaliativos, buscando cumprir a carga horária, bem como explorar os assuntos de forma mais didática, coerente e abrangente.
A coordenação deve ter mais celeridade na resolução dos problemas que lhes são apresentados.

496 13/01/2015 05:58:54 Criação de laboratório de informática

497 13/01/2015 06:46:05 O curso é muito bom, entretanto existem muita falhas, principalmente na infraestrutura. sabe-se que, laboratórios muito bem equipados
contribuem e muito no aprendizado dos acadêmicos, principalmente os de enfermagem

498 13/01/2015 07:31:30 Durante o curso, percebeu-se a necessidade de Estágio Supervisionado e mini-cursos voltados à outras áreas de atuação no campo da
área de estudo que não a pedagógica, com destaque a: biológicas, saúde, etc.

499 13/01/2015 09:14:59 O curso de Ciências Sociais com relação a sua matriz curricular é excelente. Falta uma melhor reformulação entre o curso, coordenação,
técnicos da universidade para uma melhor interação institucional.

500 13/01/2015 09:30:42 O curso tem a finalidade de formar pessoas para o mercado de trabalho, porém ainda falta, estimulo por parte acadêmica, a aproximação
do discente e grupo técnico, seria de fundamental importância uma melhor formação profissional.

501 13/01/2015 09:37:04

502 13/01/2015 10:15:35 O curso de Geografia da Universidade Federal do Amapá precisa de apoio para desenvolver pesquisas e aula de campo, são atividades
fundamentais para fixação de conteúdo a conhecimento na prática dos assuntos abordados em sala de aula. Os professores do Colegiado
enfrentam diversas dificuldades para desenvolver aulas de campo, o processo burocrático e cansativo e demanda muito tempo.

503 13/01/2015 10:35:05 Um Curso cada vez mais organizado e melhor...

504 13/01/2015 10:38:16 O Curso de Direito exerce um papel fundamental na sociedade, tanto humanística e técnico jurídica para atender as demandas sociais,
detectando dificuldades, buscando soluções e mecanismos de composição capazes de solucionar conflitos. Espero aprender muito na
universidade para poder contribuir com a sociedade..

505 13/01/2015 11:05:21 é necessário que a universidade tenha salas de laboratório onde o acadêmico de enfermagem possa desenvolver e aprender melhor.

506 13/01/2015 11:24:25 que fique bem claro que so dei o conceito de muito bom para o curso como geral por conta dos PROFESSORES que fazem de tudo para
nos dar uma formação digna, mas se fosso pela unifap não teriamos condições de formações... cuidem mais dos cursos de humanas e
parem de agir como se só houvessem cursos da área de saúde.. é uma vergonha um curso como o de geografia não ter laboratórios
dignos.

507 13/01/2015 11:46:45 Precisamos de um laboratório de línguas, para assim ampliarmos nossos conhecimentos.

508 13/01/2015 11:48:48 faltam mais laboratórios e equipar melhor os que existem, para que assim possam ser melhor utilizados, pois hoje em dia quase nunca são
utilizados, por quase sempre estarem fechados e quando são abertos para serem utilizados não possuem equipamentos. contratação de
mais professores, para que os alunos não deixem de fazer alguma disciplina por falta deles, pois quando algum(uns) professor(es) pede
licença da instituição para se qualificar, tanto em mestrados quanto em doutorado, quem sai prejudicado sempre é o aluno, isso quando o
professor sai da instituição sem autorização da mesma para tais qualificações e deixam a turma semanas sem aula e quando volta para
ministrar apenas uma aula se acha no direito de cobrar alguma coisa, sendo que já prejudicou o semestre todo dos acadêmicos de tal
turma. Não sou contra a qualificação dos professores, desde que feita de maneira a não prejudicar os acadêmicos que estão cursando a
matéria que o professor deveria está ministrando. A forma que a unifap é utilizada como trampolim para esses professores de fora do
estado do Amapá, que passam no concurso para professor na unifap e após o estado probatório pedem transferência para as suas cidades
de origem ou instituição que realmente pretendem ficar e contribuir. Esses professores não possuem capacidade de passar em um
concurso nessas instituições e a única forma de chegar até elas é usar universidades federais "menores" como trampolim para isso, e com
isso a incapacidade desses professores prejudica não só os acadêmicos como toda a universidade, falo isso não só pelo meu curso, mas
por todos os outros em que tenho amigos e conhecidos que relatam o mesmo citado acima. Como Amapaense espero sempre ver o estado
em que vivo, evoluir, e um agente importante nesse processo é a Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.

509 14/01/2015 01:08:16 O curso precisa de muitas melhorias, não atendeu as minhas expectativas em relação ao mesmo. Muitos professores com ideias arcaicas
foi o que mais me desapontou.

510 14/01/2015 02:05:11

511 14/01/2015 02:42:57 Falta mais investimento nos graduandos como por exemplo bolsas de iniciação científica, mas que pague um valor de aproximadamente R$
900 reais pois o valor atual não cobre os custos e desestimula os graduandos, que vem buscando empregos em outras áreas que não
condiz ao curso de formação. Att,

512 14/01/2015 03:24:52 o curso e excelente,mas precisa melhorar na parte de apoio aos estudantes,principalmente,na coordenação as vezes não sabem explicar
algumas duvidas em relação ao curso ,principalmente nessa mudanças que houve na administração e também que o aluno do parfor tenha
mais apoio como o financeiro pelo fato de morarmos distantes.

513 14/01/2015 04:02:34 sem comentarios

514 14/01/2015 04:09:36 Alguns professores chegam e impõe,e não é bem assim! Não tem dialogo com os alunos é aquilo e pronto.Teriam que conversar e
combinar e não se impor. Estamos lá nos preparando para um futuro melhor, somos todos maiores de idade portanto, sabemos o que
queremos, não estamos lá para brincar de professor e aluno.

515 14/01/2015 06:20:11 mais atenção e valorização por parte do governo.

516 14/01/2015 06:37:11 Que fossem resolvidas os lançamentos de notas de dependência,pois paguei uma matéria até hoje não foi lançado, já dei entrada no
protocolo nada a resolver!

517 14/01/2015 06:57:11 Meu curso de Direito só teve disponível 3 matérias de 6 que deveriam e isso é ridículo!

518 14/01/2015 09:15:55 No primeiro semestre do curso não foram ofertadas todas as disciplinas previstas na grade curricular e no segundo semestre também, no
total são 4 disciplinas em atraso em apenas 2 semestres, além disso, não há por parte de alguns professores do colegiado de direito do
campus Oiapoque o interesse de desenvolver atividades pertinentes a formação profissional dos discentes e o evidente descaso da Reitoria
quanto a contratação de novos professores para ministrar as disciplinas que faltam, sobrecarregando os docentes que atuam no campus
binacional. Ressalto ainda que há professores que por algum motivo indiscriminado não ministraram nenhuma disciplina em nenhuma das 2
turmas de direito do campus.
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519 14/01/2015 09:35:16 que não fique apenas na sala de aula. Aproveite os laboratórios, projetos e o clima da universidade.

520 14/01/2015 10:09:58 O Curso poderia ter me oferecido mais laboratórios e possibilidades de projetos de pesquisas.

521 14/01/2015 10:27:10 precisamos de um campus completo ou perfeito.

522 14/01/2015 11:02:14 Excelente o curso

523 14/01/2015 11:28:59 Ter orientações mais esclarecidas da Coordenação geral do PARFOR e da UNIFAP pertinentes aos acadêmicos.

524 14/01/2015 11:38:17 Gostaria de ter um oportunidade de encerrar meu curso iniciado em 2002, cujo TCC ja conclui e portando faltam duas disciplinas para colar
grau é até o presente momento não consegui esse objetivo.

525 14/01/2015 12:53:19 melhorar a infraestrutura do campus binacional afimde dar suporte ao curso de ciencias biologiacas.

526 15/01/2015 01:04:47 O curso tem ótimos professores e um grande número de ótimos acadêmicos, é necessário salas, laboratórios e um espaço com uma melhor
estrutura, seja um bloco ou uma reforma.

527 15/01/2015 03:04:23 O CURSO DE GEOGRAFIA EM SE MERECE MAIS RESPEITO, POR DE REITORES E COORDENADORES, POIS PRECISA-SE DE UM
LABORATÓRIO COM EFICIÊNCIA PARA QUE SE POSSA DESENVOLVER UM TRABALHO COM MAIS PRECISÃO.

528 15/01/2015 04:15:11

529 15/01/2015 09:13:57 nenhum

530 15/01/2015 09:19:42 Acho que nosso grupo de professores docente é excelente, mas falta de estrutura na Universidade e prejudicial a nos discente
principalmente as turmas de enfermagem que nem laboratório tem. E vou mais além , uma universidade que não tem nem um telefone fixo
isto , não nós traz uma confiabilidade , somente isto tenho a dizer.

531 15/01/2015 09:24:06 Entrega da ampliação do Campus Binacional Oiapoque.

532 15/01/2015 11:15:59 Estou gostando muito do curso, e espero que daqui em diante possa melhorar cada vez mais o meu aprendizagem.

533 15/01/2015 11:21:06 AGRADEÇO TODA ESSA JORNADA NA UNIFAP. SUGESTOES. GOSTARIA DE TER TIDO UMA AULA MAIS AGRADAVEL COM O
PROFESSOR GILBERLANDIO, QUE ELE PUDESSE TER MAIS PACIENCIA PARA ENSINAR. APRENDI MAIS SOZINHO DO QUE COM
ELE. ABRAÇOS.

534 15/01/2015 11:36:12 Ha professores que deixam a desejar em seu desempenho das aulas, porém há aqueles que se dedicam e levam a serio. Como sugestão:
diria que indicasse os professores que realmente tenham compromisso com curso, para não fazer de conta. E quanto ao atendimento ao
público que fosse mais humano...

535 16/01/2015 01:05:12 Precisa que os professores tenha mais disponibilidade para orientar os educandos em suas dificuldades referente a disciplina e seus
conteúdos repassado em sala de aula.

536 16/01/2015 02:14:18 O curso de arquitetura tem uma falha com a parte prática, muita teoria e disciplinas como desenho, primordial para a carreira é contemplada
com apenas uma disciplina durante todo o curso.

537 16/01/2015 02:19:45 Por ser um dos cursos mais antigas da universidade deveria ser ter mais recursados a ele. O bloco por exemplo, está a meses para ficar
pronto e nada. Somo todos os dias atacados por carapanãs porque a infraestrutura é de pessima qualidade. Além disso temos o restaurante
universitario que deveria servir uma comida de qualidade, e não é oque acontece, infelizmente. E que acaba sofrendo essas consequencias
somos nós os acadêmicos. Outra questão é o banheiro, todas as vezes nunca encontramos um banheiro devidamente limpo e com papel
higienico e sabão para usarmos, além de que nem conseguimos utilizá-lo pela quantidade exorbitante de carapanã que tem. Por tanto
espero que isso se resolva o quanto antes. Pois a universidade é como se fosse nossa casa, passamos mais tempo nela do que em nossa
propria casa. Obrigada!

538 16/01/2015 07:08:09 Favorecer um suporte maior quanto ao acesso e disponibilidade à biblioteca e ao sistema informatizado na universidade (web).

539 16/01/2015 07:26:31 Que a UNIFAP se responsabilize pelos curso que implanta: construindo o bloco do curso: com laboratório, banheiros adequados, salas com
boa sonoridade, e todas as outras ferramentas necessárias ao curso.

540 16/01/2015 08:20:29 Meu curso é muito bom e importante, mas poderia ser muito melhor se muitos dos questionamentos que eu respondi qualificando como
ruins fossem opostos. Enfermagem é ciência e não arte! Não somos palhaços e muito menos fazemos Artes Visuais (sem querer ofender).
Dê-nos mais estrutura e mais qualidade Universidade Federal do Amapá! Sei que merecemos e temos direito disso!

541 16/01/2015 09:06:32 que se faca uma atualização para o professor não de conhecimento mais de transmissão de conteúdo, pois ele sabe mais não transmiti e
um caderno de caligrafia pois ninguem entende o que ele escreve

542 16/01/2015 10:03:41 Melhorar a infraestrutura da sala, disponibilizar mais opções de lanchonete entre outras.

543 16/01/2015 10:10:25 o curso demostra que precisa melhorar em vários aspectos.

544 16/01/2015 10:27:49 que os alunos da parfor pudessem ter mais acesso junto a coordenação do curso

545 16/01/2015 10:30:29 que a coordenação do curso seja mais atuante nas turmas

546 16/01/2015 10:36:58 quanto ao restaurante que se tome providencias urgentes para a sua resbertura

547 16/01/2015 10:37:43 gostaria que que a coordenação do curso estivesse mais presente com os acadêmicos.

548 16/01/2015 10:37:50 nenhum

549 16/01/2015 10:43:05 Informações com antecedência, que as informações estejam no sigu e que o mesmo funcione, que o restaurante volte a funcionar etc.....

550 16/01/2015 10:47:57 acesso a rede de internet no nosso bloco,por favor queremos uma senha.

551 16/01/2015 10:49:45 o restaurante deve voltar a funcionar o quanto ante

552 16/01/2015 10:54:54 Ha necessidade de laboratório de pesquisa com equipamentos que venham contribuir num melhor desnpenho de cada participante e salas
melores.

553 16/01/2015 10:59:44 O curso é excelente, só falta mais um pouco de atenção da instituição para conosco ....

554 16/01/2015 11:05:26 sem comentario
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