
# Resposta Dissertativa

1 A Reitoria tem que dar o mesmo trato aos Campus Santana, Campus Mazagão e o Campus Bi-nacional, a reitoria só 
procura os Campus os mesmo precisam de algo em beneficio próprio.

2
A UNIFAP TEM A SUA CREDIBILIDADE, MAIS A COMUNIDADE AMAPAENSE PRECISA CONHECER MAIS E MELHOR O QUE 
ELA É E FAZ, TRAZER A COMUNIDADE EM GERAL PARA CONHECER A REALIDADE DA UNIFAP, SOCIALIZAR E INCLUIR A 
TODA A NOSSA DIVERSIDADE!, Para que haja Interação entre todos.

3 Acho essencial essa política educacional em nossa universidade, mas com certeza a infraestrutura tem que ser priorizada 
principalmente nos pólos mais distantes.

4 Acho que é realmente necessário se reavaliar as metodologias e formas de avaliações, para que estás se tornem mas 
coerentes com o mundo e o mercado atual. Académica de Arquitetura e Urbanismo.

5

Acredito que o mapa estratégico está contemplando o que almejamos para a UNIFAP, com ênfase no avanço tecnológico e 
desenvolvimento social, ao interagir com a comunidade, por meio da extensão. Outro ponto positivo está relacionado aos 
Campi, na tentativa de promover a independência destes, visto que diversas burocracias, atrapalham o crescimento e 
retardam as ações.

6 Alinhar estratégias junto aos Centros acadêmicos para captação de recursos externos, desenvolvendo a inovação e o 
capital tecnológico da universidade.

7 Ampliar os programas de extensão; ampliar as vagas para pós-graduação, mestrado e doutorado (especialmente área da 
saúde)

8
Apenas uma sugestão, Seria interessante ter uma maior imersão do Departamento de Tecnologia da Informação com os 
alunos de Ciência da Computação, no sentido de agregar conhecimento e compartilhamento de ideias que desenvolvam 
tecnologias para o Estado.

9 As ideias apresentar são muito boas. Quem ou quais pessoas na universidade usam o mapa ? Ele será a base de todas as 
ações no campi?

10 Bem, na realidade eu gostei do novo mapa.

11 Boa noite!Li o mapa estratégico .Se as medidas tomadas forem para benefícios e melhorias da instituição sou a favor,
acredito que os acadêmicos só tem a ganhar e a sociedade também.

12

boa tarde primeiramente gostaria de dizer que me sinto honrado em poder estudar nesta instituição de ensino que objetiva 
desenvolver grandes profissionais e que tem um corpo docente super profissional e a cada dia me esforço ao máximo para 
aprender algo novo. curso licenciatura em sociologia na modalidade EAD e umas das questões que venho pautar é o uso do 
sigaa e as referentes notas que são fixadas, pois muitas das vezes nãpo condizem com nossa nota que de fato são 
verdadeiras e o erro de notas colocadas por professores e quando vamos imprimir o histórico, o mesmo são com disciplinas 
com mais de uma reprovação sendo que não fiquei em nenhuma! já acionei as autoridades competentes porém até o 
presente momento não tive exito e por este motivo vejo que alguns colegas ja se ausentaram das aulas e até mesmo 
desitiram do curso. tento ao máximo poder ajuda los, mas infelizmente não depende de nós. mo mais, a instituição está de 
parabéns na pesquisa e extensão, pois se eu fizer vontade moro na UNIFAP rsrs a cada dia se tem plestras, cursos, rodas 
de conersa e isso me faz a cada dia lutar por meus sonhos e sã atraves desses meios de ensino e debates

13 Boa tarde!! Considero importante ampliar a oferta na graduação, especialmente no referente à GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA. Que é uma área que pode dar grandes benefícios à universidade

14 É extremamente necessário fazer a finalização do ambulatório de especialidades da Unifap. A sociedade civil não está tendo 
o devido retorno com o ambulatório fechado e os equipamentos estragando no almoxarifado.

15

Entendo que o Mapa Estratégico esteja bem elaborado, porém, a pergunta que se faz, que pode ser entendida como 
sugestão, como e por quem serão realizados os acompanhamentos das metas e de suas ações interna e externamente? 
Uma sugestão insistente, tendo em vista que perpassa por um Geoprocessamento da área interna da UNIFAP, 
especialmente por ser um dos recursos fundamentais para o mapeamento de estudos ambientais, sem olvidar que a 
UNIFAP passa por processo de estruturação com construções de prédios que, acreditamos, não estejam levando em 
consideração os aspectos climáticos no município de Macapá.

16 Espero que está estrutura chegue ao campus Santana, temos muitas demandas a serem resolvidas

17

Eu espero que quando o mapa fala sobre "estabelecer mecanismos para a efetivação da autonomia acadêmica, 
administrativa e financeira" e sobre "implementar políticas de captação de recursos" não esteja se referindo a participar do 
projeto "future-se" do governo federal. Espero que a gestão da UNIFAP compreenda que concordar com esse projeto é 
sabotar as Universidades Públicas do Brasil.

18

Gostaria de sugerir que tivessem um olhar mais atencioso para os nossos banheiros pois os nossos banheiros estão 
largados sem nem uma condição de uso, com vasos quebrados, torneiras, pias portas tem banheiro que deveria ser 
derrubado e construído outro no lugar pois o mal cheiro e insuportável,sobre a falta de água que e muito grande todo dia 
falta água para o atendimento da universidade, outro questionamento e a empresa que fornece a comida para o RU eu 
cheguei a quebrar um dente de uma peça que uso de dois dentes de cada lado mastiguei uma pedra que tinha na comida e 
outras coisas nojentas que já encontrei na comida como cabelo,filhote de barata,muita casca de alho pois eles não 
descascam o alho para colocar na comida a saladas e cortada muito grassa e sem contar com a grosseria dos funcionários 
acho que deveria ser trocado a empresa que fornece alimentos para RU, para que possamos ter uma boa alimentação.

19

Maior investimento e estrutura para área de TI, com intuito de transformar os serviços de maneira on-line, visando 
qualidade nos atendimentos e usar a tecnologia para o bem do público alvo. Redimensionamento deve ser feito, 
reestruturação organizacional também, tendo em vista a diminuição de concursos por conta de uma folha de pagamento já 
inchada. Em relação à PROGEP, acredito que o foco seria trabalhar a gestão de ou por competência de seu quadro técnico. 
Em minha visão os Campi deveriam, em sua maioria, focar em cursos tecnológicos e em EAD. Fora que os cursos devem 
servir aos interesses econômicos futuros dos alunos e do mercado de trabalho local. A Universidade deve tentar buscar 
parcerias com empresas privadas e sair da bolha que se encontra. As pesquisas científicas devem servir para melhorar 
qualidade de vida por meio de desenvolvimento econômico e social da população amapaense.

20 Nada a questionar
21 Não tenho nada à acrescentar.



22

Numa sociedade onde é nítido a diminuição da prática esportiva, onde é visível o aumento das doenças em decorrência ao 
sedentarismo, e é claro, no avanço da depressão, acredito que desde a confecção do Mapa Estratégico de todas as 
Universidades, visando atingir resultados a curto, médio e longo prazo deveriam constar a preocupação com a PRÁTICA 
ESPORTIVA.

23

O mapa aborda em vários aspectos a questão de inovação e a relação disso com a excelência no serviço. Muito bom pensar 
isso mas sinto falta de registrar a efetivação de políticas de atitudes de profissionalização dos diversos setores através de 
capacitação e fiscalização pois enfrentamos dificuldades em nossa realidade mas muitas delas se pautam pela falta de 
qualidade de gestão ou de gestão amadora com a manutenção de processos demorados, ou não regulamentados, ou não 
cumpridos ou não informatizados. A base que atende o público interno e externo, em todas as suas esferas, precisa ter um 
olhar mais profissional e administrativo para com o serviço público e consequentemente sua qualidade. Acho que pontos 
como estes devem ser acrescentados nas diversas etapas do processo.

24

O mapa estratégico será interessantíssimo se for usado na pratica, muitos pontos são favoráveis; é de fundamental 
importância o estimulo a pesquisas assim como envolver mais a sociedade como um todo, é válido que a sociedade tenha 
acesso aos conteúdos que estão sendo abordado na universidade, temos vários projetos de extensões que beneficiam a 
população mas as politicas de incentivos ainda são fracas, assim como a orientação e colaboração de alguns colegiados. 
Sobre a gestão organizacional, deve-se prezar pelo ambiente coletivo. Quanto ao Ensino, temos diversos professores que 
precisam urgentemente serem avaliados, não sei com que frequência isso acontece, ou se acontece. Mas acredito que 
temos professores que precisam urgentemente serem avaliados, é de fundamental importância o respeito mutuo; temos 
muitos perfis de alunos e de certo modo alguns generalizam, alguns outros cobram mais não na mesma intensidade que 
ensinam. No mais gostaria muito de presenciar uma universidade melhor e pra todos

25

Para fazer un planejamento estrategico, tem que fazer un analisis foda, observando quais sao os problemas que tem a 
UNIFAP, por exemplo tem muito pessoal nao capacitado para fazer manutenção das areas verdes, tem áreas verdes donde 
não precissa estar capinando principalmente na época seca. Outro problema é da infraesstructura, neste momento estão 
construindo as foças septicas ou sumidoros, que nao deberian ter instalados nesse ambiente donde tem maior personas en 
transito, essa infraestrutura é recomendade ser feita longe das pessoas. Me parece muito mal, tem que reformular tudo.

26

Precisamos incluir neste novo PDI a construção de um novo e grande NPJ - Núcleo de Prática Jurídica, que abranja não 
somente a Justiça Estadual, as a Justiça Federal, Eleitoral, Trabalhista, Militar, Justiça Arbitral, os Ministérios Públicos, 
Defensorias, OAB, Procuradorias etc. Tudo isto não somente beneficiará os academicos do Curso de Direito, mas também 
de todos os cursos de nossa IFES, pois, o NPJ trabalha com letras, medicina, história, geografia, pedagogia, teatro, 
relações internacionais etc., etc., etc. Há uma gama de atividades dentro de um NPJ completo que exige a 
participação/estágio/cooperação de todos os tipos de cursos superiores. FICA A DICA!

27 Quanto ao mapa estratégico penso que deveria ter um destaque a mais para os campi, visto que devemos pensar em 
fortalecimento destas unidades.

28 Se funcionasse desse jeito, seria ótimo. Além de ser necessário criar politicas de combate ao assédio por parte dos 
professores. Nós, mulheres, somos constantemente assediadas e não sabemos exatamente como proceder.

29 Séria muito viável um dormitório para os alunos ,séria muito bom para aqueles que querem está sempre na Universidade.

30

Sobre a visão: nem a propria unifap tem açao sustente de verdade seu lixô e só separado por aparência sendo seu final 
destino sendo descartado nos lixos públicos e em sua ementa nem 30% que esta lá nem é colocado em prática Missão: 
bom os cursos de diversas áreas era pra se fidelizar em um único proprosito o conhecimento meu curso de secretariado 
poderia os próprios alunos a disponibilizar sua contribuição de conhecimento realizando os projetos, eventos todos os 
cursos se unirem em um propósito a educação e aprendizado

31

Sugestão - Adicionar algo referente a valorização da cultura amazônica ou amapaense; - Além de "Promover o uso de 
tecnologias e metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem", é preciso oferecer capacitação para os 
docentes desenvolverem habilidades com essas metodologias; - É necessário "Consolidar as ações de ensino, pesquisa e 
extensão contextualizadas às realidades locais", assim como, os campis trabalharem em conjunto. Fortalecer os projetos 
que visem essa relação mutua. - A seta relacionada a extensão envolve "Processos Internos" e "sociedade"

32
Sugiro que seja criado um grupo/comitê para assistir os gestores/docentes/técnicos no uso dos recursos (realização de 
compras e aquisição de bens, produtos e serviços). Ademais, é importante criar sistemas mais eficientes e menos 
burocráticos de prestação de contas condizentes com os montantes que serão gastos.

33 Vi o mapa estratégico e o considero satisfatório do meu ponto de vista, razão pela qual nada tenho a lhe acrescentar. 
Aproveito a oportunidade para externar meus agradecimentos por me pôr a par do funcionamento da UNIFAP.

34

Vivemos um momento extremamente delicado no Brasil, com a universidade pública em perigo. Portanto, precisamos 
pensar no fortalecimento da instituição a partir do fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Para fortalecer a 
pesquisa, precisamos lutar pela manutenção das bolsas de pós-graduação. Para fortalecer o ensino, devemos investir em 
capacitação didática para os docentes, pois muitos de nós não temos curso de pedagogia, mas somos especialistas em 
nossa áreas de formação. A universidade deve promover cursos de capacitação para os docentes, no sentido de ajudá-los a 
melhorar a didática e a lidar com o novo perfil do discente, que sofre com as dificuldades do mercado de trabalho e com a 
epidemia de depressão. Para incentivar a extensão, precisamos incentivar projetos que fortaleçam o vínculo entre a 
universidade e a sociedade civil, abrindo as portas para a comunidade e levando serviços a ela.


