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Prazo para responder questionários da Comissão Especial 

termina amanhã, 28 

 http://www.unifap.br/comissao-especial-da-unifap-lanca-questionarios-a-academicos-
tecnicos-e-docentes-3/ 

 
 
Os formulários devem ser respondidos, de forma online, até sexta, 28 de agosto. 

 

 

A Comissão Especial de Planejamento do Retorno Gradual das Atividades Acadêmicas, da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), publicou três questionários socioeconômicos 

destinados a discentes, docentes e técnicos da instituição. O prazo para responder a consulta 

segue até o dia 28 de agosto. Até ontem, 26 de agosto, responderam ao questionário: 3452 

discentes, 355 docentes e 279 técnicos. 

 

Os questionários irão contribuir na construção do plano de retorno gradual das atividades, 

com foco nas discussões sobre as possibilidades de um retorno remoto.   

O Plano de Retorno das Atividades de Ensino deverá atingir 3 objetivos básicos: inclusão e 

suporte ao discente, continuidade das atividades; inclusão e suporte ao docente e técnico. Por 

esse motivo, as perguntas presentes nos formulários são simples, com variações entre o acesso 

à informática, renda e a possibilidade de execução de atividades essenciais, conforme a área 

de atuação. 

A acadêmica de jornalismo, Letícia Amorim, que já respondeu ao formulário, afirma a 

importância da ferramenta para ajudar a identificar a realidade dos  alunos matriculados na 

instituição.  

A Comissão 

 

 

Criada a partir da Portaria Nº 0931/2020, a Comissão Especial é responsável pelo 

planejamento estratégico para definição dos rumos a serem tomados pela Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP), no contexto da crise sanitária que assola o mundo. 

 
 

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

http://www.unifap.br/comissao-especial-da-unifap-lanca-questionarios-a-academicos-tecnicos-e-docentes-3/
http://www.unifap.br/comissao-especial-da-unifap-lanca-questionarios-a-academicos-tecnicos-e-docentes-3/
https://forms.gle/Add5faFuGh5WRLe26
https://forms.gle/wgYq7VS14Gx2kR1R6
https://forms.gle/SyAdT8JFzhDJU4tT6
http://www.unifap.br/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-0931-2020-Comiss%C3%A3o-Especial.pdf


Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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