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Comissão divulga resultados da pesquisa para 
planejamento do retorno das atividades 
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O levantamento teve participação de mais de 50% da comunidade acadêmica. 

A Subcomissão de Comunicação da Comissão Especial de Planejamento do 
Retorno Gradual das Atividades Acadêmicas divulgou os resultados da pesquisa 
socioeconômica e avaliativa realizada entre os dias 20 e 28 de agosto com os 
docentes, discentes e técnico-administrativos da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP). 

Tais pesquisas foram promovidas dentro dos trabalhos da Comissão Especial de 
Planejamento do Retorno Gradual das Atividades Acadêmicas da Unifap sob 
responsabilidade da Subcomissão de Comunicação que, ao elencar as informações 
caras às outras Subcomissões, procurou elaborar formulários que suprissem os 
requisitos e respondessem a, se não todos, pelo menos boa parte dos anseios da 
Comissão em relação às questões da comunidade acadêmica no atual momento. 
Em um esforço que empenhou mais de 50% de todo o corpo universitário, a 
pesquisa traz as opiniões de discentes, docentes e técnicos no que diz respeito aos 
problemas decorrentes da pandemia, às possíveis condições do ensino e trabalho 
remotos, às questões favoráveis e às contrárias a um retorno físico, às condições de 
infraestrutura dos campi e outras informações relevantes, pontua a Subcomissão na 
introdução ao Documento. 

O relatório traz detalhadamente em seus resultados os índices de condições físicas, 
psicológicas e socioeconômicas da comunidade acadêmica da Universidade diante 
do contexto pandêmico causado pela COVID-19. Estão presentes no documento 
também as opiniões dos docentes, discentes e técnicos sobre as possíveis 
condições de ensino e trabalho remotos, questões favoráveis e contrárias ao retorno 
presencial e condições de infraestrutura dos campi. 

A Subcomissão de Comunicação é composto por: Prof. Dr. Emerson Augusto 
Castilho-Martins (presidente), Prof. Dr. Marco Aurélio Rodrigues (secretário), Pró-
Reitor Sílvio dos Santos Souza (relator), e membros:  Prof. Me. Christiano Ricardo 
dos Santos e Profa. Dra. Vânia Tiê Koga Ferreira. 

A partir dos resultados da pesquisa, as subcomissões irão produzir e apresentar 
propostas e relatórios para a Comissão Especial  e assim deliberar novos trabalhos. 
A próxima reunião está marcada para o dia 16/09, na plataforma de web 
conferência RNP. 
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