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O documento da Reitoria propõe ainda que essa
reforma seja implantada obedecendo às seguintes etapas:
“Primeira etapa: Recebimento de sugestões da
comunidade por meio das congregações e contribuições
individuais para estudos e elaboração de documento (concluída).”
“Segunda etapa: Encaminhamento ao CADE
do documento da reforma administrativa contendo as propostas de alterações das demais estruturas da reitoria e das
unidades universitárias para apresentação e discussão e para
aos membros do Conselho Universitário e CEPE para conhecimento.”
“Terceira etapa: Elaboração de minutas de portarias e resoluções contendo as alterações aprovadas pelo
CADE e encaminhamento ao Conselho Universitário para
deliberação e aprovação.”

Parte III:
Reforma Acadêmica
Ao que se pode depreender do texto da Reforma
Acadêmica, uma de suas fortes motivações, como das outras
reformas, está atrelada à contenção de despesas, mas também à preocupação com o processo de internacionalização
e com uma alegada modernização das relações ensinoaprendizagem, afirmando que as relações entre professor
e estudante ganharam “novas configurações e formas de
intermediação protagonizada pela crença nas possibilidades inovadoras e transformadoras das novas tecnologias de
informação”. Fala-se em “ressignificação” do conceito de
aula, sugerindo a universalização da EAD e/ou dispositivos
assemelhados em todos os níveis (graduação e pós-graduação). Propõe-se que seja possibilitada a formação de mais
de uma habilitação com “entrada única” em alguns cursos
de graduação, citando como exemplo “entrada única em

Ciências Exatas e formação em Física, Química e Matemática”, o que nos traz à lembrança algo semelhante às Licenciaturas Curtas.
O documento da Reitoria preconiza uma reestruturação departamental e dos programas de pós-graduação, invocando como referencial o “processo de autoconhecimento dos departamentos, como vem propiciando o
processo de ‘Planejamento e Avaliação Departamental na
Unesp’”, ainda em processo de implantação e já tendo apresentado inúmeras dificuldades em vários departamentos.

Considerações finais
Um tema transversal em todas as propostas
é a busca de recursos, seja por meio de parcerias com empresas privadas, seja pela venda de serviços de extensão.
Pouco ou nada se fala sobre o subfinanciamento público da
Universidade. Pouco se fala sobre a falta de contratação de
servidores docentes e técnico-administrativos em número
suficiente para manter o pleno funcionamento da Universidade. Pouco se fala da insuficiência financeira, obrigação
do Tesouro estadual nunca honrada pelos sucessivos governadores e objeto de extrema cautela dos reitores, a ponto de
não se ter conhecimento de ações efetivas, por parte deles,
para a superação desse problema.
Finalizando, manifestamos reiteradamente nossa
imensa preocupação com o teor dessas propostas e, mais
ainda, com a forma como serão discutidas e deliberadas,
pois mudanças desta envergadura, a nosso ver, exigem uma
discussão serena, profunda e democrática, envolvendo toda
a comunidade unespiana, e a instância natural para isso é a
Assembleia Universitária. Sem isso, corremos o risco que
emerja deste processo uma nova Unesp semi-privatizada,
semi-gratuita, de semi-excelência, um simulacro de universidade sem o compromisso maior que sempre tivemos com
o povo paulista e brasileiro.

No site da Adunesp (www.adunesp.org.br), você encontra
as 3 partes da proposta da Reitoria, bem como o
Relatório CEPE/CADE, citado nesta matéria.
Eles estão disponíveis num dos itens rotativos, logo abaixo da notícia
principal, com o título “A minuta de sustentabilidade da Reitoria”

