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A congregação da FFC reunida em sessão extraordinária, em 12 de setembro 

de 2017, decidiu por recusar a discussão sobre avaliação apresentada no documento 

Planejamento e Avaliação na Unesp: proposta de redefinição de ponto de partida 

e de percurso, por considerar um equívoco de análise eleger a avaliação como 

prioridade de gestão no atual contexto de crise de financiamento da Universidade. 

O debate necessário sobre a referida crise passa pela compreensão do modelo 

econômico imposto pelo governo federal de plantão e reproduzido em todos os entes 

federativos, que se fundamenta – grosso modo – na transferência de recursos públicos 

aos grandes grupos financeiros privados, nacionais e internacionais, via endividamento 

público. Essa verdadeira captura espoliativa dos fundos públicos, manifesta-se de várias 

formas, seja na “imperiosa” necessidade de maior arrecadação por parte do Estado (o 

que implica  aumento da carga tributária), seja no discurso reproduzido de forma 

insistente que aponta a diminuição dos gastos do orçamento com serviços públicos 

como o único meio possível para superar a crise. O corte de gastos públicos – o que 

implica redução do “tamanho” do Estado –, bem como todas as consequências que daí 

se desdobram, está diretamente vinculado a esse processo. 

Na Unesp essa crise mais ampla se materializou através do congelamento de 

contratações de funcionários públicos, técnico-administrativo ou docente há, 

aproximadamente, 4 anos, sem reposição de aposentadorias – que se avolumaram no 

período – ou mesmo de demissões ou mortes. Estamos há dois anos sem reposição 

salarial e a progressão na carreira está suspensa desde 2013. Os cortes na política de 

permanência estudantil e de investimentos em infraestrutura expressam mais um 

aspecto do momento que vivemos. Não temos sequer a garantia, para o presente ano, 

do pagamento do 13º salário. Em algumas Unidades Universitárias a situação 

administrativa beira ao colapso, devido à falta de pessoal, evidenciando visível 

desequilíbrio entre Unidades, ou mesmo entre os Departamentos de uma mesma 

Unidade, também agravada pela não reposição do quadro docente. 

Acrescente-se aos fatores acima um movimento de expansão de cursos e 

unidades que obedeceu a critérios puramente eleitorais, sem a garantia da contrapartida 

dos recursos perenes para sua manutenção. 

Para além desse momento gravíssimo de nossa Universidade, os 

encaminhamentos da discussão da “nova” proposta de avaliação se revelam um 

verdadeiro embuste. Ao absorver e reproduzir superficialmente a expressão 

“democracia”, os responsáveis pela “nova” proposta pretendem alcançar um consenso 

no meio acadêmico, sobretudo entre os docentes. É preciso esclarecer que a “nova” 



proposta não foi debatida, pois há uma diferença incomensurável entre “debater” e 

“apresentar”. O que a comunidade acadêmica presenciou até agora foram 

apresentações – presenciais ou à distância –, com respostas prontas aos possíveis 

questionamentos que não permitem a discussão qualificada, o argumento contraditório, 

ou mesmo a mudança dos fundamentos do documento, à revelia do CEPE, colegiado 

central responsável estatutariamente pela avaliação. Essa imposição da reitoria via CPA 

consagra-se a despeito do debate democrático, desprezando o estatuto da 

Universidade e as experiências institucionais de maior relevância, como os Fóruns das 

Grandes Áreas do Conhecimento.  

Diante do exposto e levando em consideração o grave momento pelo qual passa 

nossa Universidade, esta Congregação se posiciona pelo cancelamento da “nova” 

proposta de avaliação, bem como pela suspensão da planilha de avaliação docente que 

se encontra em vigência, indicando a premência da realização de cuidadoso diagnóstico 

da universidade, discutido com a comunidade universitária, visando definir um plano 

emergencial para enfrentar a crise, para que as desigualdades internas existentes não 

se tornem intransponíveis para a efetivação de projeto de universidade que preserve a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e gestão democrática.  

Avaliação descontextualizada, sem ser parte de planejamento construído pela 

comunidade unespiana, rompe não só com a democracia, mas com a trajetória histórica 

dessa instituição. O momento exige ampla participação para se definir quais serão os 

rumos da Universidade, por meio de uma Assembleia Universitária, para debater, de 

forma ampla e democrática, a crise atual, os desafios e as alternativas para a UNESP, 

que não se reduzem à proposição e à implantação de instrumentos de avaliação, mas 

dizem respeito à sobrevivência da instituição, buscando de fato construir um padrão 

unitário de qualidade que garanta a universidade pública, laica, gratuita e socialmente 

referenciada. 


