
 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

 

 

 

 “Avaliação na UNESP: 

Proposta de Redefinição de Ponto de Partida e de Percurso” 

(versão para ser debatida no CEPE em junho de 2017) 

 

 

 

 

 

 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA)  

Maria Encarnação Beltrão Sposito 

 

 

 

São Paulo - SP 

 

 



 1. CONTEXTUALIZAÇÃO E ORIGEM DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

A UNESP foi criada em 1976, por meio da incorporação dos Institutos Isolados de Ensino 

Superior do Estado de São Paulo, em sua maior parte, criados em fins dos anos de 1950 e início 

da década de 1960. Esta jovem Universidade é constituída, hoje, por 35 Unidades Universitárias  

(UUs) e Câmpus Experimentais (CEs) distribuídos em 24 cidades do Estado de São Paulo. Sua 

privilegiada distribuição geográfica insere esta instituição num território responsável pela 

geração de significativa parcela do Produto Interno Bruto brasileiro, que é chamado de ‘interior 

paulista’, ainda que, na região metropolitana de São Paulo, haja uma UU e a Reitoria da 

universidade. 

Esta universidade oferece 187 cursos de graduação, considerando modalidades e 

períodos de oferta, e 148 programas de pós-graduação recomendados pela CAPES, sendo 111 

doutorados, 123 mestrados acadêmicos e 22 mestrados profissionais. O número de 

matriculados na graduação e pós-graduação era ao final de 2016, respectivamente, de quase 38 

e 14 mil alunos; o número de docentes era 3631, distribuídos em 200 departamentos, e havia 

6449 técnico-administrativos. 

Tendo a disposição espacial já descrita, a UNESP oferece mais de um curso em várias 

carreiras profissionais, o que requer multiplicação de recursos humanos, constituindo-se este 

em mais um elemento a ser considerado no processo de avaliação. 

Com este perfil multicampus, com grande número de unidades, departamentos e 

cursos, é ainda maior o desafio de se fazer uma avaliação que reflita a realidade. A UNESP tem 

optado por realizá-la, em dois planos diferentes:  

a) Avaliação individual de docentes e pesquisadores, tomando como referência os 

parâmetros e os instrumentos aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) e pelo Conselho Universitário (CO) (estatuto, regimentos, portarias 

etc.; planos globais de atividades, planos de atividades docentes, planilha de avaliação 

de critérios mínimos de desempenho docente e, sobretudo, relatórios trienais 

circunstanciados apresentados por seus docentes e pesquisadores);   

b) Avaliação institucional da universidade, de suas unidades universitárias e câmpus 

experimentais, com base em indicadores pré-estabelecidos pela Comissão Permanente 

de Avaliação (CPA), contemplando cinco dimensões – ensino de graduação, pós-



graduação, pesquisa, extensão e gestão –, com as respectivas informações sendo 

alimentadas pelas UUs e CEs, por meio de um sistema nomeado de AVINST. 

A proposta que passamos a apresentar nasce de: - críticas ao atual modelo de avaliação 

individual, com destaque para a planilha de avaliação de critérios mínimos de desempenho 

docente, aprovada pelo CEPE; - experiência obtida nos três períodos de consecução do AVINST 

(200o-2004, 2005-2009 e 2010-2014) e da constatação dos avanços que ela propiciou, mas, por 

outro lado, também de seus entraves, estimulando-nos a elaborar um plano para a consecução 

de nova dinâmica de avaliação1. 

Para tal, tem sido fundamental refletir sobre os limites das experiências em curso, 

como maior ênfase ainda na avaliação institucional, embora várias das ponderações que se 

seguem podem ser aplicadas igualmente para a avaliação individual.  

Um limite está assentado no fato de que, embora venha sendo realizado por três 

quinquênios subsequentes, o atual sistema de avaliação institucional possibilita averiguações 

da situação em que se encontra a Universidade, a cada cinco anos, favorecendo comparações 

sincrônicas (entre as Uus e departamentos; CEs e coordenações de cursos) e diacrônicas (entre 

o quinquênio que se encerra e o anterior), mas não chega a ser efetivamente processual por 

dois motivos:  

a) há relativa descontinuidade e diminuição do interesse pela avaliação, entre a 

publicação dos resultados de cada relatório quinquenal,  

b) os resultados de um período avaliado são considerados, mas nem sempre orientam, 

de modo consequente, o período seguinte, prejudicando possível caráter processual 

que a avaliação sempre deve ter.  

Em relação à avaliação individual, o mesmo se aplica, em termos, visto que, sobretudo, 

para os docentes em estágio probatório, os não portadores do título de doutor e/ou que 

tenham seus relatórios reprovados pelos órgãos colegiados das UUs ou CEs e remetidos à CPA, 

o tempo de tramitação e avaliação pode chegar a alcançar mais da metade do triênio 

subsequente áquele é objeto de avaliação.  Em outras palavras, o cuidado com a tramitação do 

                                     
1 Embora tenha sido, inicialmente, idealizado por nós, ele é resultado de um trabalho coletivo e dos 

múltiplos diálogos que se estabeleceram, até abril de 2017, e que esperamos continuem a se estabelecer 

com o CEPE, com o CO e com toda a UNESP. Agradecemos o debate e aperfeiçoamento da primeira 

versão da proposta, realizada no Grupo de Avaliação Institucional (GRAI), que elaborou o relatório 

quinquenal relativo ao período 2010 a 2014, bem como os aportes posteriores recebidos da equipe 

central da gestão da UNESP e da atual CPA. 



processo, que passa por mais de um relator e instância da universidade, leva a relativa demora 

em se obter retorno, o que retarda a revisão de rumo, quando isto é indicado como adequado. 

De outro lado, estarem estas duas avaliações sob a conduta de uma comissão central, 

faz com que sejam vistas e, em grande parte, sejam mesmo, dinâmicas de avaliação que 

podemos qualificar pela expressão “de cima para baixo”, gerando fraco nível de envolvimento 

da comunidade universitária com ela. 

Por fim, outra constatação acabou sendo um indutor importante da elaboração de uma 

nova proposta: a graduação e a pós-graduação já são planejadas e avaliadas pelas respectivas 

coordenações, conselhos e agências e/ou organismos e instituições externos à UNESP, 

faltando, aos departamentos (UUs) ou coordenações de cursos (CEs), processo que estimule as 

ações de planejamento e autoavaliação. Por esta razão, as ideias apresentadas neste texto 

visam oferecer condições para a reflexão sobre o passado, o presente e o futuro da UNESP, 

tomando como referência os departamentos (UUs) ou coordenações de Curso (CEs), pensados 

como base de um processo de planejamento e autoavaliação.  

 

Atualmente, como citado, vem sendo realizada a avaliação correspondente ao campo à 

esquerda da Figura 1 – a individual – e aquela concernente ao campo da direita – unidades e 

câmpus, por meio do AVINST –, restando sem ser objeto de reflexão os departamentos (UUS) 

ou as coordenações de cursos (CEs), o que possibilitaria articular melhor as duas “pontas” do 

processo hoje em vigor, o que seria representado pela flec1a que está na base desta figura.   

 
FIGURA 1: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Institucional 



Observe-se, ainda, que propositalmente eles estão representados horizontalmente, 

sem denotar qualquer sentido hierárquico entre eles. 

Tendo em vista tais constatações, a proposta de desenvolvimento de processo de 

planejamento e avaliação institucional, centrado na articulação entre avaliação individual, 

avaliação departamental ou de coordenações de cursos, e avaliação das UUs e CEs, tem como 

linha mestra o objetivo de estimular o envolvimento direto do docente e do pesquisador na 

elaboração do projeto departamental ou de coordenação de curso, considerando a 

indissociabilidade entre os fins da universidade - ensino, a pesquisa e a extensão -, bem como a 

gestão como meio para alcançá-los. 

A proposta é então a de colocar em marcha um processo que, centrado nos 

departamentos (UUs) ou nas coordenações de cursos (CEs), poderá oferecer elementos 

importantes para redefinir tanto a avaliação individual como aquela relativa às Uus e CEs, 

possibilitando um novo percurso para se efetuar avaliação institucional.  

Além deste caráter – articular diferentes planos de avaliação da universidade – a 

proposta difere do que temos em vigor, porque ela é precedida, alimentada e revista em 

função de processo de planejamento, como ilustra a Figura 2. 

 

FIGURA 2 – ARTICULAÇÃO ENTRE PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Se experimentada, para depois ser efetivamente implantada, esta proposta deverá 

estimular departamentos (UUs) e coordenações de cursos (CEs) a refletir sobre sua trajetória 

recente, oferecer elementos para elaborar seu planejamento e correspondente plano de ações, 
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e fomentar um processo de autoavaliação, tanto coletiva como de cada um dos docentes e/ou 

pesquisadores que componham tais células básicas da universidade. 

Do ponto de vista institucional, o processo poderá alimentar os sistemas de avaliação 

internos e externos à UNESP, de modo a facilitar o diagnóstico, a elaboração de planos gerais e 

as ações, entre os quais o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), já implantado desde 

2010, e o Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU), em etapa de implantação.  A Figura 3 

ilustra a articulação entre diferentes planos de planejamento e avaliação, indicando a relação 

dialética entre eles, visto que, cada um, ao ser colocado em marcha, movimenta os demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizando, a proposta contida neste documento deverá, ao cabo do 

desenvolvimento de sua metodologia e de sua implantação, levar os departamentos (UUs) e as  

coordenações de cursos (CEs), bem como seus membros a: a) refletir sobre sua trajetória 

recente e aquela de seus membros; b) oferecer elementos para elaborar seu planejamento e 

correspondente plano de ações; c) fomentar um processo de autoavaliação. A metodologia 

deverá propiciar ajustes e revisões, e, ainda, a elaboração de orientações, procedimentos e 

instrumentos para proceder ao processo de planejamento e avaliação, bem como à 

sistematização de suas informações. 

Considerando-se o caráter amplo da universidade e sua diversidade interna, a 

metodologia que propomos considera funções gerais, particulares e singulares da UNESP, de 

seus departamentos (UUs) e coordenações de cursos (CEs), valorizando papéis sociais, 

 
FIGURA 3: OS DEPARTAMENTOS (UUS) E AS COORDENAÇÕES DE CURSOS (CES) COMO CHAVES DE 
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econômicos, políticos e culturais desta instituição, em suas perspectivas filosófica, científica e 

artística, de modo a que a UNESP, como universidade pública e gratuita, responda às demandas 

atuais do país e, sobretudo, ofereça possibilidades de futuro à sua sociedade, para o que a 

Educação, a Ciência e a Tecnologia são essenciais. 

 

2. Estabelecendo o foco, fazendo escolhas e delineando objetivos a partir de princípios 

 Considerando o caráter amplo da universidade e sua diversidade, particularmente 

tendo ela uma disposição geográfica multicampus, a proposta de avaliação institucional não 

visa reunir todas as atividades realizadas, mas propiciar um caminho para que os 

departamentos (UUs) ou as coordenações de curso (CEs) elejam aquelas que lhes parecem 

prioritárias, de modo a não se perder o foco. Quando não há capacidade de se eleger o que é 

mais importante, perdem-se condições de distinguir o essencial do secundário, o que torna a 

avaliação mais complexa e difícil, de um lado, e menos eficaz, de outro. 

Sintetizando, os objetivos que deverão orientar a metodologia proposta são: 

  estabelecer, prioritariamente, uma dinâmica que propicie, aos departamentos (UUs) ou às 

coordenações de curso (CEs), a reflexão sobre suas atividades pregressas, para planejar, 

autoavaliar e redefinir suas metas, segundo seu perfil, em consonância com o PDU e PDI; 

  favorecer a articulação entre o planejamento e a avaliação departamental (UUs) e de 

coordenações de cursos (CEs) e a avaliação individual de docentes e/ou pesquisadores, 

tornando-a mais vinculada ao projeto de futuro do grupo e ampliando a responsabilidade 

do coletivo no tocante ao apoio e estímulo à carreira de cada um; 

  reunir elementos e estabelecer prioridades que embasarão a formulação do plano 

estratégico das UUs e CEs e sua execução orçamentária, de modo a viabilizar o 

planejamento proposto pelos departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs); 

  oferecer elementos para a universidade realizar comparações, guardadas as 

particularidades de cada grande área de conhecimento e as singularidades de cada área, 

verificando a evolução dos departamentos ou coordenações de cursos, das UUs e CEs, e do 

conjunto da universidade; 

   favorecer a reflexão sobre o PDU e o PDI, considerando, agora, a visão consubstanciada 

nas propostas de seus departamentos (UUs) ou coordenações de cursos (CEs), redefinindo 

o percurso deste processo, a ser realizado, a partir de então, também de baixo para cima. 



Os objetivos da proposta não podem ser apenas frases condutoras de ações, mas 

devem ser bem embasados numa dada visão de universidade e de mundo. Assim, a proposta 

deve ser experimentada e revista, sempre que isto for necessário, baseada em princípios, os 

quais devem ser revisitados, para que os grupos não se afastem deles, não os contradiga ou, 

ainda, se necessário os reveja ou os amplie. A Figura 4 apresenta os cinco princípios que estão 

articulados entre si. 

 

Figura 4 – Princípios do processo de planejamento e avaliação 

  

  Autonomia dos departamentos (UUs) e coordenações de cursos (CEs), células básicas em que 

se realiza a vida acadêmica; das Uus e CEs, segundo seus perfis; da universidade, como 

responsável pela condução de seu projeto institucional. 

   Equidade, princípio segundo o qual diferentes áreas de conhecimento científico são 

avaliadas, conforme critérios e variáveis que se equiparam, sem que os pesos e os 

indicadores adotados sejam necessariamente iguais, em respeito a tradições e rotinas 

diversas de elaborar o pensamento, de ensinar e de estender o conhecimento à sociedade. 

   Comparação entre: (a) o projetado e o efetivado pelo  departamento (UUs) ou 

coordenação de curso (CEs), considerando-se seus docentes e pesquisadores com suas 

expertises, competências e habilidades (autoavaliação); (b) a situação num momento e no 

decorrer do tempo tanto dos departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) como 

de docentes e pesquisadores (avaliação progressiva); (c) departamentos (UUs) ou 

coordenações de curso (CEs) e entre UUs e CEs, no âmbito da universidade, conforme 

grandes áreas e áreas de conhecimento (avaliação comparada interna); (d) a UNESP e 
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outras universidades nacionais e estrangeiras, considerando-se a missão da nossa 

universidade e seus objetivos (avaliação comparada externa). 

   Transparência, de modo a favorecer: a difusão das informações dentro da universidade, 

entre seus câmpus; a divulgação delas na Sociedade, tendo em vista nosso caráter público; 

a integração das informações a sistemas de diagnose e prospecção e a verificação da 

relação entre o planejamento e a execução, como experiência de um dado grupo 

(departamento ou coordenação de curso) que pode ser socializada e apropriada por 

outros. 

   Transformação, uma vez que seu caráter é processual, razão pela qual a filosofia e a 

metodologia devem ser constantemente revistas à luz: - das críticas e das mudanças 

observadas no processo de planejamento e autoavaliação, - do perfil dos departamentos 

(UUs) e coordenações de curso e de seu projeto de futuro, - da redefinição dos papéis que 

a universidade deve e deseja desempenhar. 

 

3. O novo percurso 

 O desenvolvimento de uma proposta de avaliação deve se inspirar em filosofia que 

oriente a sua concepção, como buscamos explicitar por meio dos princípios enunciados na 

seção anterior. No entanto, isso não é suficiente. O sucesso da avaliação, sempre relativa no 

tempo, dado seu caráter processual e a constate necessidade de ela própria ser objeto de 

reflexão e crítica, depende da fidelidade entre esta filosofia e a metodologia que possibilita a 

sua consecução. No caso da presente proposta, ela dependerá também do cuidado com que 

for conduzida, do apoio que vier a obter dos órgãos colegiados e da universidade, bem como 

da  identidade dela com os propósitos da atual gestão da UNESP. 

Ela deve se apoiar em instrumento e orientações adequados para evitar a não 

consecução ou consecução incompleta dos objetivos e/ou a negação dos princípios e/ou o 

insucesso da proposta, causando desgastes que podem levar à sua não aceitação ou ao seu 

esquecimento, enquanto prática que orienta a ação. 

 Com estas preocupações, a metodologia proposta busca: a) contemplar as cinco 

dimensões do trabalho na universidade, ou seja, graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão 

universitária e gestão; b) ser plural, diversificada e ampla, sem ser exaustiva ou completa; c) 

basear-se num movimento de mão dupla, segundo o qual a elaboração do planejamento 

departamental (futuro próximo) deverá se apoiar em diagnóstico (passado recente), que se 



fundamente no perfil do departamento (UU) ou coordenação de curso (CE), na sua história e 

no desempenho que vem obtendo. 

Para elaborar o planejamento, departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) 

deverão considerar os últimos anos, como um começo para se autoconhecer melhor. Para 

estabelecer as metas, os quadros devem ser preenchidos projetando-se o ano seguinte, mas 

levando em consideração que os resultados serão avaliados pela CPA e por comissões de 

especialistas, somente após um biênio. No início do processo, o Grupo de Avaliação 

Institucional (GRAI) da CPA receberá a primeira projeção anual e já começará a montar o banco 

de dados que será alimentado com os resultados e os subsequentes. 

Ao terminar o primeiro ano, os departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) 

deverão iniciar a autoavaliação: - comparando o planejado e o executado, no ano que se 

encerra, - efetuando ajustes nas variáveis e pesos atribuídos a ela e, se for o caso, - redefinindo 

as metas, para o seguinte. 

Ao final de dois anos, os departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs)  avaliam 

seus resultados e ponderam sobre as razões que o levaram a atingir as metas, ficar acima delas 

ou não alcançá-las. Poderão elaborar um pequeno relatório com os aspectos que gostariam de 

mudar na vida futura do departamento (UU) e/ou coordenação de curso (CE), que a UNESP 

poderia se esforçar para oferecer de modo a que o desempenho obtenha melhoras no futuro. 

A CPA e o GRAI, recebendo os dados sobre dois anos de planejamento e resultados, 

poderão cotejar departamentos (UU) e/ou coordenações de curso (CE),  semelhantes entre si e 

desenvolver um estudo verificando possíveis razões de sucesso e insucesso, no que concerne a 

se atingir metas, buscando desenvolver programa de apoio àquele grupo de departamentos 

(UU) e/ou coordenações de curso (CE), cuja situação está aquém do esperado. Poderá também 

sugerir dinâmicas de socialização de experiências vividas por outros que tenham sido 

inovadoras ou que se caracterizem por forte capacidade de conduzir o processo. 

O planejamento e a autoavaliação serão apoiados em variáveis, pesos, indicadores e 

metas, delineados no início do biênio e mantidos durante esse período. No entanto, no 

decorrer da implantação da proposta, em função do caráter de experiência, supõe-se que será 

possível que alguns departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) vejam necessidade 

de revisões entre o primeiro e o segundo ano do biênio.  

Anualmente, os departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) devem verificar 

o seu desempenho e buscar as razões pelas quais as metas estão ou não sendo atingidas, 



propondo novas ações e estratégias de trabalho, se isso for necessário, de modo a alcançar o 

que foi projetado ou mesmo ajustando a projeção. 

A implantação da metodologia, ainda como proposta sem necessariamente ser objeto 

de aprovação prévia por órgãos colegiados, será importante para se avaliar a exequibilidade 

dela e, ainda, fazer estudos que exerçam o papel de primeira experiência, ensaiando-se 

múltiplas possibilidades, antes de o instrumento ser efetivamente colocado em prática, após 

mudanças na normativa em vigor (estatuto, regimentos, regulamentos, portarias etc.). Assim, 

esperamos o apoio do CEPE e do CO para a implantação desta proposta como um piloto em 

toda a UNESP no biênio 2018 a 2019, para, depois, em 2020, haver as mudanças na normativa 

que orienta a avaliação na universidade. 

Vamos ao detalhamento um pouco maior da proposta. 

 3.1. Variáveis 

Para a elaboração da presente proposta, tomou-se como referência conceitual a ideia de que 

variáveis são 

aqueles aspectos, propriedades ou fatores reais ou potencialmente medidos através dos valores 

que assumem e discriminam um objeto de estudo. [...] Portanto, a variável está sujeita a 

alterações de valor dado a uma quantidade, qualidade, característica, que pode assumir 

qualquer valor para cada caso particular (2) 

As variáveis devem expressar as atividades realizadas. Tendo em vista a diversidade de 

nossos papéis e funções, é importante colocar foco naquelas que são as mais relevantes ou 

significativas, pois 

em razão da diversidade que essas variáveis podem assumir, não existe uma regra definida a não 

ser restringir o número de indicadores ao mínimo aceitável, desde que não comprometa a 

detecção dos dados relevantes (3). 

Justamente por esta compreensão, como frisado, a tipologia proposta não é exaustiva 

e completa. Optamos, assim, pela seleção de variáveis que traduzem as atividades principais da 

universidade, tendo em vista o projeto elaborado para ela, procurando dar mais atenção ao 

que é central para a instituição. Além disso, o departamento (UUs) ou coordenação de curso 

                                     
2 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: MAKRON Books, 1996. 209 p. 
3
 AUDIT COMMISSION, 2000. 



(CEs), segundo seu perfil, poderá escolher outras variáveis que considerar significativas para 

expressar suas especificidades. 

As variáveis propostas para elaborar o planejamento e definir suas respectivas metas, 

por departamento (UU) ou coordenação de curso (CE), serão, em princípio, classificadas em: 

Obrigatórias Todos os departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) devem selecionar 

Optativas Enunciadas na tipologia, elas podem ser selecionadas, total ou parcialmente, pelos 

departamentos, ou mesmo, podem não ser selecionadas 

Eletivas Não apresentadas na tipologia, podem ser incluídas(s) ou não, de modo a garantir a 

consideração de atividade(s), que seja(m) particular(es) a dada área de conhecimento. 

 

3.2. Pesos 

As variáveis deverão ser ponderadas, por departamentos (UUs) ou  coordenações de 

curso (CEs), segundo pesos atribuídos por ele, de modo a que cada um possa valorizar mais ou 

menos uma dada variável, conforme a importância que tenha para sua área de ensino, pesquisa 

e extensão. Para garantir a equidade e a comparação, os pesos atribuídos às variáveis 

obrigatórias devem compor, no mínimo, 60% de um total de 100 pontos; às variáveis optativas, 

no máximo, 40%. Caso o departamento (UU) ou coordenação de curso (CE), considere 

necessário escolher novas variáveis, tendo em vista singularidades de suas atividades, poderá 

escolher eletivas compreendendo, no máximo, 20% do total de pontos. 

O esquema da Figura 5 resume o perfil das variáveis e os pesos propostos mínimos ou 

máximos propostos para elas.  

 

Figura 5 – O perfil das variáveis 
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3.3. Indicadores 

Cada uma das variáveis, definidos seus pesos, deverá ser expressa por um conjunto de 

indicadores. A utilização de indicadores não visa produzir números, mas aferir resultados. 

Desse ponto de vista, os indicadores são o meio pelo qual podem se expressar os resultados ou 

metas que o departamento (UUs) ou coordenação de curso (CEs) pretende atingir. 

Para o primeiro biênio, não se estabeleceu a quantidade e o valor que tais indicadores 

devem assumir, mas espera-se, após as propostas e experiências dos departamentos (UUs) ou 

coordenações de curso (CEs), chegar a uma expressão numérica comum a uma mesma grande 

área de conhecimento, tornando tais valores os parâmetros para os biênios subsequentes. 

 

3.4. Metas 

Cada departamento (UUs) ou coordenação de curso (CEs), considerando as variáveis e 

os indicadores, expressos por pesos, deve estabelecer seu plano de metas. 

Para tal, deve ponderar seu número de professores e, quando houver, de 

pesquisadores, bem como a titulação deles, sua capacidade de desenvolver atividades 

enunciadas nas variáveis, segundo sua história recente, mas, também, sua proposta de 

evolução, visando melhoria, consolidação e/ou redefinição de seu desempenho em curto e 

médio prazo. Sugere-se que, para tal, seja considerando o ano anterior àquele em que se 

realiza o planejamento. 

Tais metas deverão ser consideradas, pelo departamento (UU) e/ou coordenação de 

curso (CE), no processo de autoavaliação de seu desempenho ao final de um ano. Os resultados 

obtidos poderão orientar a redefinição de ações e estratégias. Para o seguinte, o 

departamento (UU) ou coordenação de curso (CE),  poderá rever a escolha de variáveis, pesos, 

indicadores e metas, tanto com base nos resultados obtidos e nas dificuldades observadas, 

como em decorrência de mudanças no quadro (aposentadorias, novos contratos), nas linhas de 

pesquisa departamentais e nos planos da unidade e da universidade. 

Ao final, o departamento (UU) ou coordenação de curso (CE), também poderá elencar 

condições essenciais, que desejaria ter para alcançar suas metas, de modo a que possam ser 

previstas ações e dotados recursos, dentro das disponibilidades e em consonância com o Plano 

de Desenvolvimento da Unidade (PDU) e o PDI, para que as metas sejam consecutíveis. 

 



4. Organizando a metodologia 

 Apresentada a filosofia da proposta, por meio, sobretudo, dos objetivos e princípios 

que a fundamentam, e, na sequência, a metodologia através das variáveis, pesos, indicadores e 

metas que possibilitarão sua exequibilidade, inserimos neste texto, de modo preliminar, um 

esboço do que seria o instrumento que orientará a execução do processo proposto. 

 O quadro abaixo contém o que poderia ser considerada a tipologia da avaliação, 

adotando-se esta denominação para designar a arquitetura da proposta que deve induzir o 

processo de planejamento, autoavaliação e reavaliação contínua. 

Coluna A: As  “Variáveis” obrigatórias não podem ser alteradas; as optativas podem ou não ser 

selecionadas e as eletivas podem ser propostas se o departamento (UU) ou coordenação de 

curso (CE), assim o quiser. 

Coluna B: Os departamentos (UU) ou coordenações de curso (CE) devem propor os “Pesos” 

para cada variável considerando que a soma das obrigatórias tem que totalizar no mínimo 50 

pontos e no máximo 100 pontos; as optativas podem valer até 50% e as eletivas podem valer 

até 20 pontos, sendo que o total não pode ultrapassar 100 pontos. 

Coluna C: “Indicadores” 

C.1. Os descritores dos indicadores de variáveis obrigatórias e optativas não podem ser 

alterados pelos departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs). Ao propor 

variáveis eletivas, devem elaborar seus descritores. 

C2. Os departamentos (UUs) ou coordenações de curso (CEs) devem estabelecer o 

valor de cada linha dos indicadores, sempre considerando que a soma destas linhas 

coincida com o que foi proposto na coluna relativa aos pesos (B). 

Coluna D: O departamento (UUs) ou coordenação de curso (CEs) deverá fazer um 

levantamento de seus indicadores para poder, com base neles, vislumbrar o que será capaz de 

estabelecer como metas para o biênio subsequente. Sugere-se que seja tomado como 

referência para este levantamento o ano anterior àquele em que se está fazendo o 

planejamento. Por exemplo; Um departamento fazendo o planejamento em 2017, prevendo 

suas metas para 2018 e 2019, deverá tomar como referência o ano de 2016. 

Coluna E: Os descritores contidos na coluna relativa às “Metas”, não podem ser alterados para 

as variáveis obrigatórias e optativas. Eles devem ser elaborados para as variáveis eletivas. Após 



o sinal de “=”, o departamento (UU) ou coordenação de curso (CE) deve inserir a meta 

proposta para o próximo ano. 

Coluna F: Ao final de um ano, o departamento (UU) ou coordenação de curso (CE)  deve inserir, 

nesta coluna, o “Total de pontos obtidos”, segundo a razão proposta na coluna D. 

Coluna G: Ao final de um ano, o departamento (UU) ou coordenação de curso (CE) deve 

observar a “Situação atingida”, comparando o proposto nas colunas E e F, indicando sua 

situação na Coluna G. 

É importante observar que embora a tipologia esteja baseada em: pesos, que serão enunciados 

por pontos; em indicadores que serão expressos por razões; e em metas que poderão ser 

propostas percentualmente, a proposta não visa, como princípio, estimular competitividade ou 

averiguar desempenho para hierarquizar, visto que todos os departamentos (UUs) ou 

coordenações de curso (CEs) trabalharão com 100 pontos para o ano tomado como referência. 

Após um biênio, verificada sua evolução, deverá reorganizar o planejamento para mais dois 

anos e, novamente, tomará como referência 100 pontos e, assim, sucessivamente. Em outras 

palavras, não interessa efetivamente a posição absoluta de um departamento (UUs) ou de uma 

coordenação de curso (CEs), mas a sua posição relativa no processo. 

 



As colunas em cinza não podem ser alteradas 

As colunas em verde deverão ser preenchidas pelos departamentos ou coordenações de área. O número de docentes refere-se àqueles em RTC e 

em RDIDP, lotados no Departamento (UUs) ou Coordenação de Curso (CEs). Quando houver pesquisadores, devem ser incluidos no total. 

A ser preenchido após um ano de vigência da proposta 

 

A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O 

Departamento, 

no biênio, 

propõe-se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

Obrigatórias 

1. Ensino de 

Graduação e 

Pós-graduação 

 

Número de alunos de graduação 

concluintes em disciplinas sob 

responsabilidade do Departamento 

 

 

     

Percentual de alunos que concluem 

curso(s), no(s) qual (quais) o 

departamento tem disciplinas sob 

sua responsabilidade 

 

 

     

Número de alunos de pós- 

graduação concluintes em 

disciplinas sob responsabilidade de 

docentes do Departamento 

 

 

     

 

 



A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O 

Departamento, 

no biênio, 

propõe-se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

 

2. Captação de 

Recursos ao 

ensino, 

pesquisa e 

extensão 

(financiamento 

obtido a partir 

de avaliação de 

mérito externa 

à universidade 

de agências 

e/ou 

instituições 

e/ou empresas) 

 

Coordenação de auxílios de grande 

porte (Temáticos da FAPESP, 

INCTs, FINEP, Insterinstitucionais 

Internacionais etc.) 

Ensino =  

Razão entre o 

número de auxílios 

vigentes e o 

número de 

docentes e 

pesquisadores 

=  

    

Pesquisa = 
 

    

Extensão =      

Coordenação de outros auxílios 

(Regulares da FAPESP, Universal e 

Humanas do CNPq, 

Interinstitucionais Nacionais etc.) 

Ensino = 
 

Razão entre o 

número de auxílios 

vigentes e o 

número de 

docentes e 

pesquisadores = 

    

Pesquisa = 
 

    

Extensão = 
 

    

 

 

 

 

 



A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O 

Departamento, 

no biênio, 

propõe-se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

 

3. Bolsas de 

ensino, 

pesquisa e 

extensão 

(com 

financiament

o obtido a 

partir de 

avaliação de 

mérito 

externa à 

universidade 

de agências 

e/ou 

instituições 

e/ou 

empresas) 

 

Graduação 

 

Ensino =  Razão entre o número 

de bolsas vigentes e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Mestrado 

Ensino =  Razão entre o número 

de bolsas vigentes e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Doutorado  

Ensino =  Razão entre o número 

de bolsas vigentes e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Pós-doutorado 

Ensino =  
Razão entre o número 

de bolsas vigentes e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão = 
 

    

 

 



A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O Departamento, 

no biênio, propõe-

se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

 

4. Produção 

intelectual 

nas áreas de 

ensino, 

pesquisa e 

extensão 

 

Artigos em periódicos bem 

classificados 

Ensino =  Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Capítulos de livros 

Ensino =  Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes* 

= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Livros organizados 

Ensino =  
Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes*= 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Livros autorais 

Ensino =  
Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes = 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

Textos completos em eventos 

nacionais 

Ensino =  
Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes = 

    

Pesquisa =      

Extensão =      



 

 Textos completos em eventos 

internacionais 

Ensino =  
Razão entre o número 

de publicações e o 

número de docentes = 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

 Produção artística e cultural 

Ensino =  Razão entre o número de 

produtos (concertos, 

exposições, encenações e 

gravações) e o número de 

docentes = 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

 Inovação tecnológica 

Ensino =  Razão entre o número 

de produtos (patentes, 

registros etc.) e o 

número de docentes = 

    

Pesquisa =      

Extensão =      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O Departamento, 

no biênio, propõe-

se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

 

5. Distribuição 

de 

desempenho 

 

 

Ensino de Graduação e Pós-

Graduação 
 

 Distribuição do 

número de alunos 

formados entre os 

docentes = 

    

Captação de Recursos  

 Distribuição dos 

projetos que captaram 

recursos entre os 

docentes = 

    

Bolsas  
 Distribuição das 

bolsas entre o número 

de docentes = 

    

Produção intelectual   

Distribuição da 

produção intelectual 

entre os docentes = 

    

No mínimo 60 pontos (entre 60 e 100 pontos)        

 

 

 



As colunas em cinza não podem ser alteradas 

As colunas em verde deverão ser preenchidas pelos departamentos ou coordenações de área. O número de docentes refere-se àqueles em RTC e 

em RDIDP, lotados no Departamento (UUs) ou Coordenação de Curso (CEs). Quando o departamento tiver pesquisadores, deve inclui-lo(s) no total. 

A ser preenchido após um ano de vigência da proposta 

 

A  

Variaveis 

B  

Pesos 

C 

Indicadores 
D 

Situação no ano 

anterior ao de 

elaboração do 

planejamento 

E 

Metas 

F 

Total de 

pontos 

realizados 

G 

Situação Atingida* 

C.1 

Descritores 

C.2 

Cada linha de 

indicadores 

vale: 

O Departamento, 

no biênio, propõe-

se a: 

 
Abai

xo 

Den

tro 

Aci

ma 

OPTATIVAS (ESTA LISTAGEM DEVERÁ PASSAR POR MODIFICAÇÕES) 
 

6. Participação em 

eventos científicos 

nacionais e 

internacionais, 

como convidado. 

 

Participações como 

conferencista 
 

 

Razão entre o 

número de 

participações e 

número de 

docentes* 

    
 

 Participações como 

membros de mesas 

redondas 

     

 

 

7. Desenvolvimento 

de atividades em 

periódicos nacionais 

e internacionais 

bem avaliados. 

 

Editor de periódico 

avaliado 
 

 

Razão entre o 

número de 

editores e número 

de docentes* 

    

 

 
Membros de comissão 

editorial de periódico 
     

 

 
Membros de conselho 

consultivo de periódico 

 

 
    

 

 



 
8. Orientações 

concluídas e em 

andamento de 

alunos 

 

Doutorado  

 

Razão entre o 

número de 

orientações e 

número de 

docentes* 

     

 Mestrado       

 Graduação       

 9. Estágios 

concluídos ou em 

andamento sob 

supervisão de 

docentes e/ou 

pesquisadores (no 

mínimo seis meses) 

com avaliação 

externa à 

universidade 

 

Pós-doutorado  

 

Razão entre o 

número de 

supervisões e o 

número de 

docentes* 

     

 Jovem pesquisador       

 Recém-Doutor       

 Doutorado Sanduíche       

 

Alunos de mestrado e 

graduação 
     

 

 10. Projetos de 

extensão 

registrados na 

Proex 

 Projetos de extensão   

Razão entre o 

número de projetos 

e o número de 

docentes* 

    

 

 

 11. Cursos de 

Extensão 

registrados na 

Proex 

 Extensão, difusão etc.   

Número de cursos 

por número de 

docentes* 

    

 

 

 

 



 
12. Orientandos de 

graduação e pós-

graduação que 

realizam estágio no 

exterior 

(sanduíches e 

outros estágios de 

três meses ou mais) 

 

Doutorandos  

 

Razão entre o 

número de alunos, 

anteriormente 

orientados por 

docentes* do 

departamento, em 

estágio no exterior, 

em relação ao 

número de 

docentes* 

    

 

 

Mestrandos      

 

 

Graduandos      

 

 13. Estágios de pós-

doutoramento no 

exterior realizados 

por docentes* do 

departamento (no 

mínimo seis meses) 

 
Estágios de pós-

doutoramento 
  

Razão entre o 

número de estágios e 

o número de 

docentes* 

    

 

 14. Docentes* 

estrangeiros 

convidados que 

permanecem no 

departamento (no 

mínimo um mês) 

 Convidados do exterior   

Razão entre o 

número de 

convidados e o 

número de 

docentes* 

    

 

 15. Docentes e/ou 

pesquisadores do 

departamento que 

são bolsistas 

produtividade em 

pesquisa do CNPq 

 
Bolsistas produtividade 

em pesquisa 
  

Razão entre o 

número de 

bolsistas e o 

número de 

docentes* 

    

 

 



 16. Docentes e/ou 

pesquisadores do 

departamento que 

se titularão 

 

Livre Docências  

 

Razão entre o 

número de 

obtenções de título 

e o número de 

docentes* 

    
 

 
Titulares      

 

 17. Docentes e/ou 

pesquisadores do 

departamento que 

atingiram as 

condições para  

progredir na 

carreira horizontal 

 
3.1 para 3.2 

 

 

Razão entre o 

número de 

progressões e o 

número de 

docentes* 

    
 

 
 

5.1 para 5.2 
     

 

 

 

5.2 para 5.3 

     

 

 
18. Docentes e/ou 

pesquisadores do 

departamento que 

têm atuação em 

universidade no 

exterior 

 

Disciplinas ministradas   

Razão entre o 

número atuantes e o 

número de 

docentes* 

    

 

 

Participação em 

equipes de pesquisa 
  

Razão entre o 

número de docentes 

participantes e o 

número de 

docentes* 

    

 

 

19. Docentes e/ou 

pesquisadores do 

departamento que 

estão credenciados 

na pós-graduação 

 Mestrado   

Razão entre o 

número de docentes 

credenciados e o 

número de 

docentes* 

    

 

 

 Doutorado   

Razão entre o 

número de docentes 

credenciados e o 

número de 

docentes* 

    

 



 20. Membros do 

departamento que 

atuam na pós-

graduação lato 

sensu 

 Atuação no lato sensu   

Razão entre o número 

de docentes 

participantes e o 

número de docentes* 

    

 

 
21. Iniciativas de 

inovação e 

empreendedorismo 

 Produtos e processos   

Razão entre o número 

de produtos e/ou 

processos e o número 

de docentes* 

    

 

 22. Representantes 

em órgãos e 

agências externas à 

UNESP 

 

Representações na 

CAPES, CNPq, FAPESP, 

Condephat etc. 

  

Razão entre o número 

de representações e 

número de docentes* 

    

 

 

23. Docentes e/ou 

pesquisadores que 

são membros de 

órgãos colegiados 

 Na unidade 

  

Razão entre o número 

de docentes 

participantes e o 

número de docentes* 

    

 

 

 Na universidade     

 

 

*Docentes e, quando houver, Pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELETIVAS 

 A critério do 

Departamento, se 

julgar necessário, 

podem ser 

escolhidas outras 

variáveis 

 

 
       

 

 
 

 

 
     

 
 

 



 


