
ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SOBRE A NOVA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

 INTRODUÇÃO 

 Nós, docentes efetivos do Depto de Educação/IB/UNESP/Rio Claro, reunidos em assembleia dia 29 de agosto 
de 2017, deliberamos pela elaboração de nosso documento de analise do documento “PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO NA UNESP: PROPOSTA DE REDEFINIÇÃO DE PONTO DE PARTIDA E DE PERCURSO”, datado de 31 de julho 
de 2017, sobre o qual tomamos conhecimento por e mail, no inicio de agosto de 2017. 

 Assim, elaboramos um documento organizado em três tópicos, sendo o primeiro dos prazos, e segundo dos 
aspectos gerais e o terceiro, dos aspectos referentes à forma e ao conteúdo do texto. 

1) DO TRÂMITE 
 O tempo entre a apresentação da proposta de Planejamento e Avaliação e a possível aprovação no 
CEPE é muito curto (aproximadamente 45-60 dias), não permitindo a ampla análise, discussão e proposição 
de alterações  pela comunidade acadêmica, principalmente no âmbito do Departamento, contrariando o que 
consta na própria proposta, ao indicar que as críticas feitas à planilha de critérios mínimos de desempenho 
docente em seu item. 
 O documento não explicita os prazos para a discussão e implantação, entretanto, adiantamos que, se 
a universidade pretende garantir o debate amplo e democrático envolvendo os 34 institutos, nos 24 campi, 
mobilizando 36331 docentes dos 200 departamentos a previsão para a implantação da proposta não poderá 
se dar antes do ano letivo de 2019. Não é possível uma discussão profunda e democrática em 70 dias letivos, 
que é o que falta para encerrarmos o ano de 2017. Assim, o requisito básico para que o documento possa 
ser compreendido e melhorado pela comunidade acadêmica efetivamente é tempo hábil para uma 
discussão profunda e democrática. 
 Esse tempo deve ser destinado ao debate intra e iterdepartamentos e institutos, bem como os 
órgaõs de representação da base dos professores para as necessárias análises da adequação da proposta ao 
contrato de trabalho que cada professor celebra com a UNIVERSIDADE, uma vez que se propõe uma 
ampliação de tarefas e atributos novos. 
 

2) DA ANÁLISE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
 A avaliação completa da UNESP constitui-se numa necessidade e isso é um consenso, na medida em 
que tal prática nos possibilita compreender de forma mais global a atuação da universidade na sociedade, 
destacando sua contribuição para a resolução de problemas da sociedade brasileira e latino-americana, que 
se constitui n função social imediata desta universidade. Entretanto, não pode ser visto como um 
instrumento auxiliar para a otimização de custos, tampouco para a redução da estrutura universitária a 
partir de critérios de eficiência e eficácia, uma vez que a produtividade de qualquer instituição escolar não se 
pauta privilegiadamente pela capacidade de prestação de serviços, mas pela difusão do ensino, da ciência, 
da cultura – funções sociais primordiais das instituições de ensino e pesquisa. 
 É importante e necessário que o instrumento de avaliação proporcione à reitoria uma visão geral de 
tudo o que a universidade desenvolve, porém, isso não pode ser critério para comparar e, em tempos de 
crise financeira, eliminar da estrutura universitária departamentos e recursos humanos cujas produções 
momentâneas sejam mais baixas, pois sabemos que o ritmo da produção na universidade não é linearmente 
progressivo, nem homogêneo. Os departamentos, institutos, docentes e funcionários têm uma trajetória 
pregressa na universidade que a avaliação não pode subsumir, apagar, mas considerar, numa avaliação que 
ultrapasse os limites do tempo presente. 
 Os princípios da equidade e da comparação são estratégias que, fatalmente, levarão à competição e 
acirramento de diferenças entre docentes, departamentos e institutos, pois toda comparação só se efetiva 
como produção de hierarquias e méritos, desestimulando o trabalho em equipe, a solidariedade, o que 
contraria as exigências dos órgãos de fomento de que o trabalho cientifico seja cada vez mais coletivo. O 
trabalho coletivo é, necessariamente, fruto de relações solidárias e cooperativas, as quais não podem se 
desenvolver num clima organizacional de competição. 
 O respeito à diversidade não se efetiva com a atribuição de diferentes pessoas para as mesmas 
tarefas, sob a autonomia da distribuição de pesos, mas nas diferentes naturezas das mesmas tarefas. A 
produção científica pressupõe liberdade criativa, debate, embate de ideias, confronto de diferenças e a 
avaliação que se propõe, ranqueadora, com base numa planilha única obriga que as tarefas sejam 



circunscritas a um rol de 21 descritores obrigatórios (60% da avaliação), independentemente da área de 
conhecimento, do referencial teórico, da forma como as áreas de pesquisa são pensadas na sociedade, além 
dos 31 descritores eletivos (vale 20% da avaliação) cuja escolha se submete a um rol fechado, de modo que 
80% do trabalho docente, na forma de 52 descritores será prescrito com 20% de margem de negociação e 
20% será de livre escolha dos departamentos. Aos docentes, não haverá escolhas. 
 Enfim, uma proposta que favorecesse a autonomia e a autonomia docente e dos deptos deveria ter 
1) A maioria dos descritores formulados pelo depto e não pela reitoria; 
2) Uma avaliação qualitativa por meio de relatório comum aos professores de cada depto, redigido com 

liberdade de metodologia e caráter propositivo, com avaliação do período anterior e planos para o 
próximo período, livres de metas quantitativas. 

 A autonomia que se pauta em decisões como liberdade de atribuição de pontos dentro de um rol de 
tarefas prescritas em 60% das tarefas, bem como, escolha de tarefas um rol de eletivas-obrigatórias em 20% 
das tarefas é de tipo tutelada, que esvazia os docentes e o departamento do poder deliberativo, 
absolutamente não garantido em apenas 20% de atividades que o departamento poderá criar. Aos docentes, 
resta apenas convencer os pares de seu departamento, colocar em disputa com os colegas seus interesses 
de pesquisa, que não são pessoais, mas sofrem a influencia dos orientandos, das necessidades das 
disciplinas e das produções da comunidade cientifica externa à UNIVERSIDADE, no âmbito dos diversos 
referenciais teóricos, objetos de pesquisa e áreas de conhecimento. 

 Em nenhum momento, o documento toca na questão dos planos de carreira, de modo que avaliação não se 
articula a nenhuma forma de reconhecimento social e monetário do trabalho docente, ao contrario, se propõe 
justamente num momento em que os professores estão - há dois anos, pelo menos - sem atualização dos salários, 
corroídos pela inflação e ganhando metade do que seria justo se todas as atualizações salariais fossem aplicadas, 
conforme apontam dos últimos boletins sindicais. 

 
3) DA FORMA E DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

 A forma planilha com descritores, pontos, per si, obedece a uma lógica que se fundamenta num aspecto que 
pressupõe que seja possível quantificar prioridades, ao invés de estabelecer acordos entre docentes e gestores sobre 
isso em órgãos colegiados. Na verdade, quem esta em contato direto com as comunidades científicas e acadêmicas 
extramuros da universidade são os docentes pesquisadores e que exercem o magistério e a extensão, de cujos lócus 
emergem as demandas de pesquisa. O sentido da avaliação está invertido: ao invés de partir dos sujeitos que 
aprendem concretamente a função social da universidade, aprendem as demandas de pesquisa, parte dos gestores 
da universidade que se submetem á pressão para a constituição de uma universidade mais econômica, com 
estrutura mais restrita e produtiva em termos meramente numéricos. Tal política levará ao afastamento da 
universidade em relação à sociedade, abstraindo sua peculiar responsabilidade social que não se compara com a 
filosofia de trabalho de empresas privadas, que obedecem às leis de mercado. 

 Toda avaliação, para ser completa deve conter um diagnostico das condições de trabalho oferecidas, para 
além das metas, pois elas não se realizam no vazio, mas dependem de financiamento público, estrutura e recursos 
humanos em número suficiente tanto para o suporte das atividades-fim, quanto para a implementação das 
atividades fim. O diagnostico dos Deptos é de déficit de professores e funcionários, receita reduzida e 
obstacularização de obtenção de recursos ate mesmo para as despesas básicas. Como produzir excelência em 
pesquisa, ensino e extensão em tais condições? Assim a indicação mais importante para a produção da nova versão 
do documento é a apresentação de um estudo detalhado de tais condições para que cada depto possa estabelecer 
metas que realmente possa cumprir. 

 Quanto aos descritores, muitos dos obrigatórios dizem respeito a questões que os docentes e deptos não 
tem nem responsabilidade contratual, nem condições humanas de controlar, como evasão escolar, aquisição de 
bolas e auxílios. Podemos, sim, ser estimulados a propor projetos, solicitar bolsas, mas se não formos contemplados, 
a universidade não reconhece nosso esforço, pois a proposta de avaliação só enfatiza produtos, não processos. 
Ocorre que os órgãos de fomento, assim como a própria universidade esta sujeita á vicissitudes do mercado, as 
variações nas taxas de desemprego e consumo e, consequentemente, na arrecadação de tributos, de modo que os 
docentes e departamentos não podem ser penalizados com pontuações mais baixas. Além disso, há uma priorização 
nacional e internacional pelo financiamento de pesquisas em algumas temáticas, em detrimento de outras, cujo 
critério foge ao controle dos pesquisadores e departamentos individualmente. 



 Alertamos para o risco de este instrumento de avaliação instituir uma cultura de divisão técnica do trabalho 
docente, em que alguns ficarão com a tarefa da docência na graduação, outros na pos e pesquisa e outros, ainda, 
com tarefas de extensão. Isso, de fato, interessa a universidade? A peculiaridade da universidade pública é a 
articulação entre essas três dimensões, com rompimento da ideia de professor integral, do ponto de vista qualitativo 
restando apenas o professor em tempo integral. 

 A avaliação traz uma nova função para os conselhos, que deixam de ser o órgão máximo de deliberação, 
concentrando-se o poder de coordenação na pessoa do chefe de departamento. Rompe-se com a ideia de gestão 
colegiada a partir dos colegiados básicos, o que se constitui num retrocesso no modelo gestionário, no âmbito da 
democracia representativa, no estado democrático de direito. E preciso refletir profundamente sobre se interessa tal 
revolução no modelo gestionário da Universidade. 

3.1) SOBRE AS VARIÁVEIS OBRIGATORIAS 

 São cinco variáveis: 

3.1.1 – diz respeito a nossas obrigações contratuais, porem, não podemos ser responsabilizados e pontuados pela 
assiduidade ou evasão dos alunos, pois não temos controle; e não é possível estabelecer metas sobre isso; 

3.1.2 – A coordenação de projetos, auxílios também dependem de fatores que os professores não podem controlar 

3.1.3 – As obtenção de bolsas depende de fatores que os professores não podem controlar. Podemos produzir, mas 
não podemos garantir que nossa produção superara a de professores concorrentes, de modo que não podemos 
garantir o sucesso de nossas solicitações. 

3.14 – E um índice que, mesmo que não controlemos o aceite de trabalhos nas revistas, temos condições de 
produzie e isso se coaduna com nossas tarefas contratuais. 

3.1.5 - institui a mútua vigilância entre os docentes, bem como pode contribuir para a divisão técnica do trabalho 
intelectual do professor universitário, que poderá ser aulista, extensionista, pesquisador. 

 O relatório de avaliação Institucional (2010-2014) está a indicação de que “um dos grandes desafios da 
Unesp está o de realizar um estudo cuidadoso que possibilite verificar, de modo mais detalhado, as razões que 
levam ao não preenchimento completo de vagas de alguns cursos e/ou ao grau elevado de retenção e/ou ao 
crescimento da taxa de evasão.” (p.91); A proposta de planejamento e avaliação na Unesp propõe soluções para o 
problema da evasão na Universidade nos itens 1.1. e 1.2.,  transferindo para os departamentos a responsabilidade 
pela redução dos índices de evasão sem ter apresentado o estudo aprofundado que, em tese, possibilitaria 
compreender o fenômeno de forma mais científica. Da forma como se apresenta a proposta, são apresentadas 
soluções sem um diagnóstico adequado de suas causas, além de responsabilizar os departamentos por questões que 
não estão sob sua responsabilidade, principalmente pelo fato dos cursos de graduação estarem sob 
responsabilidade dos Institutos e não dos departamentos. Ainda, alguns departamentos, como o de Educação no IB, 
oferecem um grande número de disciplinas em diferentes cursos, onde não podem ter qualquer controle sobre 
essas variáveis. Diante desta constatação, como podem os departamentos planejar uma pontuação sob um 
indicador sobre o qual não tem controle e posteriormente ser avaliado sobre este mesmo indicador pontuação? 

 Fica evidente que a proposta precisa ser debatida com cuidado, de forma a considerar os argumentos acima 
colocados, principalmente pelo fato desses itens estarem na coluna dos obrigatórios (dentro dos 60 %). 

 Ainda, dentro das atividades obrigatórias, são apresentadas a pontuação referente a obtenção de projetos 
financiados por agências externas ou mesmo interna da Unesp. Sobre este pontos, algumas observações são 
relevantes e merecem ser debatidas: 

1- dentro do plano global de atividades e no contrato de trabalho dos docentes (em qualquer regime) não 
consta como parte de suas funções a de buscar financiamento externo para suas pesquisas. A atividade de 
pesquisa, assim como o ensino e a extensão são parte indiscutível das atividades previstas para o docente 
em regime de dedicação integral, entretanto, o financiamento dessas pesquisas deve ser de 
responsabilidade também da universidade. Como esse critério pode ser pontuado como atividade 
obrigatória em um momento de crise, em que a Universidade não tem conseguido manter suas atividades 
básicas, mas sim, reduzidos drasticamente seu investimento ou financiamento de projetos. 
 



3.2) VARIÁVEIS OPTATIVAS 
 
 São em número de 17 e constituem-se em todas as atividades obrigatórias que realizamos em nosso 
dia a dia. Se elas são obrigatórias na execução, por que não são obrigatórias na avaliação? Porque são 
necessárias para a manutenção da estrutura e do funcionamento, mas não pontuam nos rankings 
internacionais. São os requisitos básicos para que as variáveis obrigatórias aconteçam, mas não as garantem.  
 Assim, o instrumento fez uma opção pela valorização da aparência, sem articulação com a forma 
concreta com que a universidade se produz e se reproduz.  
 Muitas das variáveis exigem financiamento público do professor, cujo instrumento não garante, 
como participação em eventos, publicação de livros, estágios docência no exterior. Outras, ainda uma vez, 
fogem do controle dos docentes como ocupação de cargos eletivos, titulação de docentes ou aprovação de 
projetos de extensão nos órgãos colegiados, pois dependem de avaliação.  Incluem, ainda, atividades de 
empreendedorismo, que não constam em nossos contratos, tampouco constituem e essência da atividade 
de qualquer funcionário público estatal, pois o Estado não visa lucros. 
 
3.3) VARIAVEIS ELEVITAS 
 Não há sugestões de variáveis eletivas, tampouco sua valorização. Trata-se de uma concessão de 
20% para a acomodação dos professores ao instrumento, reservando-se um espaço pequeno para o 
acolhimento de críticas, numa perspectiva de democracia tutelada e pobre. 
 
 Enfim, o depto de Educação reivindica: 
a) uma discussão mais profunda e demorada, que envolva toda a comunidade acadêmica, pública, em 

eventos dentro e fora de cada unidade para intercambio de informações entre os docentes; 
b) a possibilidade de a comunidade acadêmica elaborar um documento substitutivo, que contemple as 

necessidades de universidade em condições mais humanas de trabalho, pois o trabalho intelectual de 
ensino, pesquisa e extensão não pode se realizar sem o pressuposto da liberdade de cátedra. 

c) Uma mudança nos princípios que regem a avaliação, que venha a contemplar realmente as necessidades 
da comunidade acadêmica e da sociedade brasileira, mais autônoma em relação as diretrizes 
internacionais para avaliação por resultados e ranqueamento das universidades públicas. 


