
 Convictos de que todo servidor público deve 
prestar contas à sociedade acerca da qualidade do traba-
lho por ele realizado, nós, docentes-pesquisadores que 
subscrevem este abaixo-assinado, consideramos inade-
quado o atual processo de avaliação do trabalho docente 
na Unesp. Além de não atingir seu objetivo, tal processo 
torna-se um entrave ao desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa, na medida em que reduz o conjunto das ati-
vidades acadêmicas à sua dimensão meramente quanti-
tativa; e também na medida em que se impõe de forma 
ameaçadora sobre os docentes da comunidade, criando 
um ambiente de trabalho nefasto à produção do conheci-
mento científico e à formação de novos pesquisadores.
 Cabe lembrar que a avaliação do trabalho do-
cente foi amplamente debatida pelos professores, por 
ocasião da realização do Fórum das Grandes Áreas. O 
debate culminou na proposta de que um processo ava-
liativo adequado deve levar em consideração, para além 
da dimensão meramente quantitativa do trabalho aca-
dêmico, as especificidades das áreas do conhecimento 
científico e os aspectos qualitativos, relacionados com o 
projeto científico, pedagógico e de prestação de serviços 
do departamento em que o docente está lotado. Também 
foi proposto, durante a realização do Fórum, que esse 
projeto deve estar em sintonia com as diretrizes e com o 
papel que a unidade universitária, composta por seus res-
pectivos departamentos, desempenha na consecução dos 
objetivos fundamentais que justificam a sua existência.
 Um processo adequado de avaliação das ativida-
des desempenhadas pelos docentes-pesquisadores – ao 
invés de ameaçá-los com a possibilidade de rebaixamen-
to do regime de contratação, acompanhada de uma con-
sequente redução salarial, ou com a definição de “notas 
de corte” – deveria se dar por meio de um diálogo cons-
trutivo, de alto nível, contribuindo para o aprimoramento 
das habilidades específicas de cada docente-pesquisador, 
elevando, assim, a qualidade do trabalho prestado à so-
ciedade, seja no âmbito da docência, da pesquisa cientí-
fica ou das atividades de extensão à comunidade. 
 Os parâmetros que norteiam a planilha de avalia-
ção docente, atualmente em vigor, denotam um entendi-
mento empobrecido acerca do sentido e da complexidade 
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da atividade acadêmica, bem como das especificidades 
das diferentes áreas do conhecimento.
 A redução das exteriorizações do trabalho acadê-
mico à condição de produtos, passíveis de serem conside-
rados apenas do ponto de vista de sua dimensão quantita-
tiva, traduz o predomínio de uma concepção positivista da 
ciência, intrínseca à lógica da produção industrial de mer-
cadorias. Esta concepção, nada tendo a ver com a busca 
do conhecimento e da verdade científica, tende a perder 
de vista as especificidades dos trabalhos desenvolvidos 
pelos pesquisadores-docentes, em suas diferentes áreas 
de especialização do conhecimento, em favor do simples 
aumento da quantidade de artigos científicos, concebidos 
sob pressão, vigilância e ameaça de punição. A técnica, 
como um fim em si mesmo, constitui a essência desse sa-
ber utilitarista por definição.
 Assim, o processo de avaliação docente em cur-
so, ignorando as recomendações dos Fóruns das Grandes 
Áreas, não apenas se constitui num procedimento inútil 
no que diz respeito ao diagnóstico das atividades desem-
penhadas no âmbito da Universidade; mas também re-
presenta uma aplicação indevida de recursos públicos, 
tendo em vista todo investimento necessário à realização 
das duas edições do evento ocorrido em Águas de Lin-
dóia-SP. Longe de contribuir para o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão universitária, exerce 
efeito contrário, induzindo o pesquisador-docente a di-
recionar suas atividades de modo a contemplar os itens 
mais valorados da planilha, em detrimento dos outros as-
pectos não menos relevantes da atividade acadêmica.
 Desconsiderando o acentuado volume de traba-
lho enfrentado atualmente pelos docentes-pesquisadores, 
o referido instrumento de avaliação cumpre o papel de 
determinar um viés produtivista, intimidatório e alienan-
te ao trabalho acadêmico, instaurando um ambiente de 
trabalho inóspito, marcado pelo acirramento do individu-
alismo competitivo e pelo medo da ameaça de rebaixa-
mento do regime de contratação. Nesse sentido, tendo em 
vista os efeitos danosos relacionados ao modelo vigente 
de avaliação do trabalho docente, tanto do ponto de vista 
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Abaixo-assinado

dos rumos do desenvolvimento científico, quanto da pró-
pria integridade física e psíquica do conjunto da catego-
ria profissional, os docentes abaixo assinados reafirmam 
a inadequação do referido instrumento quantitativo de 
avaliação da atividade acadêmica, reivindicando:

1) a imediata suspensão da planilha de avaliação do-
cente; 

2) que o processo de avaliação docente seja revisto no 
sentido de uma valorização dos aspectos qualitativos 
do trabalho acadêmico e que tenha finalidade diag-
nóstica;

3) que os efeitos imediatos do processo de avaliação 
em vigor sejam anulados;

4) que os órgãos colegiados competentes reelaborem 
uma proposta de avaliação docente condizente com 
a atividade acadêmica e com as deliberações dos Fó-
runs das Grandes Áreas;

5) que a estrutura e o papel da Comissão Permanen-
te de Avaliação (CPA) sejam reformulados em termos 
democráticos, de modo a permitir que a comunida-
de acadêmica tenha participação na escolha dos seus 
membros, bem como na definição de suas atribuições.
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Obs: Entregue as folhas preenchidas na subseção da Adunesp em seu campus. 
Quando não houver, envie por malote, A/C de Adunesp, São Paulo.


