
COM RELAÇÃO À FILOSOFIA DA PROPOSTA APRESENTADA, A UNIDADE: 
 
(   ) Concorda plenamente  
(   ) Concorda com poucas restrições  
(   ) Concorda com muitas restrições  
( x ) Discorda totalmente  
  
 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentação sucinta e objetiva de sugestões, observações ou contribuições da 
unidade à proposta encaminhada e discutida pela Congregação. Se a unidade não 
concorda com a filosofia da proposta, indique quais características dela justificam tal 
opinião. A unidade tem alguma alternativa à proposta apresentada? Que 
características e princípios ela teria? 
 
 
A Congregação da Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, em 
reunião realizada em 6/9/2017, por unanimidade dos membros presentes, ouvidos 
os Departamentos, discorda totalmente da proposta pelos seguintes motivos: 
 
- primeiramente pela forma como a mesma está sendo conduzida para debate, tendo 
sido apresentada como uma proposta já pronta, concluída, acabada; 
 
- na proposta apresentada existem pontos obscuros que vão desde a falta de 
clareza quanto aos objetivos, ou seja, a que realmente se presta o instrumento, 
passando por contradições quanto à afirmativa de seu caráter qualitativo, tendo em 
vista a atribuição de pesos e valores resultantes por itens avaliados, não atribuição 
da devida atenção a certas atividades de graduação como obrigatória (carga horária, 
preparação de aulas e material didático, educação continuada e entre outras), 
atribuição de importância a questões de cunho pessoal (por exemplo, progressão de 
carreira) ou que são previstas na própria legislação interna (por exemplo, titulação 
mínima, a qual não requer avaliação mas cumprimento do deliberado), até situações 
comuns à rotina dos docentes, como por exemplo as orientações sem bolsa (tanto 
de iniciação científica quanto de extensão); 
 
- entende-se que a proposta deva ser amadurecida, contando com um tempo 
adequado para discussão e debate; a comunidade precisaria de mais tempo para 
debater e criticar, pois um sistema de avaliação que não é compreendido, assimilado 
e compartilhado pelas pessoas que serão avaliadas, e que serão avaliadoras, não 
gerará comprometimento nem adesão; 
 
- os períodos de avaliação apresentados na proposta (biênios) não são coincidentes 
com outros períodos de avaliação, como a dos docentes (triênios) e as de 
Programas de Pós-Graduação (quadriênios); 
 
- um pressuposto da proposta é que o planejamento é feito, monitorado e avaliado 
pelos departamentos. Isso não é verdade. O departamento não planeja a graduação, 
são os conselhos de curso. O departamento não faz pesquisa, são os grupos de 
pesquisa. A extensão, similar. Os programas e os conselhos de pós planejam mais 
que os departamentos; 
 



- há grandes dificuldades de estruturar qualquer planejamento a curto e a médio 
prazos, diante da perspectiva de nenhuma contratação de docentes permanentes e 
com as previsões de aposentadorias; 
 
- não há esclarecimento com relação aos docentes que ministram disciplinas em 
cursos interunidades. 
 
 
 
 


