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ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA (BAURU) SOBRE A NOVA 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO NA UNESP 

 

 Os docentes do Departamento de Psicologia-UNESP/Bauru, reunidos em Assembleia no 

dia 30 de agosto de 2017 e em 13 de setembro de 2017, realizamos nossa avaliação e críticas 

sobre o documento “PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA UNESP: PROPOSTA DE 

REDEFINIÇÃO DE PONTO DE PARTIDA E DE PERCURSO”, datado de 31 de julho de 2017 

e tomado conhecimento dele em início de agosto de 2017. 

 Nossa análise sobre o documento foi feita em três partes: do prazo estabelecido para a 

implantação, da forma e do conteúdo do documento, e do tipo de instrumento. 

 

I) Do Prazo Estabelecido para a Implantação: o tempo da apresentação da Proposta de 

Planejamento e Avaliação para a comunidade acadêmica e a data de possível aprovação 

pelo CEPE (45-60 dias) não permite ampla análise, discussão e sugestões de alterações, 

contrariando a possibilidade de existir um diálogo efetivo entre os próprios departamentos e 

tornando a proposta impositiva e não democrática. Não existe possibilidade de discussão 

em tão curto prazo e a implantação rápida dessa Proposta e em toda a UNESP não condiz 

com um estudo piloto, e analisando se ela é efetiva e em que aspectos, mas, sim, 

implantando-a na UNESP. É necessário tempo para debates entre departamentos e institutos 

e com os órgãos de representação da base dos professores, não dar esse tempo, repetimos, é 

a constatação de que essa Proposta é impositiva. 

 

II) Da Forma e do Conteúdo do Documento: O documento “Avaliação na Unesp: proposta de 

redefinição de ponto de partida e de percurso” afirma que os objetivos de uma proposta 

avaliativa devem ser embasados numa visão de universidade e de mundo. Contudo, 

gostaríamos que ela fosse explicitada, pois isso não está colocado e também percebemos a 

existência de uma continuidade do modelo da avaliação individual docente (planilha) 

aplicado numa proposta de avaliação departamental. Explicamos: os objetivos propostos 

visam uma operacionalização das ações departamentais para incluir um plano de metas aos 
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docentes e no que isso difere como inovação conceitual em relação à Planilha? Logo, qual é 

a visão de Universidade e de mundo desse documento? A Proposta diz zelar pela 

Autonomia, entre Departamentos e entre Unidades, afinal cada um deles têm seu próprio 

perfil e zelar por isso é dar a autonomia para cada um dos departamentos ter a liberdade de 

estabelecer suas próprias metas e pontuação, porém dentro das variáveis já estabelecidas 

para essa Avaliação (Obrigatórias, Optativas e Eletivas) e com peso maior nas Obrigatórias. 

E qual é o argumento para a Proposta já trazer de antemão as variáveis Obrigatórias? Ora, o 

argumento é que a Avaliação é ampla, mas não exaustiva, logo ela precisa fechar em alguns 

critérios. Vejam, a suposta Autonomia está restrita a critérios previamente estabelecidos. 

Tanto é fato que, nos vídeos é explícita a fala de que, se os Departamentos quiserem eles 

podem eleger apenas Variáveis Obrigatórias como metas, não há necessidade de 

preencher/“cumprir” as outras Variáveis. Considerando que as variáveis obrigatórias 

possuem mais peso que as optativas e as eletivas, nos parece que uma discussão 

democrática seria debater sobre o processo que define as variáveis avaliativas. Como foram 

produzidas? Qual modelo de Universidade as orienta? Quais as consequências práticas 

desta orientação? 

A forma e o conteúdo do documento apontam que se pauta na Equidade, mas, gostaríamos 

de dizer que sem condições de Igualdade entre Departamentos e Unidades não há Equidade. 

Existe a explicitação de uma comparação no âmbito do próprio departamento, checando o 

cumprimento ou não das metas propostas e também a comparação entre departamentos e 

Unidades. A comparação aponta como consequência direta o estabelecimento de uma 

competição entre departamentos e, logo, entre docentes, entre os que ajudam ou não a 

cumprir as metas? Qual é mesmo a visão de Mundo e de Universidade dessa Proposta de 

Avaliação? 

Ao acompanhar a leitura e análise de todo o documento, constatamos que nos é apresentado 

mais um instrumento que constrange a comunidade acadêmica. Afinal, se ele é necessário é 

por que não produzimos? O que produzimos não é suficiente? O professor que precisa 

cumprir ensino, pesquisa, extensão, gestão ainda encontrará tempo para auxiliar seus chefes 

a preencher mais um papel com dados que, na verdade, já existem nas planilhas individuais 
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dos docentes, mas que, agora, comporá o resultado final de seu departamento em um plano 

de metas, com ênfase ou exclusividade nas Variáveis Obrigatórias? Será o chefe do 

departamento o responsável para efetivar os “constrangimentos” (ou imposições?) aos 

docentes que não se afinam com as metas articuladas com a visão de mundo que consta nas 

Variáveis Obrigatórias? Além dessa Proposta não ser inovadora, ela poderá esgarçar e 

corroer as relações entre os próprios docentes dos departamentos, aumentando a 

concorrência e a cobrança para o cumprimento das Variáveis.  

Nas relações departamentais se produziria uma visão de mundo e de universidade em 

consonância com as variáveis avaliativas não problematizadas pela comunidade. Apresentar 

um modelo acabado e novamente quantitativo demonstra a continuidade do caráter não 

democrático que tem orientado a atuação da CPA nas gestões anteriores. O indicativo de 

implantar este modelo avaliativo instrumental sem debate e sem discussão nos órgãos 

colegiados parece ser excessivo e impositivo, pois articula duas formas de avaliação, a que 

se encontra em vigor e a que se apresenta, aprofundando os mecanismos de controle de 

modo a produzir aversão à própria Proposta.  

Em um momento em que o Estado vem sistematicamente se negando a financiar a 

Universidade Pública, que garantiria o princípio de atender os interesses do conjunto da 

sociedade com ensino, pesquisa e extensão, a universidade que produz bens e serviços 

vendáveis com o objetivo de se autofinanciar, estaria nas “entrelinhas” desta suposta nova 

proposta avaliativa? Se fizermos um exercício de pessimismo, com a proposta implantada 

poderia ocorrer, em futuro próximo, a cobrança de metas para os departamentos pela 

racionalização de custos em detrimento à excelência da produção acadêmica, ou mesmo 

departamentos que ficariam aquém das metas e poderiam ser fechados, deixando de existir?  

Avaliar a Universidade por estes princípios significaria tomar qual visão de Universidade e 

de trabalho docente?  

A lógica e o instrumento ora propostos, se por um lado consideram, na aparência, as 

articulações das instâncias institucionais em torno de projetos coletivos, por outro 

banalizam a especificidade e a riqueza da convivência acadêmica e a diversidade intelectual 

e científica no contexto da universalidade, que deve caracterizar a Universidade Pública. A 
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mera pontuação do trabalho a partir de certas rubricas numéricas e fórmulas estatísticas 

para dados médios, não “calculam” verdadeiramente a dimensão qualitativa do trabalho 

acadêmico envolvido. Nessa perspectiva, deveriam ser efetivamente ouvidos os segmentos 

docentes em suas respectivas áreas e características, como os conteúdos apontados nos 

“fórum de avaliação docente” (realizados em maio e dezembro de 2011), para, assim, 

subsidiar o processo de avaliação que a comunidade refletiu anteriormente. 

O processo avaliativo na universidade deve considerar as suas particularidades, pois a 

investigação e a criação não estão imediatamente e necessariamente ligadas à produção e a 

resultados concretos imediatos; portanto, o trabalho metódico e sério deve estar aliado à 

liberdade, condição sine qua non da atividade intelectual (pesquisa, ensino, extensão).  

 

III) Do Tipo de Instrumento: o primeiro ponto a ser destacado é que a Proposta de Avaliação 

deixa de considerar os recursos materiais e humanos disponibilizados pela Reitoria para 

auxiliar aos trabalhadores/professores no cumprimento das metas a serem propostas nas 

variáveis Obrigatórias, Optativas e Eletivas. Para realmente avaliar, a Reitoria tem que se 

incluir na Avaliação por entendermos que o suporte institucional que garanta os recursos 

necessários para o bom desempenho dos departamentos passa inclusive por contratação de 

professores efetivos e funcionários (a contratação está suspensa e a situação é cada vez 

mais difícil), prédios/locais de trabalho adequados, materiais de trabalho adequados e um 

plano de carreira que gere motivação para melhorar a produtividade. O instrumento não 

possui em nenhum lugar a possibilidade de se quantificar essa defasagem da UNESP e 

qualquer avaliação que não inclua os argumentos acima mencionados não realiza um 

diagnóstico ético e mais, tende a indicar que o que está posto é a tentativa de um controle 

de produtividade em condições precárias do funcionamento dos departamentos. Suporte 

organizacional é necessário para qualquer diagnóstico e avaliação correta, caso contrário o 

que temos é um viés nos dados encontrados e a Proposta se torna impositiva e punitiva. 

Não há como realizar, projetar e efetivar metas do departamento sem implicar a 

Organização/UNESP e entender que hoje o quadro de contratações docentes está defasado e 

existe uma diminuição progressiva no número de bolsas, ou seja, como colocar nas  



 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
Av. Engº. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa – Bauru/SP - CEP. 17015-970 – C.P. 473 

FONE/FAX:-(0**14) 3103-6087 (0**14) 3103-6097  E-MAIL: dpsi@fc.unesp.br  / ccpsi@fc.unesp.br  SITE: www.fc.unesp.br 

 

Variáveis Obrigatórias bolsas de pesquisa, ensino e extensão e atribuir a responsabilidade 

de consegui-las apenas ao professor? É um viés porque assim toda a responsabilidade fica 

com o docente e a UNESP/Organização não olha para os próprios cortes que têm sido feitos 

nas verbas para bolsas. 

Os departamentos e Unidades serem comparados fere totalmente os princípios propostos da 

Autonomia e da Equidade. Afinal se são mesmo autônomos por que a comparação? E, 

convenhamos, só podemos falar de equidade em condições de igualdade. Os departamentos 

e Unidades não têm igualdade de docentes, funcionários, infraestrutura e recursos materiais, 

logo, como falar de equidade? Antes de valorizar uma determinada situação de trabalho, 

por exemplo, atuação em pós-graduação ou estágio de pós-doutorado no exterior, a 

Universidade deve avaliar se essas são oportunidades acessíveis e possíveis a todos os 

docentes, pois, se não o fizer está contrariando o princípio da Equidade da própria Proposta 

de Avaliação. Vejamos: um docente pode optar por um estágio de pós-doutorado no 

exterior, pois contará com apoio institucional como ter um professor substituto para suas 

turmas de graduação e pós-graduação? A UNESP (Organização) garante essa possibilidade 

de custeio? Não havendo equidade, fica explícito que todo apoio existente fica a cargo da 

colaboração de docentes do próprio departamento que assumem as turmas do colega, ou da 

verba (cada vez mais escassa) do próprio departamento na contratação de um bolsista. Qual 

é a contrapartida institucional? E mais, os recursos financeiros para a ida, volta e 

permanência são minimamente garantidos pela Universidade, sem que o docente 

comprometa sua situação financeira? Supondo que um grande número de docentes e 

departamentos se manifestem interessados em um “perfil x” (como sugerido no documento) 

e menos em um “perfil y”, a Universidade está em condições de suportar as consequências 

dessas diferenças? Ou isto apontará para os que se encontram mais de acordo com o perfil 

esperado pela CPA? 

Outro problema visível na Proposta e nas Variáveis Obrigatórias é avaliar o número de 

alunos de graduação que concluem as disciplinas, sob a responsabilidade do departamento, 

quando estamos em um processo da implantação das cotas na UNESP e no ano de 2018 

teremos 50% de alunos ingressando por cotas, sem uma sólida política de permanência 
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estudantil; ou seja, atribuir ao departamento a tarefa de dizer o número de seus alunos que 

conclui disciplinas é uma forma de tocar diretamente esse problema mencionado. Quando a 

própria UNESP está debatendo as dificuldades da permanência estudantil e a evasão dos 

cursos de graduação como um problema relacionado à ausência de uma política concreta 

para a permanência dos estudantes e a falta de investimentos da UNESP/Organização e do 

próprio Governo do Estado de São Paulo para receber esse novo contingente de alunos, os 

cotistas, como colocar isto como uma Variável Obrigatória? Novamente, a Reitoria não é 

incluída na própria Avaliação e deixa-se a cargo dos Departamentos e seus professores a 

responsabilidade sobre o número de alunos que concluem os cursos de graduação; corre-se 

um grande risco de se punir cursos e departamentos por problemas que não estão 

relacionados com a qualidade do ensino que é realizado pelos docentes. 

Uma Proposta de Avaliação deve ser clara com relação às consequências de seus eventuais 

achados/resultados de maneira a transmitir segurança e de que os docentes/trabalhadores 

não serão “recompensados” com punições ou perdas de direitos. Essa Proposta de 

Avaliação não é clara com relação às consequências de seus resultados, inclusive, não é 

explicitada nas Variáveis Obrigatórias como será feito o número 5 “Distribuição de 

Desempenho”, apenas é dito que esse item não é planejado pelo Departamento, que ele é o 

resultado final da avaliação e é para verificar como cada um participa do projeto coletivo.  

Gostaríamos de entender como será avaliado a “Distribuição de Desempenho” e como e 

para quê ela está colocada dentro das Variáveis Obrigatórias. Essa Proposta dá margem a 

nos indagarmos sobre qual é o verdadeiro objetivo dela, dado não existir clareza nas 

consequências que virão se ela for implantada. O instrumento permite-nos indagar: que 

suporte organizacional e garantias institucionais podem estar acoplados aos docentes ou 

departamentos que “definirem seu perfil” como sendo de uma maior 

proximidade/investimento com a pesquisa e o desenvolvimento de pós-graduação? E os que 

definirem seu “perfil” como extensionista? Qual o impacto desses posicionamentos na 

carreira docente e para o futuro dos departamentos em função da disponibilidade de 

oportunidades, verbas, espaço e reconhecimento institucional? Novamente constatamos que 

não há clareza no Instrumento nessa parte, não se sabe o que vão fazer com os dados 
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levantados, ou seja, muito trabalho para os docentes/departamentos para atingir metas sem 

dizer a eles no que isto trará como benefícios/recompensas/punições. Indica-se a 

necessidade dessa explicitação e que a Reitoria e o Governo do Estado de São Paulo se 

incluam na metodologia proposta que é apoiada em variáveis, pesos, indicadores e metas e 

se avalie em relação aos cortes de verbas e salários que vêm impondo sistematicamente e 

na suspensão da contratação de docentes e funcionários para o próximo biênio.  

Qualquer método de avaliação de desempenho que venha a exigir dos 

docentes/trabalhadores aquilo que, sob a forma de resultados (individual ou coletivo) não 

foi alcançado com o auxílio ou apoio do suporte organizacional oferecido, é uma avaliação 

injusta posto que para “fazer mais com menos”, o trabalhador precisou agir em uma ou 

mais de uma dessas perspectivas: gastando mais tempo com o trabalho do que aquele 

previsto em contrato (permanência no local de trabalho superior ao previsto em contrato), 

ocupar seu espaço de vida privada e relações familiares com o trabalho, usar seus próprios 

recursos financeiros para produzir (congressos, cursos, livros, etc). 

Novamente perguntamos: qual é a visão de mundo e de universidade dessa proposta? Não 

há essa explicitação. A Instituição parece ser “estrategicamente omissa” nisso e também em 

não dizer objetivamente o “perfil do departamento” que deseja, mas, como supostamente 

delega aos departamentos uma “autonomia” para elegerem seu perfil (variáveis 

obrigatórias), atua numa dinâmica perversa, pois os departamentos acabarão 

inevitavelmente atendendo aos desejos da Instituição.  

 

Mediante todas as considerações descritas em nossa análise da Proposta de Avaliação, os 

docentes do Departamento de Psicologia solicitam: 

1) Discussão pormenorizada e profunda com todos da comunidade acadêmica, em eventos 

dentro e fora de cada unidade para intercâmbio de informações entre os docentes sobre a 

Proposta de Avaliação; 

2)  A explicitação dos princípios que regem a Avaliação e sua visão de mundo, homem e 

Universidade; 

3) A inclusão da UNESP/Organização como fator a ser avaliado na disponibilização dos 
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recursos humanos e materiais necessários para o cumprimento das Variáveis sugeridas na 

Proposta de Avaliação; 

4) Uma Proposta de Avaliação que contemple as necessidades da comunidade acadêmica e da 

sociedade brasileira, atentando-se para ser mais autônoma (não seria esse o verdadeiro 

princípio da Autonomia?) em relação às diretrizes internacionais; 

5) Uma Proposta de Avaliação que valorize a liberdade intelectual e de criação, condição 

imprescindível para produzir ciência e tecnologia e oposta a valorização de resultados 

quantitativos que apelam e reforçam a construção de uma política de ranqueamento das 

Universidades Públicas; 

6) A comunidade acadêmica poderá elaborar uma Proposta de Avaliação que contemple as 

necessidades da Universidade, levando-se em consideração condições mais humanas de 

trabalho e respeitando a integridade física, moral e intelectual de seus profissionais.  

 

Esperamos que nossa análise e nossas solicitações sejam amplamente divulgadas e 

atendidas. 

 

Docentes do Departamento de Psicologia/UNESP-Bauru. 

 

Bauru, 13 de setembro de 2017. 

 

 


