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ANÁLISE PRELIMINAR DO (DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS) SOBRE A 
NOVA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

  

A Congregação do Instituto de Biociências, em reunião extraordinária, realizada 

em 14 de setembro de 2017, aprovou o texto a seguir, para envio à CPA. O documento 

da análise da proposta de "Planejamento e avaliação na Unesp: proposta de redefinição 

de ponto de partida e de percurso" é fruto das discussões realizadas nos Departamentos 

do IB. 

Assinalamos que a Congregação "discorda totalmente" da filosofia da proposta 

apresentada. Esta opção foi escolhida considerando as alterações no processo de 

participação das Unidades. Ressaltamos que em um primeiro momento, as críticas e 

sugestões deveriam ser encaminhadas à CPA, via email, posteriormente o 

encaminhamento deve se dar exclusivamente via link. O link apresenta 4 possibilidades 

de resposta à pergunta: Com relação à filosofia da proposta apresentada, a unidade:.... 

Das 4 possibilidades, 3 se referem à concordância da Unidade, o que resultaria numa 

falsa visão de adesão das Unidades à proposta da CPA. Enfatizamos que o IB não é 

contrário à avaliação docente, mas a nova forma de encaminhamento limitou as 

possibilidades de participação efetiva das Unidades. 

Pretendemos neste documento tocar em algumas questões e encaminhamentos 

mais urgentes que sumariamente apresentamos: 

 

1. Se a proposta da CPA efetivamente almeja “amplo e qualificado debate da comunidade 

unespiana" consideramos imprescindível um prazo maior para o debate nos 

Departamentos e Unidades, bem como para o posicionamento de tais instâncias e 

encaminhamento de propostas que sejam elaboradas pelos e para os departamentos; 

2. Se a proposta pretende respeitar a diversidade e fortalecer os Departamentos, 

entendemos como necessária a exclusão de itens obrigatórios de avaliação. 

Respeitar os Departamentos e as Unidades, compreenderia, a partir do seu 

diagnóstico e finalidades propostas, definir seus descritores e metas, contemplando 

as diferenças entre as áreas de conhecimento e o potencial de contribuição dos 

sujeitos, preservando as atividades fins da Universidade (Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão). Inclusive a dimensão da gestão é pouca valorizada nesta nova sistemática 

de avaliação; 

3. Importante mencionar que um dos efeitos do sistema de avaliação docente vigente foi 

o de colocar indevidamente em destaque a avaliação em si. Tal situação teve a 

consequência de orientar as atividades dos docentes para aquelas com maior 

probabilidade de obter bons resultados, homogeneizando e privilegiando 

determinadas práticas, contaminando o ambiente acadêmico com a supervalorização 

de alguns aspectos. A nova proposta parece repetir tal indução, com a 

supervalorização de alguns aspectos como obrigatórios em detrimento de outros.  

É fundamental preservar o debate plural e democrático, garantindo espaços de 

reflexão variados e o embate de ideias, características que enriquecem o ambiente 

acadêmico. Isso impossibilita qualquer perspectiva de respeito às diferenças. 

4. Outra questão de fundo neste processo é: Quem avalia os avaliadores? Ou seja, quem 

acompanha as consequências das atitudes oriundas da nova proposta de avaliação? 

A avaliação é posta à mesa como algo neutro, pairando sobre as atividades docentes.  

Quem se responsabilizou, por exemplo, pelos resultados nefastos e duvidosos dos 
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interesses implícitos em vigor na planilha de critérios mínimos de avaliação docente? 

Quem se responsabilizará pela nova planilha e sistemática de avaliação, e suas 

consequências?  

5. A proposta, embora anunciada como inovadora, mais uma vez retira os espaços de 

reflexão e de poder dos colegiados, como instâncias decisórias, pautando toda a 

atividade universitária pela avaliação. 

 

Breve discussão sobre os aspectos mencionados: 

 

● Quanto aos PRAZOS 

 

            O tempo entre a apresentação da proposta de Planejamento e Avaliação e 

a possível aprovação do 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 de “amplo debate com a comunidade” ou, ainda, o almejado e 

importante “debate qualificado sobre o tema por toda a universidade”. 

            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 mais de 3000 

docentes dos 200 departamentos, a previsão para a implantação da proposta não poderá 

se dar em 2018. 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 inter-departamentos e 

institutos, bem como os órgãos 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 propõe uma ampliação de 

tarefas obrigatórias e atributos novos. 

  

● ALGUNS ASPECTOS 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 na 

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. A produtividade de qualquer 

instituição escolar não se pauta privilegiadamente pela capacidade de prestação de 

serviços, mas pela difusão e produção do conhecimento científico – 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 
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progressivo, nem homogêneo. Os departamentos, institutos, docentes e funcionários têm 

uma trajetória pregressa na universidade que a avaliação não pode subsumir, apagar, 

mas deveria considerar, numa avaliação que ultrapasse os limites do tempo presente. 

            Os princípios da equidade e da comparação são estratégias que, 

fatalmente, levarão, ainda mais, 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 científico 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. A avaliação se propõe 

ranqueadora, com base numa planilha única, que obriga que as tarefas sejam 

circunscritas a um rol limitado descritores (23 obrigatórios, 31 optativos e possíveis 

eletivos). Em que pesem as possibilidades de escolhas e de pesos pelos Departamentos, 

aos docentes não haverá escolhas. 

  

●  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 está 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 emanar dos sujeitos (que apreendem concretamente a função 

social da universidade e as demandas de pesquisa) emana dos gestores da universidade 

que se submetem à pressão para a constituição de uma universidade mais econômica, 

com estrutura mais restrita e produtiva em termos meramente numéricos. Tal política 

levará novamente 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 explicitar o diagnóstico das condições de 

trabalho oferecidas, para além das metas, pois estas 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 sua implementação. O diagnóstico 

dos departamentos é de déficit de professores e funcionários, receita reduzida e 

obstacularização de obtenção de recursos até 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 departamento possa estabelecer metas 

que realmente possa cumprir. Além disso, cumpre definir qual é a contrapartida da 

Universidade para que o trabalho docente possa efetivamente ocorrer. 

Quanto aos descritores, muitos dos obrigatórios dizem respeito a questões que os 

docentes e departamentos não têm nem responsabilidade contratual, nem condições 

humanas de controlar, como evasão escolar, aquisição de bolsas e auxílios para projetos 
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e internacionalização. 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  valoriza os projetos aprovados pelas agências de fomento, sem 

levar em conta/consideração o trabalho e o esforço para elaboração dos projetos. Ocorre 

que os órgãos de fomento, assim como a própria universidade estão sujeitos às 

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.  

Alertamos para o risco de este instrumento de avaliação instituir uma cultura de 

divisão técnica do trabalho docente, valorizando mais algumas tarefas do que outras.  

 

● Um exemplo de distorção da avaliação: a contenção da evasão escolar 

como item obrigatório 

 

Preocupa-nos a evasão escolar em todos os níveis educacionais e principalmente 

aquele sob nossa responsabilidade.  

Entretanto preocupa-nos mais ainda que sua tentativa de solução esteja embutida 

em um instrumento de avaliação, por suas possíveis distorções. 

A evasão escolar é um fenômeno complexo e causa surpresa que nossa instituição 

não se utilize de pesquisas para lidar com sua caracterização mais precisa. 

Documentos oficiais, como o relatório de avaliação Institucional (2010-2014) 

indicam 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 consistente e menos especulativa.  

Diante desta constatação, como podem os departamentos planejarem uma 

pontuação sob um indicador sobre o qual não tem controle e posteriormente ser avaliado 

sobre este mesmo indicador/pontuação? 

Além disso, sua adoção como item de avaliação pode implicar em sua distorção. 

Aparece naturalmente o risco dos docentes/departamentos adotarem a política de não 

reprovação, desconsiderando o processo de ensino aprendizagem, a apropriação do 

conhecimento e, desta forma, contribuindo para queda na qualidade dos cursos 

oferecidos pela universidade pública. 

É bastante surpreendente que uma instituição de pesquisa de alto nível como 

nossa Universidade não se debruce sobre uma questão educacional tão complexa com 

tais instrumentos, preferindo adotar métodos de redução da evasão por meio da 

avaliação docente. 
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Considerações finais 

 

O período marcado pela implantação e plena vigência da "planilha de avaliação 

docente" em vigor promoveu um protagonismo indevido da avaliação em si sobre as 

atividades fins da universidade, orientando a prática do produtivismo ao tornar relevante 

índices numéricos nem sempre consistentes com as atividades-fim da Universidade. Uma 

vez que a quantidade era o dado objetivo solicitado, a qualidade poderia ser 

secundarizada e relativizada.  

A implantação de um novo sistema de avaliação pode parecer um alívio a tal 

situação, entretanto a avaliação continua a ser colocada com um destaque e 

protagonismo que pode comprometer nova década do trabalho de nossa Universidade, 

colocando novamente a CPA à frente de políticas que deveriam ser oriundas do Conselho 

Universitário, dos órgãos colegiados e da gestão eleita pelos pares. 

Dentro desse ambiente, é natural que uma nova mudança seja encarada com 

grande preocupação e ceticismo, uma vez que pode afetar novamente a vida acadêmica 

mantendo a avaliação em si como fim.  

Se o documento da nova avaliação menciona que a planilha não mais permite um 

controle adequado da atividade docente, alegando que a maioria dos docentes já atinge 

os considerados critérios mínimos de 70 pontos anuais, estaremos sendo enquadrados 

numa forma de controle semelhante, para os quais poderemos escolher as "armas" (os 

itens) com os quais seremos fustigados em uma planilha revigorada? 

O fim da velha planilha que se coloca nesse horizonte não parece ser algo 

simples, uma vez que substituído por uma nova planilha, pautada por critérios mais 

complexos de produtividade, acabará por mobilizar a atenção da comunidade acadêmica 

até ser plenamente entendida. 

Fica evidente que a proposta precisa ser debatida com mais cuidado. 

Entendemos ser necessário compreender globalmente as consequências da 

proposta para que se possa entender suas consequências e até mesmo para sugerir 

aprimoramentos consistentes e construtivos. Neste sentido, está clara a necessidade de 

prorrogação do tempo de análise e discussão da proposta pelos departamentos e 

unidades. Sugerimos que essas discussões sejam realizadas o mais rápido possível, 

sendo finalizadas até o final do primeiro semestre de 2018, para que a nova sistemática 

de avaliação possa ter início em 2019. Enquanto isso, continuaria vigente a atual forma 

de avaliação. 

Esperamos que a ênfase e a importância mencionada em relação aos 

Departamentos seja igualmente respeitada no encaminhamento dessa atual discussão. 
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