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DELIBERAÇÃO N°: 77/17 - CG 

ASSUNTO: Proposta de Planejamento e Avaliação Institucional - CPA 

INTERESSADO: UNESP/IB-CLP 

 

 

A Congregação do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral Paulista, em 

sua 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 13/09/2017, após amplo debate, 

deliberou da seguinte forma, após votação: oito (8) conselheiros 

“concordaram com muitas restrições”, três (3) “discordaram totalmente” e 

dois (2) "abstiveram-se" da Proposta de Planejamento e Avaliação 

Institucional.  

Inicialmente, em razão de se tratar de ponto extremamente relevante que 

permeia de forma significativa a carreira dos docentes, a Congregação 

considerou o prazo fixado para avaliação da proposta extremamente curto, e 

sugeriu que as discussões pudessem ser mais amplas de forma que os 

objetivos e indicadores pudessem ser ponderados de forma mais significativa. 

Adicionalmente, consideraram que a natureza do planejamento sugerido se 

torna extremamente difícil em um momento de profunda crise orçamentária, 

aliada ao déficit de servidores técnico-administrativos e docentes, que resulta 

extrema sobrecarga de trabalho. 

Sobre a proposta, de forma geral, os conselheiros a consideraram 

INADEQUADA, pelos motivos apresentados a seguir: 

1) O primeiro item na variável obrigatória da planilha de avaliação e 

planejamento (itens 1.1 e 1.2) propõe transferir os problemas da evasão ou 

retenção escolar para os docentes e Departamentos, sem considerar que se 

trata de um assunto extremamente complexo e que deve ser discutido e 

trabalhado dentro de uma política institucional. Soluções para este fim em 

nível de Departamento levariam, sem dúvidas, a uma precarização na 

qualidade do ensino de graduação;  

2) Considerou-se fundamental que sejam EXCLUÍDAS as VARIÁVEIS 

OBRIGATÓRIAS na proposta, tendo em vista que o objetivo da nova avaliação 

é respeitar as especificidades de cada Departamento. De forma geral, grande 

peso da avaliação obrigatória é alocado no quesito PESQUISA de forma direta 

ou indireta, deixando em segundo plano o ENSINO, EXTENSÃO e GESTÃO.  
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3) Levando em conta as dificuldades orçamentárias também existentes nas 

agências de fomento, avaliou-se que é de amplo conhecimento que os 

docentes em início de carreira são os mais prejudicados para obtenção de 

projetos e bolsas (o que também inclui o item 5 das VARIÁVEIS 

OBRIGATÓRIAS), refletindo de forma negativa no desempenho de Campi 

recém consolidados ou experimentais.  

4) A Congregação julgou que itens descritivos da planilha, como, por exemplo, 

a Coordenação de Projetos (VARIÁVEL OBRIGATÓRIA, Item 2.1 e 2.2), no qual 

são contemplados somente os coordenadores de auxílio, exclui a participação 

de docentes como pesquisadores principais, associados ou colaboradores. Em 

Campi relativamente novos a obtenção de projetos temáticos pode envolver 

diversos docentes do mesmo Campi e somente um docente seria beneficiado 

na planilha proposta. Portanto, a avaliação proposta não é capaz de avaliar o 

engajamento coletivo em projetos de grande porte, prejudicando a avaliação 

geral do Departamento, o que vem na contramão do proposto pelos órgãos 

de fomento. Coube ainda ressaltar que, projetos desta natureza demandam 

contrapartida institucional, seja de recursos financeiros ou de suporte técnico, 

que está limitada em virtude da forte crise financeira nas Universidades 

Públicas.  

5) Destacou-se que o item “Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão” (Item 3) 

contempla de forma majoritária a PESQUISA, uma vez que, 

comparativamente, bolsas de ENSINO e EXTENSAO são muito reduzidas ou 

inexistentes, em especial na Pós-graduação.  

6) Julgou-se que a produção intelectual (Item 4) também NÃO contempla 

colaborações transversais de diferentes linhas de pesquisa para um objetivo 

comum, reduzindo a importância da publicação de artigos de relevância em 

colaboração com outros docentes da Unidade ou Departamento, levando em 

conta, portanto, somente o valor numérico e não qualitativo. Novamente são 

indicados itens relativos a ENSINO, PESQUISA e EXTENSAO, e no entanto é 

flagrante que apenas  a PESQUISA será valorizada.  

7) Destacou-se que itens relativos à gestão têm pouca importância na 

avaliação e em Campi recém consolidados e experimentais, existe uma grande 

demanda para participação não só em colegiados, mas também em comissões 

temporárias, assessoras ou permanentes. Tais compromissos, em razão de um 

número reduzido de docentes, consomem grande tempo do profissional. Do 

mesmo modo, não são devidamente valorizadas atividades que visam a 
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inserção regional da Universidade em comissões e conselhos de poderes 

públicos ou privados externos, como Secretarias, Prefeituras, Parques, 

Indústrias, Conselhos Municipais, Conselhos Metropolitanos, Conselhos 

Estaduais, dentre outros, os quais são fundamentais para integração politica e 

social do Instituto.  

 

Em suma, a Congregação do IB-CLP concorda que a avaliação docente e 

Departamental, efetivamente vinculada a uma política institucional e a um 

planejamento interno, é uma ferramenta fundamental e necessária para o 

desenvolvimento e manutenção da UNESP e sua contínua inserção como uma 

das melhores Universidades do mundo. No entanto, o documento 

apresentado exclui ou torna de pouca importância o ENSINO, EXTENSÃO e a 

GESTÃO, e pontua de forma exacerbada a PESQUISA, o que leva a uma 

assimetria entre os pilares da Universidade. A Congregação considerou 

também que o instrumento de avaliação desvaloriza colaborações entre 

pesquisadores dentro e fora da universidade e impacta de forma negativa 

principalmente os Campi recém consolidados e experimentais. 

Adicionalmente, o instrumento não contempla de forma satisfatória as 

potencialidades dos pesquisadores e esforços colaborativos no âmbito do 

Departamento.  

Por fim, a Congregação expressou o compromisso em colaborar efetivamente 

com a construção de um instrumento de planejamento e avaliação da 

pluralidade de atividades docentes em nossa Universidade. 

 

Divisão Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral 

Paulista, aos 14 dias do mês de setembro de 2017. 
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