
Deliberação da Congregação, de 11 de setembro de 2017 

Dispõe sobre a proposta de “Planejamento e Avaliação da UNESP” 

 

A Congregação deste Instituto, em reunião nesta data, APROVOU, com 20 votos favoráveis, 

2 votos contrários e 3 abstenções, o que segue: 

A Congregação concorda com a filosofia de avaliação departamental, apesar de muitas 

restrições à proposta nos moldes apresentados. Após discussão, insiste em que os seguintes itens 

sejam efetivamente contemplados: 

 

1) a avaliação departamental esteja inserida na Institucional, cujas metas sejam esclarecidas e 

debatidas pela comunidade; 

2) os critérios de avaliação do desempenho individual do docente sejam objetivamente esclarecidos 

e debatidos pela comunidade; 

3) a avaliação esteja necessariamente referenciada, também, nas condições objetivas de trabalho 

(infraestrutura institucional, carga horária didática, número de disciplinas e alunos, falta de 

reposição de servidores, precariedade da política de permanência estudantil, contingenciamento 

de recursos nas agências de fomento, sobrecarga de trabalho) 

4) o docente que se dedica com mais ênfase a um segmento, atendendo às demandas 

departamentais, não seja prejudicado no seu RDIDP; 

5) a avaliação departamental seja quadrienal e não comparativa, tendo em vista que os 

departamentos apresentam características e demandas diferentes; 

6) os indicadores utilizados na avaliação não sejam apenas os quantitativos, contemplando também 

a qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

7) a avaliação departamental exclua a planilha de critérios mínimos utilizada nos relatórios docentes 

confirmados no regime; 

8) implantação de um sistema integrado de informações que permita aos departamentos 

planejamento e acompanhamento dos indicadores (os existentes não permitem), necessidade de 

criar mecanismos de acesso a todos os sistemas atualmente existentes na Unesp e a banco de dados 

externos (ex. plataforma lattes/CNPq, sucupira/Capes); 

9) a evasão de alunos não seja considerada na avaliação departamental. 

 

A Congregação deliberou por encaminhar, também, as seguintes sugestões: 

1. Espaço no formulário para descrição das deficiências de infraestrutura física, de necessidade de 

contratação de servidores docentes e técnico-administrativos e das limitações da infraestrutura de 

equipamentos para o ensino de graduação e de pós-graduação; 



2. Extinção da obrigatoriedade de entrega dos relatórios anuais, exceto nos casos de estágios 

probatórios; 

3. A unidade discorda que o fator de avaliação qualis da Capes, utilizado na avaliação da Pós-

Graduação, seja também utilizado na avaliação departamental; 

4. Reforça a necessidade de que seja realizado projeto piloto (em alguns departamentos) antes de 

sua implantação em toda a universidade; 

5. Que as ações dos conselhos de cursos e dos departamentos sejam coordenadas de modo a 

favorecer a formação do aluno; 

6. Ações coordenadas entre a avaliação docente/departamental e o plano de carreira; 

7. Nas avaliações individuais, isentar da obrigatoriedade da entrega de relatórios os docentes com 

tempo de aposentadoria. 

 

Congregação do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do Câmpus de São José 

do Rio Preto, 11 de setembro de 2017 

 


