
Reunida em 22 de junho de 2017, a assembleia da Associação dos 

Docentes da Unesp de Marília – ADUNESP-SS/Marília,  deliberou o que se 

segue sobre o documento “Avaliação na UNESP: Proposta de Redefinição 

de Ponto de Partida e de Percurso”, apresentado pela CPA:  

- suspensão de todos os instrumentos de avaliação de servidores docentes e 

técnico-administrativos, enquanto não houver condições de trabalho razoáveis 

para o conjunto desses servidores, o que depende necessariamente: da 

retomada da contratação docente em RDIDP, assim como de funcionários 

concursados; do “descongelamento” da progressão na carreira; e da retomada 

dos investimentos necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão na Unesp. 

Tal deliberação levou em conta os aspectos elencados abaixo, referentes tanto 

ao atual instrumento de avaliação docente (planilha vigente) quanto à nova 

“metodologia” apresentada pela CPA e a essa comissão e sua função.  

a) A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) é uma comissão 

assessora nomeada diretamente pelo Reitor. Ocorre que todo tema que 

envolve avaliação em nossa universidade é de competência do CEPE, 

conforme estabelecido no Artigo 24, parágrafo IV do Estatuto da Unesp. Por 

isso, reivindicamos que a CPA seja uma comissão assessora do CEPE e que 

seus membros sejam eleitos pelos docentes.  

b) O documento “Avaliação na UNESP: Proposta de Redefinição de Ponto 

de Partida e de Percurso”, apresentada pela CPA, não foi discutido pelo 

conjunto da comunidade acadêmica, em específico pelos docentes da Unesp, 

maiores interessados no assunto. Trata-se, portanto, de uma proposta da atual 

gestão, que será implantada, de forma impositiva, sem ter sido pautada para 

discussão e votação no CEPE, nem no CO. Além disso, trata-se de imposição 

de mais um instrumento de avaliação, que deverá se somar à planilha vigente. 

Tal procedimento da CPA ainda contradiz compromisso de campanha 

assumido pela atual reitoria, especialmente durante os debates dos candidatos 

com a comunidade unespiana, transmitidos pela TV Unesp.  

c) Quanto ao mérito do documento, identificamos graves problemas, dentre 

os quais destacamos: o texto é prolixo e não esclarece quanto aos novos 



mecanismos de avaliação; é falacioso e manipulatório, pois é apresentado 

como “proposta”, mas na verdade não foi e não será discutido, debatido e 

muito menos submetido à apreciação e votação no CEPE, órgão colegiado 

responsável estatutariamente pelas normas sobre avaliação; e não há 

esclarecimentos sobre como essa nova “metodologia” será aplicada, se haverá 

treinamento, ou mesmo quais serão os custos para sua implantação. 

d) É preciso recordar que a comunidade acadêmica realizou um grande 

esforço acadêmico e financeiro, quando da realização dos “Fóruns das 

Grandes Áreas” (maio/junho 2011 e novembro/2011), com objetivo específico 

de discutir princípios e instrumentos de avaliação do trabalho docente. O 

documento apresentado não leva em consideração o acúmulo de discussões e 

propostas realizado naquele momento, repetindo, assim, a mesma postura da 

gestão reitoral anterior em relação ao trabalho realizado naqueles Foruns. 

e) Apontamos, ainda, o caráter ambíguo do documento, ao afirmar em nota 

de rodapé que se trata de resultado de “múltiplos diálogos” “com o CEPE, com 

o CO e com toda a Unesp“, o que efetivamente não ocorreu, uma vez que o 

documento foi apenas apresentado ao CEPE, pela presidente da CPA, mas 

não foi discutido, debatido e votado por esse colegiado, como determina o 

Estatuto da Unesp, no mencionado artigo 24. E também será apenas 

apresentado na próxima reunião do CO. 

Diante do exposto e levando em consideração o grave momento pelo qual 

passa nossa Universidade, propomos a convocação de uma Assembleia 

Universitária, para debatermos, de forma ampla e democrática, a crise atual, 

os desafios e as alternativas para a UNESP, que não se reduzem à proposição 

e à implantação de instrumentos de avaliação, mas dizem respeito à discussão 

e proposição do padrão unitário de qualidade que defendemos para a 

universidade pública, laica, gratuita e socialmente referenciada.         


