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PARTE I 
 

ARGUMENTOS PARA A SUPRESSÃO DA PLANILHA  
COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

 
 

Defendemos o diálogo franco e aberto como o melhor meio para a elaboração de um 

novo instrumento de avaliação docente. Existe, por parte de muitos professores da UNESP, 

um sentimento de que sua avaliação é feita por meio de um instrumento injusto e inadequado. 

Por isso os professores defendem a adoção de outro sistema de avaliação, em que as 

exigências de quantidade não se apliquem em detrimento da qualidade de seu trabalho. Entre 

os especialistas em avaliação docente há consenso quanto à insuficiência de uma avaliação 

que se preocupe meramente com aspectos quantitativos, como é o caso desta que vem sendo 

aplicada na UNESP, feita com base no preenchimento de uma planilha. Esse instrumento não 

é adequado para avaliar o trabalho docente, pois destina-se especificamente a tarefas de 

contagem, permitindo, por exemplo, criar quadros, calcular e analisar dados numéricos. Além 

desse equívoco (foco exclusivo na quantidade), os estudiosos da avaliação docente têm 

apontado, em diversos artigos científicos, outros aspectos negativos de certos sistemas de 

avaliação. Zélia Miranda Kilimnik e Alfredo Alves de Oliveira Melo, por exemplo (cf. a 

referência desse artigo ao final desse documento), condenam uma avaliação docente cujo 

objetivo seja reunir informações que sirvam de suporte à renovação de contratos de trabalho e 

à promoção na carreira acadêmica. Esses autores, ao se debruçarem sobre esse tipo de 

avaliação docente, enumeram os principais erros dela decorrentes, nos seguintes termos : 
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1) « O desvirtuamento da finalidade mais importante da avaliação docente, que 

deveria ser o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem » ; 

2) « O amadorismo e o empirismo na construção dos instrumentos » ; 

3) « A inflexibilidade e a rigidez dos instrumentos de avaliação » ; 

4) « A não-participação do corpo docente na construção dos instrumentos, levando-

o a se sentir distante do processo de avaliação ». 

 

Retomamos a seguir cada um desses quatro pontos, a fim de demonstrar que eles 

caracterizam a avaliação docente atualmente praticada na UNESP. Os termos empregados – 

como « amadorismo », « inflexibilidade », « rigidez », « não-participação »  – são dos autores 

citados. Nossa argumentação consiste no seguinte exercício : examinar a atual avaliação 

docente aplicada na UNESP à luz da reflexão feita pelos autores citados e, ainda, à luz da 

leitura de outros documentos e da revisitação dos dois Fóruns das Grandes Áreas realizados 

por essa instituição. 

 

1) « DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE MAIS IMPORTANTE DA 
AVALIAÇÃO DOCENTE, QUE DEVERIA SER O APERFEIÇOAMENTO DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM » 
 

Uma avaliação docente por meio do preenchimento de uma planilha desvirtua o processo, 

pois leva os professores da UNESP a se fixarem na quantificação de suas atividades, a fim de 

não terem problemas em sua carreira. Assim, os docentes se distanciam do foco principal de 

sua profissão, que deve ser o aperfeiçoamento contínuo do ensino e da aprendizagem, bem 

como a reflexão acadêmica e a produção científica. Os professores da UNESP se veem 

coagidos a se concentrar na contagem dos pontos estabelecidos pela planilha, pois sabem que, 

se não atingirem o mínimo exigido pela administração, podem sofrer graves consequências, 

entre outras a revogação de seu contrato de trabalho em Regime de Dedicação Integral à 

Docência e à Pesquisa, ou a não aprovação de seu contrato ao término do Estágio Probatório. 

Desse modo, a finalidade mais importante da avaliação docente é completamente desvirtuada. 

 

2) « O AMADORISMO E O EMPIRISMO NA CONSTRUÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS » 
 

Se quisermos remeter aos autores citados, podemos dizer que o sistema de avaliação aplicado 

hoje na UNESP tem um caráter « amador ». A tabela de pontuação que o norteia é composta 



	   3	  

por uma valoração numérica sem fundamento científico. Isso fica claro pela análise do 

Despacho N° 265/2013-CEPE/SG (Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão Universitária). 

Quatro exemplos retirados dessa tabela ilustram nossos propósitos :  

 

EXEMPLO N° 1 : 

O item 2.3 constante da segunda versão da planilha, relativo à « Pós-graduação stricto 

sensu », atribui a cada orientação em co-tutela o valor de 4 pontos. Essa valorização das co-

tutelas é injusta numa universidade na qual, em muitas unidades e departamentos, sequer 

existe um programa de pós-graduação, o que impede dezenas de professores de atuar nesse 

nível de ensino, pois a UNESP não lhes dá infraestrutura para isso. Nesse sentido, toda a 

pontuação do item 2.3 é injusta, pois não condiz com a realidade de todos os professores da 

UNESP, o que desrespeita a isonomia de tratamento a eles dada. A pesquisa e a pós-

graduação devem ser cada vez mais valorizadas na UNESP, como já ocorre hoje, porém isso 

não pode ser feito de modo a prejudicar parte do corpo docente desta instituição. 

 

EXEMPLO N° 2 : 

Os subitens 4.4.1 e 4.4.2, relativos a « Publicações », atribuem respectivamente o valor de 20 

pontos e de 10 pontos a uma patente de inovação tecnológica licenciada e a uma concedida. 

Não se trata, evidentemente, de condenar o registro de patentes, pois estas têm um valor 

inestimável, devendo ser incentivadas pela universidade pública, por trazerem proveitos à 

sociedade. Contudo, a obtenção de patentes não é algo realizável em todas as áreas do 

conhecimento. Vê-se por esse exemplo que a planilha não permite que se respeite o princípio 

de isonomia no tratamento às diferentes áreas do conhecimento. Nenhuma área pode ser 

contemplada com pontuações elevadas atribuídas a atividades irrealizáveis por outras áreas. 

Todas devem receber tratamento igualitário. 

 

EXEMPLO N° 3 : 

O sistema de avaliação atualmente em vigor na UNESP vem sendo continuamente 

reformulado. Tivemos da planilha uma primeira versão, aplicada por três anos. Ela foi seguida 

por uma segunda versão, cuja aplicação começou no início do ano letivo de 2014, já sendo 

considerada por muitos docentes como pior que a antecedente. Agora, pretende-se aplicar à 

planilha novas modificações, de que resultarão uma terceira versão. As repetitivas 

reformulações evidenciam o aspecto problemático desse instrumento de avaliação docente. Se 

a « reformulação » da primeira planilha sanou, aparentemente, certos problemas, sua segunda 
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versão criou outros, que já foram constatados por muitos. Dois comentários podem 

demonstrar a dificuldade de reformular a contento essa planilha : (1) em sua primeira versão, 

a planilha não permitia aos professores do Instituto de Artes (IA, campus de São Paulo) que 

pontuassem nenhuma de suas atividades. A segunda versão da planilha corrigiu esse 

problema, como se vê pelos subitens 4.10.1 a 4.10.13, relativos à « Produção artística » 

(concertos, recitais, shows, récitas de ópera, exposições, mostras, performances, intervenções, 

instalações, espetáculos de artes cênicas, teatro, dança, circo). Cada um desses subitens, antes 

inexistentes e portanto valorados por um zero, passou a valer 10 pontos. A variação extrema 

de pontuação – que passou de zero a 10 – sublinha o caráter problemático da atribuição de 

pontos às atividades dos docentes e o « empirismo » que preside à elaboração dessa planilha ; 

(2) em sua segunda versão, a planilha passou a conter um item intitulado « Publicação 

artística » (5.9), em que estão enumerados cinco subitens : dramaturgia textual ou da cena ; 

direção e/ou encenação de espetáculo teatral ; coreografia ; concepção e/ou direção artística 

de obra de dança ; obra de artes plásticas. Algumas dessas atividades não são de fato 

« publicações » (por exemplo, direção artística de obra de dança). Além do mais, esse campo 

não contempla as publicações artísticas do domínio literário, como coletâneas de poemas, 

contos e romances. 

 

EXEMPLO N° 4 : 

Com esse último exemplo concluimos a ilustração dos incontáveis problemas da planilha. 

Vejamos o item 6, relativo a « Programas, projetos ou convênios ». Os subitens 6.1.1, 6.1.2,  

6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.4 são uma listagem de atividades que só podem ser realizadas 

pelo professor que obtiver, para isso, financiamentos externos à UNESP. Assim, a planilha 

atribui 20 pontos a um projeto coletivo especial com financiamento externo à UNESP 

concedido por agência de fomento (6.1.1) e 10 pontos a outro obtido com financiamento 

externo à UNESP concedido por outras fontes (6.1.2). Ora, essa valorização dos 

financiamentos externos parece não ser condizente com o que diz a Seção I da Resolução 

UNESP n° 85, de 04 de novembro de 1999 (regulamentada pela Portaria 6/2000), intitulada 

« Do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa ». Esse texto não prevê, para 

os docentes da UNESP, a obrigação de obter financiamentos externos à universidade. A 

valorização desse tipo de atividade parece, portanto, não ser coerente com os termos do 

contrato de trabalho firmado entre os docentes em RDIDP e a UNESP. Os professores e 

pesquisadores da UNESP esforçam-se por obter financiamentos externos (FAPESP, CNPq, 

CAPES, etc.) e certamente devem continuar agindo assim, mas não é justo que o sistema de 
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avaliação da UNESP valorize, na apreciação do desempenho docente, atividades que não 

estão previstas no contrato de trabalho em RDIDP e que, portanto, não fazem parte das 

obrigações dos professores. 

 

3) « A INFLEXIBILIDADE E A RIGIDEZ DOS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO » 
 

O instrumento adotado pela UNESP parece caracterizar-se por uma rigidez que jamais lhe 

permitirá contemplar, em toda a sua diversidade, as inúmeras atividades de docência, 

pesquisa, extensão e gestão. Os exemplos dados parecem indicar que, para ser adequada, a 

planilha deveria ser completada ad infinitum. Isso pode parecer, à primeira vista, uma prova 

de sua « flexibilidade », já que pode sempre ser reformulada e completada. Porém, ela se 

mostra um instrumento inflexível, pois reduz todo o trabalho docente a meras cifras. Além do 

mais, como demonstrado, a planilha não permite levar em conta as diferenças entre as 

diversas áreas do conhecimento, razão por que é amiúde muito criticada pelos professores. A 

aplicação de três planilhas – uma para cada área do conhecimento – não poderia resolver os 

problemas dessa avaliação que continuaria, ainda assim, sendo meramente quantitativa e, 

portanto, inflexível. A aplicação de três planilhas continuaria não permitindo que sejam 

levadas em conta as diferenças individuais e as disparidades nas condições de trabalho nessa 

universidade, que variam imensamente de unidade para unidade e até mesmo de departamento 

para departamento. Vejamos um exemplo da disparidade nas condições de trabalho dos 

docentes na UNESP : alguns professores atuando na Graduação dão muito mais do que as oito 

horas-aula semanais estabelecidas pelo Artigo 57° da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (de n° 9.349, de 20/12/1996), quantidade considerada elevada de acordo 

com os padrões das instituições de excelência de países desenvolvidos. Esses professores 

trabalham em condições prejudiciais, do ponto de vista da produção científica. A planilha, 

devido à inflexibilidade, ignora tais dificuldades e não permite valorizar os que atuam 

predominantemente na graduação e na extensão universitárias mostrando-se, pois, um 

instrumento injusto. 

 

4) « A NÃO-PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS, LEVANDO-O A SE SENTIR DISTANTE DO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO ». 
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A administração da UNESP convocou, por duas vezes, dezenas e dezenas de professores de 

todas as unidades universitárias para debaterem o atual sistema de avaliação. Estes, 

prontamente, dispuseram-se a se reunir em Águas de Lindóia, em dois encontros realizados 

em maio e em dezembro de 2011, os chamados Fóruns das Grandes Áreas do Conhecimento. 

Nas duas ocasiões, os professores, após muito esforço de reflexão e muitos debates, 

concluíram que o instrumento de avaliação docente proposto não era adequado para esta 

finalidade. A maioria esmagadora se posicionou contra a planilha. Assim, os representantes 

de área elaboraram e sugeriram, nos dois fóruns, diversas propostas para a substituição dessa 

ferramenta. Mas a consulta da Reitoria não teve os resultados esperados pelo corpo docente, 

afinal, as sugestões feitas pelos representantes de área não foram acatadas. Tampouco foi 

levado em consideração o diagnóstico feito pelos convidados a opinar sobre o sistema de 

avaliação adotado pela UNESP, durante os dois fóruns. Os conferencistas criticaram de modo 

inequívoco uma avaliação docente feita por meio de uma planilha, entre eles os professores 

doutores Roberto Leher (UFRJ), Hélia Sonia Raphael (FFC/UNESP), Antonio Felipe Paulino 

de Figueiredo Wouk (UFPR) e Carlos Henrique Brito Cruz (UNICAMP/FAPESP), tendo este 

último chegado a dizer que a planilha lhe parecia uma « numerificação incompreensível ». 

Apesar de todas as evidências da inadequação dessa planilha para a avaliação docente, 

encontra-se em curso, atualmente (três anos após a realização dos fóruns), mais uma 

consulta : pede-se aos professores que proponham melhorias na planilha, quando estes já se 

pronuciaram, em mais de uma ocasião, contra ela. Por isso, apesar das consultas realizadas, 

muitos professores da UNESP têm o sentimento de não serem ouvidos e não terem suas 

opiniões levadas em conta. Os professores desejam que o sistema de avaliação aplicado na 

UNESP seja fruto de um diálogo real e que seja, portanto, construído democraticamente. Só 

assim será possível chegar a um instrumento de avaliação adequado e justo, que leve em conta 

o mérito do trabalho docente. Por tudo o que foi exposto, os professores da UNESP 

defendem, mais uma vez, a supressão da planilha, e não sua reformulação. E clamam por 

uma avaliação de outra natureza, que seja condizente com sua missão de professores, 

intelectuais e cientistas.  

 

PARTE II 

PROPOSTA CONCRETA DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

Pensamos que a avaliação dos docentes da UNESP deve atender ao planejamento 

geral da universidade e, em particular, ao do instituto e, especialmente, ao do departamento 
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em que atua cada um de seus professores. As exigências feitas aos professores devem ser 

condizentes com os termos do contrato de trabalho em RDIDP firmado com a instituição, que 

prevê a atuação em ensino, pesquisa, extensão e gestão. Contudo, a avaliação de cada docente 

deve levar em conta suas características pessoais, pois é comum que um professor tenha 

vocação para atuar mais fortemente numa dessas atividades, e menos em outras ; por vezes, 

isso é determinado pelas condições reais de trabalho do professor, em seu departamento. A 

própria indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, característica da universidade 

brasileira, não deve ser vista, no sistema de avaliação, como algo rígido, pois « ela é um 

conceito institucional, que não tem que se verificar em cada um dos indivíduos devendo, isso 

sim, ser cumprida pela instituição », segundo palavras de José Tadeu Jorge, atual reitor da 

UNICAMP (cf. referências ao final do texto). A avaliação docente deve, ainda, considerar a 

função social da UNESP e o perfil socioeconômico de seu corpo discente. Cada universidade 

pública brasileira e, em especial, cada universidade pública paulista tem seu próprio perfil: a 

USP, a UNICAMP e a UNESP compartilham certas missões, contudo, diferenciam-se por 

diversas razões históricas, sociais, geográficas e econômicas que devem ser levadas em conta 

na avaliação docente. Os louváveis esforços realizados pela UNESP com vistas à inserção 

internacional não devem ser abandonados, mas não podem, em caso algum, nortear a 

avaliação docente. A desejável inclusão da UNESP nos rankings internacionais não pode ser a 

tônica desta avaliação, pois não é condizente com a realidade enfrentada pela totalidade dos 

professores em seu cotidiano, nas diversas unidades da UNESP, em todo o interior do Estado 

de São Paulo (os campi não são homogêneos). Esses esforços tampouco devem promover, 

como hoje ocorre, um produtivismo desenfreado, que é extremamente prejudicial à qualidade 

da vida acadêmica. A avaliação deve, ainda, ser estreitamente articulada às metas dos 

departamentos, algo que, automaticamente, implicará no respeito às especificidades das áreas, 

às diferenças entre os indivíduos e às condições de trabalho no seio das unidades da UNESP. 

Para os professores que atuam em pesquisa e na pós-graduação, as exigências – inclusive as 

quantitativas – devem ser aquelas estabelecidas, nacionalmente, pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

AVALIACÃO DOCENTE 

 

1) O docente confirmado em RDIDP entregará um relatório trienal, no qual prestará 

contas de todas as suas realizações ao longo do triênio considerado, com destaque para 
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os resultados da pesquisa que, por obrigação contratual (RDIDP), propõe a seu 

departamento a cada três anos ; 

2) anualmente, o docente deverá protocolar um ofício à Chefia de seu departamento, ao 

qual anexará um exemplar de seu Curriculum vitae Lattes atualizado ; o docente 

deverá impreterivelmente respeitar uma data limite para a atualização de seus dados 

na Plataforma Lattes (pode ser, por exemplo, o último dia do mês de março) ; caso 

julgue necessário, o docente poderá encaminhar à Chefia, juntamente com o Lattes, 

um relato contendo informações complementares ; 

3) o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo docente deverá ser feito 

continuamente, ao longo do ano letivo, pelo departamento em que ele atua ; a 

secretaria do departamento, de acordo com as orientações dadas pela Chefia, será 

encarregada da coleta de dados das atividades de cada docente devendo, para isso, 

recorrer à Plataforma Lattes, que é um banco de dados público e oficial, criado pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq). As informações assim 

recolhidas alimentarão os bancos de dados existentes no interior de cada 

departamento ; 

4) as exigências quantitativas que enquadram as atividades docentes deverão continuar a 

ser respeitadas ; será de responsabilidade da Chefia departamental a verificação do 

cumprimento mínimo de horas-aula estabelecido por lei (LDB) ; caberá às 

coordenações dos programas de pós-graduação – como já ocorre hoje – acompanhar o 

desempenho docente de acordo com as regras estabelecidas pela CAPES ; 

5) a Proposta de Atividade Docente (PAD) e o Plano Global de Atividades do 

Departamento (PGA) devem nortear, de fato, a avaliação docente, pois ambos se 

adequam aos termos do contrato de trabalho firmado entre o docente e a UNESP ; na 

elaboração de seu relatório trienal, o docente deverá se guiar pelos campos previstos 

no documento intitulado Relatório Trienal de Atividades Docentes, que preveem 

atuação em ensino, pesquisa, extensão e gestão (cf. anexo) ; 

6) a exemplo do que já se faz em outras universidades respeitadas nacional e 

internacionalmente, entre outras a USP e diversas federais, os relatórios trienais 

devem deixar de ser exigidos ao término do 9° ano de contrato do docente com a 

UNESP (isto é, ao cabo do terceiro triênio, incluindo-se o primeiro, que corresponde 

ao período de estágio probatório) ; 

7) posteriormente ao 9° ano de contrato, as atualizações anuais do Curriculum Lattes, 

com data limite em 28 de março, permanecerão obrigatórias ; 



	   9	  

8) ao docente em estágio probatório serão solicitados relatórios anuais. 

 

PARTE III 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os professores da UNESP consideram que se faz urgente a adoção de um sistema de 

avaliação que leve em conta a natureza intelectual e científica de seu trabalho. A avaliação 

por meio de uma planilha é inadequada e injusta, pois a redução das inúmeras atividades de 

pesquisa, ensino, extensão e gestão dos professores da UNESP a uma grade de pontuação 

arbitrária inviabiliza as apreciações de mérito. Por fim, é preciso dizer que a adoção da 

avaliação docente aqui proposta trará aos professores desta universidade um enorme ganho de 

tempo. Este poderá ser consagrado às atividades que de fato contam na construção de uma 

universidade pública de qualidade, algo para que trabalham continuamente os docentes da 

UNESP. 

SUPORTES PARA REFLEXÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DOCENTE 
 

1) « Avaliação do desempenho de docentes e a experiência do Departamento de Ciências 
Administrativas da FACE/UFMG », artigo de Zélia Miranda Kilimnik e Alfredo Alves de 
Oliveira Meio, disponível em : 
http://www.angrad.org.br/_resources/files/_modules/producao/producao_578_201212051834
228e9c.pdf 
2) Entrevista com José Tadeu Jorge (UNICAMP), professor da Faculdade de Engenharia 
Agrícola, ex-reitor da Unicamp e candidato a reitor para o quadriênio 2013-2017 (atual 
reitor), disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=hvPMib_BEDU 
3) Entrevista com José Cláudio Geromel (UNICAMP), professor da Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação da Unicamp, também candidato a reitor no mesmo período. 
Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=CBYKYLCyKQY 
4) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (de n° 9.349, de 20/12/1996), disponível 
em : http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
5) Resolução UNESP n° 85, de 04 de novembro de 1999 (regulamentada pela Portaria 
6/2000), disponível em : 
http://www.ibilce.unesp.br/Home/Concursos1512/res_regimerabalhodocente_rdidp_rtc_rtp.p
df 
6) Despacho N° 265/2013-CEPE/SG, disponível em : 
http://www.ibilce.unesp.br/Home/Administracao456/DivTecAcademica/despacho265_2013ce
pe_novo.pdf 
7) Proposta de Atividade Docente (PAD), disponível em : 
http://www.ibilce.unesp.br/#!/administracao/div-tec-academica/relatorio-de-regime-de-
trabalho/docentes/ 
8) Plano Global de Atividades (PAG), disponível em : 
http://www.ibilce.unesp.br/#!/administracao/div-tec-academica/relatorio-de-regime-de-
trabalho/docentes/ 
 


