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APRESENTAÇÃO 
 

Avançar na consolidação da Unesp como universidade pública, laica, gratuita, de 

qualidade e socialmente referenciada, com base na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e por meio de gestão democrática e participativa: esses são os 
princípios do programa de gestão da chapa NOVOS CAMINHOS PARA A UNESP, que 
apresentamos como candidatos no processo de escolha de Reitor e Vice-Reitor para o 
quadriênio 2017-2021. 

Esse processo eleitoral em nossa Universidade ocorre em uma conjuntura política 
nacional cuja complexidade exige análise cuidadosa bem como ações contundentes e 
consequentes em defesa da democracia e dos direitos sociais conquistados pela sociedade 
brasileira. A comunidade unespiana é conclamada a participar desse debate nacional e 
também do debate interno para avaliação conjunta de nossas conquistas, nossos problemas 
e nossos desafios. É chegado o momento de avançarmos na construção de soluções 
consistentes e duradouras, que nos permitam enfrentar os desafios que se apresentam para 
a Unesp, na conjuntura política e econômica do país e, em especial, das universidades 
públicas estaduais paulistas.  

Queremos construir novos caminhos para Unesp, que se constituam na tensão entre 
continuidade e avanços nas conquistas obtidas ao longo de 40 anos de existência de nossa 
Universidade. E, ao mesmo tempo, que proponham as mudanças desejadas nos aspectos 
que impedem a concretização plena dos princípios e missão institucionais.  

Para isso, propomos gestão democrática pautada pelo debate franco e transparente, 
valorizando: a atuação cotidiana de todos os segmentos, sua representação nos órgãos 
colegiados, a diversidade e pluralidade de pensamento, de opinião e de formas de ação. 
Queremos coletivamente discutir problemas e desafios bem como propor soluções que 
assegurem condições dignas de acesso, permanência e atuação colaborativa de todos os 
segmentos, que são fundamentais para o sentido do trabalho que realizamos e para a 
qualidade acadêmica e institucional que devemos e desejamos consolidar.   

Com o sentido do dever de contribuir para os avanços desejados na realização desses 
objetivos é que apresentamos este programa de gestão, que foi elaborado coletivamente, 
com base na larga experiência acumulada por seus autores e colaboradores (diretos e 
indiretos) de pensar e fazer o cotidiano da Universidade, em todas as dimensões de atuação 
dos três segmentos: servidores docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes.  

Neste programa de gestão, portanto, indica-se um conjunto de princípios que devem 
fundamentar a tomada coletiva de decisões e projetar resultados esperados em função do 
objetivo estatutário de nossa Universidade: “privilegiar e estimular a atividade intelectual e a 
reflexão continuada sobre a sociedade brasileira, defendendo e promovendo a cidadania, os 
direitos humanos e a justiça social”. 

 Convidamos toda a comunidade unespiana a se juntar a nós, para a construção 
coletiva e democrática de novos caminhos para a Unesp, a fim de que ela seja, de fato, de 
todos e para todos.  

Maria do Rosário Longo Mortatti 
Fernando Augusto Silva Marins 
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INTRODUÇÃO  

Neste ano em que a Unesp completa 40 anos de existência, são muitos e inegáveis os 

motivos de comemoração, como indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

de nossa Universidade.  

De fato, o crescimento da Unesp em termos quantitativos e qualitativos bem como a 

experiência acumulada ao longo de quatro décadas indicam que este é também momento 

privilegiado para fazermos uma avaliação crítica dos avanços e conquistas e, sobretudo, dos 

problemas e desafios que devemos formular e enfrentar no presente, para construir o futuro 

desejado.  

Acreditamos que o debate franco e transparente é condição imprescindível para 

enfrentarmos o desafio representado por essa avaliação, que propiciará formular propostas 

com objetivo de valorizar todas as atividades-fim da Universidade nas diversas áreas do 

conhecimento e todas as atividades-meio necessárias para sua realização, articulando, 

efetivamente, o impacto científico e o impacto social do conhecimento produzido com base 

no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Assim, poderemos aprofundar a consolidação desse patrimônio de inegável valor da 

sociedade paulista e brasileira e assegurar reais avanços na concretização de sua missão e 

visão de futuro, como estabelecidos no PDI (2016):  

 
MISSÃO 
Exercer sua função social por meio do ensino, da pesquisa e da extensão 
universitária, com espírito crítico e livre, orientados por princípios éticos e 
humanísticos. Promover a formação profissional compromissada com a 
qualidade de vida, a inovação tecnológica, a sociedade sustentável, a 
equidade social, os direitos humanos e a participação democrática. Gerar, 
difundir e fomentar o conhecimento, contribuindo para a superação de 
desigualdades e para o exercício pleno da cidadania.  

 

VISÃO DE FUTURO 
Ser referência nacional e internacional de Universidade Pública 
multicâmpus, de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão 
universitária, que forme profissionais e pesquisadores capazes de promover 
a democracia, a cidadania, os direitos humanos, a justiça social e a ética 
ambiental, e que contribua para o letramento científico da sociedade e para 
a utilização pública da ciência. (UNESP, 2016, p. 12) 

 

A comemoração merecida e a avaliação necessária estão relacionadas entre si e 

também com a complexidade da atual conjuntura política nacional e da situação das 

universidades públicas paulistas, que exigem análise cuidadosa bem como ações 

contundentes e consequentes em defesa da democracia e dos direitos sociais conquistados 

pela sociedade brasileira. E nessa conjuntura que precisamos avançar na discussão de 



 
 

 

 4 

nossos problemas e na construção de soluções consistentes e duradouras, que nos 

permitam enfrentar os desafios que se apresentam para a Unesp, como resposta qualificada 

à confiança e ao respeito que em nós deposita a população do Estado de São Paulo e do 

Brasil.  

A avaliação crítica da Universidade demanda, no entanto, vontade política bem como 

atitude coletiva e corajosa de discussão também das contradições que se foram constituindo 

na história da Unesp e que obrigam a considerar, ainda, as tensões entre continuidades 

necessárias e mudanças desejadas ou possíveis e entre nossas potencialidades e 

fragilidades. Dentre essas tensões, encontram-se demandas atuais da Universidade 

centradas em padrões de excelência e avaliação institucional.  

O modelo de universidade multicampi no sentido da interiorização do ensino superior 

do Estado de São Paulo caracteriza sua identidade historicamente constituída e 

consolidada. Aos inegáveis êxito e robustez desse modelo, porém, foram sendo 

acrescentadas tensões geradas pelas demandas de qualificação e expansão de campi e 

cursos bem como de internacionalização das atividades universitárias. Além da necessidade 

de investimentos financeiros mais vultosos do que em outros modelos de universidade, 

essas demandas nos obrigam a refletir sobre nossa(s) identidade(s) e nossas diferenças em 

relação ao sistema de ensino superior público paulista, brasileiro e internacional.  

Essa discussão é necessária para o debate, em especial sobre: conceitos e padrões 

operantes de qualidade e de excelência institucional; objetivos, meios, métodos e 

indicadores de avaliação de qualidade e de impacto científico e social; financiamento público 

e captação de recursos financeiros de instituições governamentais e não governamentais.  

Todos esses aspectos precisam ser pensados e definidos, mas não como adoção 

acrítica de critérios estabelecidos exclusivamente por organismos internacionais e agências 

de fomento à pesquisa, nem tampouco como submissão ao processo em curso de 

privatização das universidades públicas. É imperativo que pensemos nesses aspectos, não 

como fins em si mesmo, mas com base em seu sentido e em suas implicações para o 

cotidiano das atividades-fim e atividades-meio de nossa Universidade, considerando o 

projeto de universidade que a comunidade da Unesp deseja, suas relações com dimensões 

de atuação local, regional, nacional e internacional e seus compromissos com a sociedade. 

Dentre os problemas prioritários que queremos debater com a comunidade unespiana, 

na busca de soluções, destacam-se: 

a) o processo de privatização dos serviços públicos que, no caso das universidades 

estaduais paulistas, já vem se materializando, principalmente, por meio de:  
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• insuficiente financiamento público e captação de recursos externos como 

solução predominante para a insuficiência de verbas estaduais para o 

financiamento da Universidade, o que compromete sua organização e seu  

funcionamento, contrariando princípios constitucionais e estatutários;  

• precarização do trabalho de servidores docentes e servidores técnico-

administrativos, resultante, dentre outros, de falta de política de reposição de 

docentes em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 

(RDIDP) e de servidores técnico-administrativos, em substituição aos 

aposentados, falecidos, exonerados e ampliações;  

• “produtivismo” acadêmico, que tem prejudicado a qualidade das atividades-

fim e das atividades-meio da Universidade, estando a demandar discussão 

coletiva de critérios de avaliação de mérito, que devem ser fundamentados na 

relevância da produção científica e cultural comprometida com a qualidade 

socialmente referenciada;  

• insuficiência de políticas efetivas que ultrapassem ações pontuais — como 

sistema de cotas, criação de Unidades Universitárias, ampliação de cursos 

noturnos para atender de forma adequada às demandas de democratização 

—, que não podem se limitar ao acesso à universidade, mas que devem, 

também, contemplar a permanência de estudantes oriundos de setores 

sociais, até há pouco tempo excluídos do ensino superior público; 

b) o impacto da burocracia universitária, que funciona como ferramenta de influência 

e de poder, destinada ao controle das atividades-fim e das atividades-meio, e que 

vem interferindo negativamente na capacidade produtiva de servidores docentes e 

técnico-administrativos e de estudantes. 

Para enfrentarmos esses problemas, propomos a discussão corajosa e coletiva de 

novos caminhos para a Unesp, que se constituam na tensão entre continuidade e avanços 

das conquistas obtidas e, ao mesmo tempo, que apontem as mudanças desejadas nos 

aspectos que impedem a concretização da missão e objetivos de nossa Universidade.  

Propomos, portanto, a discussão coletiva de um novo projeto para a UNESP, que 

possibilite: 

• assegurar o cumprimento do princípio constitucional e estatutário da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com equilíbrio e valorização 

igualitária de todas as atividades-fim na Universidade; 
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• valorizar devidamente o ensino de graduação, de cuja excelência dependem a 

relevância, o impacto científico e social e também a excelência do ensino de pós-

graduação, da pesquisa e da extensão universitárias; 

• discutir de forma clara e corajosa o financiamento público insuficiente e atuar 

vigorosamente junto ao Governo Estadual pelo aumento de dotação orçamentária, 

que permita planejamento estratégico adequado para o enfrentamento de problemas 

estruturais com alcance de curto, médio e longo prazo, sem prejuízo da autonomia 

didático-científica e administrativa da Universidade;  

• promover avaliação institucional ampla e isenta da Universidade como um todo, 

envolvendo as unidades, os departamentos e toda a comunidade acadêmica, a fim 

de também compreender os motivos do clima de pressão e insatisfação crescentes 

— que vem afetando negativamente a atuação de servidores docentes, de 

servidores técnico-administrativos e de estudantes — e buscar soluções conjuntas; 

• promover a discussão sobre a proporcionalidade da participação de cada segmento 

nas instâncias deliberativas da Universidade; 

• propor a realização de Assembleia Universitária, para avaliação dos problemas da 

Universidade e proposição de ações conjuntas;  

• promover a revisão do Estatuto da Unesp, com a participação dos três segmentos da 

comunidade universitária, fim de remover as heranças autoritárias e anacrônicas do 

contexto político brasileiro em que foi criada a Universidade, e, sobretudo, a fim de 

torná-lo mais democrático;  

• promover a avaliação crítica do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com 

objetivo de assegurar sua função como norteador da política universitária e de 

planejamento de médio e longo prazo. 

Esses são os compromissos gerais que podemos e queremos assumir com toda a 

comunidade unespiana. Entendemos que somente por meio do diálogo honesto, franco e 

transparente podemos construir e fortalecer a gestão democrática e participativa, como 

condição necessária para a definição e o fortalecimento do sentido da qualidade e da 

excelência que desejamos e de que precisamos.  
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1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Não há universidade forte sem a garantia do princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na Unesp, é preciso avançarmos no 

equilíbrio entre essas dimensões, e, para isso, o ensino de graduação precisa ser 

valorizado, a fim de conquistar seu lugar estratégico na Universidade.  

Há problemas crônicos que vêm prejudicando a qualidade do ensino de graduação 

na Unesp e exigem inadiável busca de soluções.  

A falta de professores é um dos principais problemas, e se evidencia no número 

elevado de professores substitutos, que, juntamente com a não reposição de funcionários, 

em diferentes seções de apoio a essa atividade-fim, comprometem a formação inicial de 

estudantes de muitos cursos, em especial, naquelas Unidades Universitárias com 

defasagem mais significativa desses quadros.  

Embora seja expressivo o investimento de R$ 50 milhões feito por meio do Programa 

de Melhoria do Ensino de Graduação (PMEG) nos últimos dez anos, esse montante está 

aquém das reais demandas dos cursos, considerando a necessidade de uma atualização 

permanente de equipamentos, laboratórios, biblioteca, enfim, dos meios essenciais à 

realização dessa atividade-fim. 

O excesso de incumbências, aliado ao “produtivismo” reinante na Universidade, vem 

precarizando as condições de trabalho dos docentes, que se agravam ano a ano com a 

ausência de valorização das atividades de ensino. Tal fato fica mais explícito, quando se 

trata da contagem integral das atividades de estágio curricular obrigatório na carga horária 

de aulas do docente, que é reivindicação antiga dos docentes, expressa em incontáveis 

documentos, resultados de fóruns e eventos promovidos pela Unesp.  

Esse desestímulo à docência exige a necessidade de revigorar o trabalho do 

professor na sala de aula, motivando-o à reflexão sobre sua prática pedagógica, sobre a 

estrutura do curso e sobre a articulação entre projetos de ensino, pesquisa e extensão. Tal 

situação impacta negativamente o ensino de graduação em nossa Universidade, tornando-

se também elemento constitutivo da evasão e retenção de estudantes, realidade presente 

em alguns cursos. 

Evasão e retenção são outros problemas graves que exigem respostas da 

Universidade, não só por estarem presentes há muito tempo no cotidiano da instituição, mas 

também por estar em implementação na Unesp a política de inclusão social, que, em 2016, 

atingiu 35% das vagas em cursos de graduação e, até 2018, deve atingir 50%. Deve-se 

destacar que esses problemas não se limitam à permanência estudantil, mas envolvem 
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também questões pedagógicas, que devem ser consideradas na elaboração de estratégias 

e ações para o seu enfrentamento.  

A esses problemas estruturais do ensino de graduação, somam-se, como desafios e 

demandas concretas da atual conjuntura, as novas Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TICs) e o objetivo de internacionalização, que precisam ser mais bem debatidos 

e contextualizados, para não se tornarem objeto de discussão superficial, descolada da 

realidade da universidade. Esses desafios não se referem às a questões e posições 

meramente técnicas, pois envolvem concepções e escolhas acadêmico-políticas com 

consequências diretas na formação profissional dos estudantes.  

Todos os aspectos mencionados apontam para a necessidade da avaliação como 

prática permanente dos cursos de graduação, com a participação efetiva de docentes, 

estudantes e servidores técnico-administrativos, prevista e valorizada no projeto político 

pedagógico de cada curso. Esse caminho estratégico poderá se tornar fio condutor de uma 

política de valorização da graduação, a ser construída coletivamente e que se concretize em 

um Plano de Desenvolvimento da Graduação na UNESP, capaz de articular ensino de 

graduação e de pós-graduação, para promover o diálogo entre essas dimensões e também 

com o conjunto das atividades-fim da Universidade.  

Embora o PDI aponte para um modelo de formação de excelência, que contemple a 

inclusão social, o ensino na Unesp, nos últimos anos, não tem recebido o merecido 

destaque e a devida prioridade frente à gravidade da situação atual. Desse modo, ações 

que superem e avancem a partir de diretrizes claras e definidas democraticamente, podem 

ser o caminho necessário para avanços desejados no ensino de graduação na Unesp.  

A formação sólida, de qualidade e socialmente referenciada do profissional para 

atuar tanto no mercado de trabalho quanto na área da pesquisa constitui, portanto, diretriz 

importante, pautada em princípios ético-políticos que contribuam para a autonomia 

intelectual do graduando, em consonância com os objetivos da dimensão “Ensino de 

graduação” definidos no PDI. 

Para a realização desses objetivos, propomos continuidade e aprofundamento de 

ações previstas no PDI, priorizando aquelas que demandam atenção especial, por estarem 

relacionadas com os principais problemas a ser enfrentados em nossa gestão, visando à 

valorização do ensino de graduação na Unesp.  

As principais ações específicas que propomos são as seguintes:  

• elaborar Plano de Desenvolvimento da Graduação da UNESP, que expresse 

concepção, objetivos e ações relativas a essa dimensão e que articule ensino de 
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graduação e de pós-graduação entre si e com as demais atividades-fim da 

Universidade; 

• discutir a relação entre a Unesp e os três colégios técnicos a ela integrados;   

• garantir ensino presencial na formação inicial; 

• avaliar o ensino a distância na formação inicial e continuada; 

• valorizar a dimensão “Ensino” no plano de carreira docente; 

• rever a contagem da carga horária dos estágios, considerando a sua totalidade 

para o trabalho docente;  

• valorizar a iniciação à docência na Unesp, por meio de uma política institucional 

de formação de professores universitários; 

• fortalecer as condições de trabalho do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas 

(CENEPP), como irradiador de formação pedagógica de nível superior, 

atendendo aos docentes da Unesp; 

• implementar ações que possibilitem o acolhimento e desenvolvimento dos 

docentes em estágio probatório; 

• incentivar a publicação de material didático-pedagógico pelos docentes da 

instituição; 

• estabelecer/fortalecer parcerias com secretarias de educação estaduais e 

municipais, diferentes entidades e grupos sociais; 

• implementar medidas para diminuir a evasão e a retenção de estudantes dos 

cursos de graduação, bem como apoiar a qualificação dos cursos noturnos e das 

licenciaturas;  

• promover ações de melhoria da aprendizagem, considerando a desigualdade 

social e educacional dos estudantes, com vistas à redução dos índices de 

retenção e evasão nos cursos de graduação, por meio de suporte pedagógico 

que lhes proporcione condições de aprendizagem compatíveis com as exigências 

da Universidade; 

• aprimorar ações visando à adequação do concurso vestibular à política de ações 

afirmativas e à realidade do ensino médio;  

• ampliar a visibilidade da divulgação dos cursos de graduação da Universidade à 

população em geral; 

• avançar no processo de acompanhamento dos egressos dos cursos de 

graduação, a fim de avaliar o impacto social da Universidade;  
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• fomentar a criação, nos campi, de entidades representativas dos egressos da 

graduação na Unesp, com os objetivos de propiciar informações úteis e 

importantes para os Conselhos de Curso, contribuir para a criação de networks, 

para maior participação na vida acadêmica, para a construção da memória da 

instituição e para a  criação de parcerias em ensino, em pesquisa e em extensão; 

• estabelecer política de acessibilidade ao ambiente universitário e aos recursos 

materiais e didáticos;  

• oferecer à comunidade acadêmica infraestrutura de rede de comunicação, para 

atender de forma eficaz às suas demandas;  

• manter, fortalecer e ampliar os recursos do Programa de Melhoria do Ensino de 

Graduação (PMEG); 

• estimular o diálogo entre Coordenadores de Curso, Câmara Central de 

Graduação (CCG) e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd); 

• ampliar a articulação entre os diferentes programas e projetos que envolvem a 

dimensão “Ensino”; 

• fortalecer o trabalho da Comissão de Licenciatura da Unesp;  

• fortalecer os programas Núcleo de Ensino, Programa de Educação Tutorial (PET) 

e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), promovendo 

maior articulação entre eles.  
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2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

O crescimento dos programas de pós-graduação e o aumento do volume de suas 

pesquisas nos últimos anos contribuíram para que a Unesp se firmasse como uma das 

instituições públicas mais importantes em nosso país, tendo também alcançado reconhecida 

projeção internacional.  

Esse crescimento foi motivado, sobretudo, pela concorrência com outras 

universidades, o que exigiu esforços para elevar os programas da Unesp a níveis 

quantitativos e qualitativos internacionais e a preocupação com o impacto de sua produção 

científica em algumas áreas consideradas estratégicas pelos órgãos brasileiros de fomento 

à pesquisa, em detrimento de outras áreas.  

É chegado o momento de a Unesp adotar uma postura mais autônoma em relação à 

política brasileira de fomento à pós-graduação e à pesquisa, bem como assumir 

protagonismo na pesquisa nacional. Com uma experiência acumulada ao longo de décadas, 

a Unesp deve enfrentar, com a necessária vontade política, esse desafio, conferindo 

adequada visibilidade a todas as suas práticas inovadoras nas diversas áreas do 

conhecimento e articulando, efetivamente, o impacto acadêmico do conhecimento produzido 

com as demandas sociais, com o ensino em todos os níveis e com a extensão universitária.  

Outro desafio que se impõe para a Unesp é o de estabelecer de fato a diferenciação 

da produção científica entre as grandes áreas do conhecimento e entre as ciências básicas 

e as aplicadas, o que exigirá o questionamento do sistema nacional de pós-graduação. 

Ao refletir sobre os problemas da pesquisa acadêmica e do ensino em nível de pós-

graduação nas universidades públicas brasileiras, a primeira — e talvez principal dificuldade 

que se apresenta — está relacionada com o fato de os programas de pós-graduação, 

inclusive os da Unesp, serem dependentes de diretrizes estabelecidas em âmbito nacional 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Essa realidade vem criando dificuldades que precisam ser enfrentadas 

vigorosamente. Por um lado, têm-se as dificuldades de ordem financeira que, na atual 

conjuntura política nacional, tendem a se agravar, devido aos drásticos cortes operados no 

nível federativo. Por outro lado, têm-se as dificuldades relativas à avaliação dos programas 

de pós-graduação e de projetos de pesquisa, que é feita exclusivamente de acordo com 

regras impostas pela CAPES, muitas delas contestáveis do ponto de vista científico e 

intelectual, pelo fato de se basearem em critérios produtivistas, que privilegiam indicadores 

quantitativos em detrimento de critérios qualitativos, e são resultantes de uma concepção 

controversa do ensino de pós-graduação e da pesquisa universitária.  

Se isso é válido para todas as universidades públicas brasileiras, no caso específico 
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da Unesp, tem havido, ao longo dos últimos anos, adesão incondicional da administração 

central a essa concepção de ensino de pós-graduação e de pesquisa. Trata-se, no entanto, 

de uma postura acrítica que, além de incompatível com o espírito acadêmico, tem levado a 

Unesp a adotar medidas que precisam ser discutidas com franqueza, entre as quais: a 

coerção exercida sobre os docentes para que atuem em programa de pós-graduação; e, 

como consequência, a criação ou a divisão constante desses programas.  

Esses são exemplos de uma política de pós-graduação e pesquisa com 

consequências indesejáveis, tais como:  

• emprego inadequado dos recursos da dotação orçamentária da Unesp (já 

insuficientes para a instituição como um todo) quando alocados para a pós-

graduação, por vezes indevidamente; 

• queda na qualidade dos cursos oferecidos;  

• mal-estar provocado pela constante pressão exercida sobre o corpo docente;  

• desconsideração pela necessária e urgente valorização dos cursos de licenciatura, 

que estão intimamente vinculadas à função social da universidade pública e vêm 

sendo negligenciados em nome da expansão dos programas de pós-graduação e 

das atividades de pesquisa;  

• desvalorização das Humanidades e de outros campos do conhecimento que não se 

enquadrem numa concepção de universidade embasada na instrumentalização da 

pesquisa;  

• ênfase em ensino de pós-graduação e em pesquisa tendentes a se adequar a 

demandas mercadológicas, o que resulta em graves prejuízos à ciência básica e à 

autonomia universitária, na medida em que aprofunda a subordinação da 

Universidade – e portanto da ciência – às forças do capital.  

O enfrentamento dos graves problemas acima mencionados (entre outros não 

enumerados aqui), não pode prescindir do conhecimento da sociedade brasileira, de suas 

forças hegemônicas e, em especial, da história da pós-graduação e da pesquisa 

universitária brasileiras. Além disso, é necessária também a atuação constante e exigente 

da Unesp junto aos principais órgãos de fomento, em especial a CAPES, o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP) no âmbito federativo, e, no estadual, a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP).   

A Unesp deve adotar uma postura crítica quanto às concepções de pós-graduação e 

de pesquisa, colocando-se na vanguarda da reflexão sobre os problemas delas decorrentes 

e propondo a abertura de diálogo nacional que conte com a participação efetiva de todos os 
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interessados no ensino de pós-graduação e na pesquisa universitária, notadamente 

docentes e pós-graduandos de todas as universidades públicas brasileiras. 

Assim, em consonância com os objetivos da dimensão “Ensino de Pós-Graduação” e 

da dimensão “Pesquisa” definidos no PDI, propomos continuidade e aprofundamento de 

ações previstas nesse Plano, priorizando aquelas que demandam atenção especial por 

estarem relacionadas com os principais problemas a ser enfrentados em nossa gestão, 

visando ao protagonismo da pós-graduação e da pesquisa na Unesp.  

As principais ações específicas que propomos são as seguintes: 

• promover um amplo mapeamento do ensino em nível de pós-graduação e da 

produção científica dos diversos campi da Unesp, bem como um debate institucional 

com vistas a conhecer e a compreender os problemas que afetam os programas, 

seus êxitos, suas dificuldades, suas especificidades, a fim de formular uma política 

acadêmica comprometida com a função social da universidade pública; 

• promover a discussão da concepção de pós-graduação e de pesquisa baseada em 

práticas que privilegiam alcançar padrões de excelência dos países ditos 

desenvolvidos, sem considerar as diferenças culturais e econômicas entre esses 

países e o Brasil;  

• promover a discussão da concepção de internacionalização como subordinação a 

parâmetros geopolíticos impostos e propor estratégias para ampliar a 

internacionalização no sentido Sul-Sul, além de Sul-Norte;   

• trabalhar em prol de ações de internacionalização da pós-graduação e da pesquisa, 

sem desconsiderar as relações entre dimensões de atuação local, regional, nacional 

e internacional e os compromissos com a sociedade; 

• promover a discussão sobre os impactos da multicampia no ensino de pós-

graduação, buscando soluções que permitam não apenas o fortalecimento dos 

programas da Unesp como também um maior renome para eles em nível estadual e 

nacional e, por conseguinte, um maior grau de atratividade de pesquisadores e pós-

graduandos;  

• desenvolver ações com objetivo de explorar de modo mais intenso os vínculos 

potenciais dos programas de pós-graduação e da pesquisa com as cidades e regiões 

do Estado de São Paulo; 

• promover estratégias que permitam visibilidade mais cosmopolita ao ensino de pós-

graduação e à pesquisa na Unesp; 

• propor mecanismos internos de avaliação dos programas, a fim de compreender 

cada um deles de acordo com suas capacidades, suas necessidades e suas 
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potencialidades, no contexto específico de sua inserção, tanto do ponto de vista de 

sua área do conhecimento como de sua localização geográfica no Estado de São 

Paulo; 

• promover discussão coletiva de critérios de avaliação por mérito acadêmico das 

atividades dos docentes no ensino de pós-graduação e na pesquisa, a fim de evitar 

adesão aos parâmetros da meritocracia; 

• Intensificar estratégias para aumento de verbas públicas para o ensino de pós-

graduação e para a pesquisa universitária; 

• promover sistematicamente, em nível nacional, mecanismos que permitam o diálogo 

entre os programas de pós-graduação de instituições públicas brasileiras (estaduais 

e federais), com vistas a fortalecer as instâncias de discussão nas diversas áreas do 

conhecimento e a questionar a concepção de ensino de pós-graduação e de 

pesquisa universitária vigentes no Brasil, seus objetivos, seus critérios de avaliação e 

seus indicadores de qualidade;  

• promover discussão dos critérios de produção científica das três grandes áreas do 

conhecimento, respeitando a episteme de cada uma; 

• implementar ações que possibilitem à Unesp alcançar lugar de vanguarda na 

resolução dos problemas do ensino em nível de pós-graduação e da pesquisa, 

propondo a criação de instâncias deliberativas que permitam efetivamente a 

participação democrática dos docentes e dos discentes na elaboração de 

instrumentos avaliativos dos programas e da produção científica, respeitando as 

especificidades das diferentes áreas do conhecimento;  

• atuar pela construção de alianças políticas de pós-graduação e de pesquisa, de 

alcance nacional;  

• discutir, aprimorar e consolidar políticas institucionais de pesquisa com vistas a 

contribuir para a discussão das demandas contemporâneas relativas à solução de 

problemas estratégicos e para a proposição de novas ações;  

• estimular a criação e a consolidação de grupos de pesquisa e linhas de pesquisa e 

promover a articulação entre grupos de áreas afins e de diferentes campi;  

• incentivar organização e atuação de grupos de pesquisa com temáticas 

interdisciplinares;  

• organizar reuniões entre grupos de pesquisa da Unesp;  

• dar continuidade e fortalecer o programa institucional de Iniciação Científica com e 

sem bolsa;  
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• fortalecer as atividades de estágios de Pós-Doutorado na Unesp;  

• organizar congressos de Iniciação Científica; 

• dar continuidade e aprimorar condições de infraestrutura e de pessoal de apoio 

técnico a docentes e pesquisadores, por meio dos Escritórios de Pesquisa, Central 

de Apoio ao Pesquisador e Escritório de Relações Internacionais;  

• promover discussão de formas de aprimoramento de apoio financeiro a docentes e 

pesquisadores para organização de atividades de pesquisa, participação em eventos 

internacionais e publicação em periódicos científicos nacionais e internacionais;  

• promover discussão sobre inovação tecnológica, por meio da Agência Unesp de 

Inovação (AUIn), enfatizando projetos e patentes que resultem em impactos diretos 

para a sociedade e que melhorem a qualidade de vida da população;  

• dar continuidade a ações que contribuam para divulgação e visibilidade nacional e 

internacional da produção científica da Unesp.  
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3. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 Na Unesp, a extensão universitária conta com colegiados específicos para 

discussões, acompanhamentos e deliberações. Assim, fica evidente a necessidade de a 

Pró-reitoria de Extensão Universitária, além de manter diálogo constante com toda 

comunidade, estreitar laços de parceria e cooperação com os gestores das unidades da 

Unesp, principalmente com os presidentes de Comissão Permanente de Extensão 

Universitária (CPEU), pois as atitudes adotadas por essa Pró-Reitoria afetam, positiva ou 

negativamente, o andamento das atividades nas unidades.  

É necessário, portanto, estabelecer relação de confiança e parceria, em que as 

decisões sejam amplamente discutidas e implementadas de forma a minimizar 

desentendimentos e conflitos. Na Unesp, também não se pode pensar em desenvolver bom 

trabalho na dimensão extensão universitária sem envolver os vice-diretores. 

Se atualmente já está superado o equívoco de que extensão universitária é atividade 

menos importante, o seu financiamento requer maior atenção. Nos últimos quatro anos, o 

montante de recursos destinados, no orçamento da UNESP, às ações extensionistas, em 

especial os destinados aos projetos de extensão, sofreram drástica redução. Foi reduzido a 

menos de 30% o montante do que tinha sido destinado até 2012. Centenas de projetos de 

extensão deixaram de ser desenvolvidos por falta de recursos e/ou bolsas, o que 

certamente trouxe prejuízos à sociedade e à formação dos estudantes, além de ter-se 

generalizado, entre os docentes, a sensação de desmotivação relativamente aos projetos de 

extensão.  

A extensão universitária, como processo educativo, cultural e científico, articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e possibilita a relação transformadora entre 

universidade e sociedade. Essas atividades devem, pois, ser devidamente valorizadas, uma 

vez que:  

[...] constituem aportes decisivos à formação do estudante, seja pela 
ampliação do universo de referência, seja pelo contato direto com as 
grandes questões contemporâneas que possibilitam o enriquecimento em 
termos teóricos e metodológicos e, ao mesmo tempo, possibilita a 
materialização dos compromissos éticos e solidários da Universidade.1  
 

Em consonância com os objetivos da Política Nacional de Extensão Universitária e 

com os objetivos da dimensão “Extensão Universitária” definidos no PDI, propomos 

continuidade e aprofundamento de ações previstas nesse Plano, priorizando aquelas que 

                                                             

1 FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
BRASILEIRAS (FORPROEX). Política Nacional de Extensão Universitária. Gráfica da UFRGS. Porto Alegre, 
RS, 2012, p. 9 (Coleção Extensão Universitária; v. 7).   
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demandam atenção especial por estarem relacionadas com os principais problemas a ser 

enfrentados em nossa gestão, visando à valorização da extensão universitária como área 

acadêmica fundamental na Unesp.  

As principais ações específicas que propomos são as seguintes:  

• aprimorar agenda de discussão e estratégias para implementar a creditação da 

extensão universitária na estrutura curricular;  

• promover discussão com responsabilidade das possibilidades e limitações para 

prestação de serviços de extensão à comunidade externa;  

• organizar Congresso de Extensão Universitária; 

• apoiar financeiramente a organização de eventos de extensão universitária; 

• assegurar apoio necessário para continuidade dos projetos de extensão;  

• manter e aprimorar os cursinhos pré-vestibulares para o ingresso de alunos da rede 

pública em universidades; 

• incentivar, na área da saúde, os projetos da Unesp voltados à prevenção de doenças 

e melhoria da qualidade de vida; 

• incentivar campanhas institucionais da Unesp voltadas ao esclarecimento da 

população, nas diferentes áreas de conhecimento, baseadas em temas atuais e 

emergentes da própria sociedade; 

• aprimorar o apoio aos Projetos de Extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade 

(UNATI); 

• retomar o apoio ao Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PEJA) na 

Unesp; 

• ampliar o apoio aos atuais museus da Unesp e estimular novas iniciativas; 

• estimular a criação, geração e veiculação de programas educativos nas diferentes 

mídias sob responsabilidade da Unesp, em especial na Rádio Unesp FM e na TV 

Unesp;  

• fomentar e ampliar apoio institucional às atividades artísticas, culturais, esportivas e 

científico-tecnológicos e utilizá-las para promover a integração entre as Unidades 

Universitárias e as comunidades locais e regionais;  

• promover e ampliar apoio institucional às ações itinerantes entre os campi, para a 

divulgação da produção científica, artística e cultural dos subprogramas 

extensionistas (orquestras, grupos musicais, grupos de teatro, corais, mostras 

científicas, exposições, centros de ciências e documentação, dentre outros); 
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• ampliar apoio a ações empreendedoras que possibilitem a adequada atuação das  

empresas juniores e iniciativas similares; 

• avaliar e apoiar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelas Unidades 

Complementares; 

• avaliar e apoiar as ações das Unidades Auxiliares que atuam com o eixo norteador 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 
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4. POLÍTICAS AFIRMATIVAS E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 
A Unesp demorou demasiadamente para se preocupar com as questões 

relacionadas à permanência estudantil. O resultado disso é a quase total inexistência de 

infraestrutura suficiente para garantir a continuidade de estudos àquela parte do corpo 

discente que apresenta algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica, pedagógica ou de 

condição de saúde. Essa situação se tornou ainda mais urgente com a implementação do 

Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP), principalmente por 

não estar garantida a contrapartida financeira do Governo do Estado de São Paulo. 

Em uma universidade multicampi que nunca destinou montante de recurso satisfatório 

para criar condições de permanência estudantil nas 24 cidades em que estão instalados 

seus campi, a definição anual de orçamento da instituição deixa muito a desejar no que se 

refere aos recursos destinados à permanência estudantil. Atualmente, há restaurantes 

universitários (RUs) em somente 10 cidades, dentre as 24 em que há campi da Unesp: 

Araraquara, Assis, Bauru, Franca, Ilha Solteira, Jaboticabal, Marília, Rio Claro, São José do 

Rio Preto e Presidente Prudente. Além disso, são frequentes reclamações relativas a não 

atendimento da demanda, nos RUs existentes.  

Outro aspecto a ser considerado é o número reduzido de moradias para os 

estudantes. Durante movimento reivindicatório estudantil, em 15 de agosto de 2013 o 

Conselho Universitário deliberou (Despacho nº 204/13) pela criação da Coordenadoria de 

Permanência Estudantil (COPE), visando a consolidar uma política de direitos, tendo por 

função elaborar, planejar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Comissão Permanente 

de Permanência Estudantil (CPPE), programas, metas e ações com objetivo de promover a 

igualdade de oportunidades aos estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. É importante ressaltar a experiência positiva que vem sendo concretizada 

pela CPPE — comissão paritária — nas discussões relacionadas à política de permanência 

estudantil.  

Entendemos que uma política de permanência estudantil deva se preocupar não 

somente com aqueles que apresentam vulnerabilidade socioeconômica, mas também com 

aspectos relacionados à capacidade de aprendizado e condições satisfatórias de saúde 

física e psicológica. Por isso, propomos a criação de Núcleo Local de Permanência 

Estudantil (NULPES) (que vem sendo discutida na CPPE), com pessoal qualificado em 

diversas áreas, tanto em estrutura local quanto regional, conforme demanda apresentada.  

Para funcionar adequadamente, o NULPES necessitará de assistente social, 

psicopedagogo e psicólogo, entre outros profissionais, conforme características de cada 

unidade universitária. Aos profissionais vinculados ao NULPES, caberá, além de atuarem no 
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processo seletivo de benefícios aos que apresentam vulnerabilidade socioeconômica, 

acompanhar e garantir assistência adequada aos estudantes com alguma dificuldade em 

manter seus estudos. Para que esse trabalho seja profícuo, será necessário o incentivo para 

que todas as unidades constituam sua CPPE, preferencialmente com composição paritária. 

Diante do exposto, as principais ações específicas que propomos são as seguintes: 

• formular, formalizar e consolidar uma política institucional de permanência estudantil, 

comprometida com a formação da autonomia intelectual, contando com a 

participação da comunidade universitária e considerando os diferentes perfis e as 

diferentes trajetórias dos estudantes; 

• promover a discussão sobre a criação de um fundo a partir da definição de um 

percentual de contrapartida do orçamento das fundações vinculadas à Reitoria e ás 

Unidades Universitárias, destinado ao Programa de Permanência Estudantil;  

• apoiar a continuidade dos trabalhos realizados pela COPE e CPPE; 

• efetivar a melhoria de infraestrutura para permanência estudantil, conforme 

aprovação da CPPE; 

• viabilizar contratações de profissionais específicos para atuarem nos NULPES; 

• reivindicar, junto ao Governo do Estado de São Paulo, repasse financeiro para 

assegurar a concessão de benefícios aos estudantes socialmente vulneráveis, que 

ingressam pelo sistema de cotas; 

• assegurar agilidade na publicação das portarias que regulamentam a implementação 

de Resolução já aprovada nos colegiados centrais, na qual se estabelecem normas 

para concessão de auxílios de Permanência Estudantil.  
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5. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

A gestão da Unesp tem sido fortemente pautada pela capacidade financeira do 

momento. Nos períodos de bom desempenho econômico nacional, com reflexos positivos 

na arrecadação de tributos, o aumento relativo de repasse de recursos para as 

universidades estaduais paulistas, majoritariamente baseado na arrecadação do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), resulta em maior atendimento das 

demandas, muitas vezes represadas, da comunidade.  

No entanto, em períodos mais difíceis, como o atual, a conta a ser paga parece não 

caber no valor arrecadado. Isso indica uma clara falta de planejamento e priorização de 

atendimento de demandas, reconhecidamente justas, mas que devem ser acompanhadas 

por uma análise de impacto financeiro, com vistas a se manter a sustentabilidade econômica 

de todas as atividades universitárias.  

É sabido e reconhecido que, historicamente, os repasses do governo de Estado de 

São Paulo têm sido insuficientes para atender às demandas das universidades estaduais 

paulistas, desde a simples manutenção das condições estruturais e acadêmicas em curso, 

obtidas muito mais pelo exemplar sacrifício da comunidade, através de muita dedicação e 

trabalho — do que por políticas e estratégias administrativas — incluindo a sempre justa 

pressão pela expansão de cursos e campi e inclusão social. E, na atual conjuntura, ganham 

relevo as discussões sobre orçamento, gestão, financiamento e planejamento.   

Tais crises, que são periódicas, acabam por evidenciar a falta de capacidade de 

planejamento e execução de políticas que garantam a continuidade das ações 

universitárias, mesmo nos momentos mais difíceis, passando a impressão de que a única 

alternativa é esperar voltarem os tempos de prosperidade. É muito pouco para a qualidade 

intelectual e força de trabalho disponíveis na Unesp. 

A crise econômica traz, portanto, à discussão profundos questionamentos a respeito 

das políticas de manutenção e expansão das universidades estaduais paulistas. Se, por um 

lado, a expansão dessas universidades é uma necessidade para avançar na oferta mais 

universal do ensino público e de qualidade ou, pelo menos, para garantir o atendimento ao 

crescimento vegetativo da população, a forma com que tal expansão vem ocorrendo está 

colocando em risco a continuidade do que já se tem, além de não garantir a consolidação da 

expansão já realizada.  

A expansão da Unesp não foi realizada mediante o aumento de dotação 

orçamentária. Contou-se com apregoadas “sobras” no orçamento que, quando e se 

acontecem, estão muito mais relacionadas a situações conjunturais de anos de próspera 

arrecadação do que a garantias de recursos permanentes. 
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Na Unesp, ainda, vivenciamos a luta dos movimentos sociais que possibilitou a 

introdução das políticas de cotas para ingresso de estudantes, a progressão horizontal na 

carreira docente, como também se vislumbraram entre os servidores técnico-administrativos 

ações como Acompanhamento do Desenvolvimento Profissional (ADP), discussões de 

isonomia de salários e de benefícios com a Universidade de São Paulo (USP) e com a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),  possibilitadas, até um passado recente, 

pelo crescimento do consumo e dos valores nominais e reais do ICMS. 

Esse período de crescimento perdeu força nos últimos três anos, devido à profunda 

crise econômica e moral no país, à qual se acrescenta uma forte instabilidade política. As 

medidas de “austeridade” e ajuste fiscal implementadas pelo governo federal desde 2014 e 

aprofundadas pelo atual governo interino impuseram um freio na economia, arrefeceram o 

consumo e diminuíram a capacidade de investimento de setores importantes da economia, 

como a indústria e o comércio varejista, fatores que nos fazem olhar com preocupação para 

o futuro.  

Antes disso, as três universidades públicas paulistas já haviam passado por um 

processo de expansão que não atendeu às lógicas do planejamento estratégico e de 

previsão orçamentária. Na Unesp, a política expansionista foi adotada de modo superlativo e 

resultou na abertura de oito novos campi e inúmeros cursos. Se é possível afirmar que essa 

expansão trouxe benefícios à Universidade, é inegável também que seus efeitos perversos 

já começam a se manifestar, sobretudo neste momento de crise e arrefecimento da 

economia. 

Deve-se ainda considerar que o ICMS é um imposto regressivo e sensível às 

políticas econômicas e com graus de sazonalidade. No entanto, em momento favorável de 

arrecadação desse imposto, a Unesp processou forte expansão de cursos, campi e número 

de alunos sem critérios claros e consequentes no médio e longo prazo, como se pode 

constatar mediante análise dos dados apresentados em seu Anuário Estatístico – 2016.  

Ao cruzar os dados de crescimento de número de alunos com os dados de 

crescimento do ICMS, percebemos uma discrepância: cresceu o número de alunos e, até de 

forma ampla, do corpo docente, mas os recursos financeiros não crescem em iguais ritmo e 

proporção. Essa impressão fica mais evidente, quando observamos os dados fornecidos 

pela Comissão de Contratação Docente (CCD) da Unesp, que demonstra que o maior 

período de contratações de docentes ocorreu nos anos anteriores a 2009, quando se iniciou 

o período da expansão dos novos cursos. 

Além de o crescimento vertiginoso de cursos e novos campi não ter acompanhado o 

ritmo do crescimento das receitas do Tesouro estadual, outro fator alarmante e de grande 
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impacto nas finanças da instituição, em especial em sua folha de pagamento, foi o 

crescimento do número de aposentados. Em 2003, o Professor José Murari Bovo (FCLAr – 

Unesp) publicou importante texto2 sobre o impacto financeiro e orçamentário da Unesp para 

os municípios, escrito no calor das discussões e da aprovação, pelo Conselho Universitário, 

de novos campi, Bovo já apontava com grande receio a possibilidade de inviabilidade 

financeira nas universidades estaduais paulistas 

 Dentre os problemas apontados por esse professor, ao menos dois tiveram alguma 

solução, mesmo que não unânime: a autarquização do Hospital Universitário de Botucatu, 

tendo como contrapartida da Unesp a criação do campus de São João da Boa Vista e o 

parcelamento dos precatórios.  

A situação ainda não resolvida é a do peso dos servidores inativos na folha de 

pagamento da Unesp. Na realidade, tivemos um crescimento do número de inativos — que 

não foram atingidos pela Reforma da Previdência de 2003 (Emenda Constitucional n. 41, de 

19/12/2003), com salários integrais custeados pela Universidade, representando hoje o total 

de 28,15% da folha de pagamento. E ainda não há informações precisas sobre a passagem 

dos aposentados para o sistema São Paulo Previdência (SSPREV) e sobre como será dará 

essa transição.  

Além desses fatores, temos o crescimento do número de professores titulados, o que 

denota a qualidade de nossa Universidade, mas aumenta os impactos na massa salarial. No 

ano de 2003, tínhamos um total de 516 professores nos níveis MS1 e MS2, mas, 

atualmente, quase não há mais contratações nesses regimes.  

Assim, temos um quadro sintético e um diagnóstico que nos permitem elencar 

algumas propostas de planejamento para a Unesp, em consonância com os objetivos de 

“Planejamento, Finanças e Infraestutura” definidos no PDI. 

Para a realização desses objetivos, propomos continuidade e aprofundamento de 

ações previstas nesse Plano, priorizando aquelas que demandam atenção especial por 

estarem relacionadas com os principais problemas já identificados pela comunidade 

universitária. 

As principais ações específicas que propomos são as seguintes: 

• reforçar vigorosamente as iniciativas junto ao Governo do Estado de São Paulo e à 

Assembleia Legislativa (ALESP), visando a: aumento real do repasse financeiro do 

Estado para a Universidade, fazendo com que a cota-parte do ICMS passe dos 

atuais 9,57% para 11,6%; cessação de descontos sobre o produto do ICMS 

                                                             
2 BOVO, José Murari (Org.) Impactos econômicos e financeiros da Unesp para os municípios. São Paulo: Editora 
Unesp, 2003. 
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repassado às universidades; e reiteração de que a Unesp foi a universidade que 

recentemente mais investiu na expansão e na inclusão; 

• promover discussão sobre a necessidade de aumento da captação de recursos 

externos, não governamentais e governamentais, inclusive aqueles provenientes das 

leis de incentivos fiscais, e da captação de receitas próprias da Universidade e das 

Unidades Universitárias;   

• promover discussão para definição de política específica para os campi 

experimentais, visando a sua consolidação como Unidades Universitárias; 

• dar continuidade e aperfeiçoar o processo de valorização permanente do corpo 

docente e técnico-administrativo, por intermédio da retomada, respectivamente, da 

Progressão na Carreira Docente e da Avaliação do Desempenho Profissional; 

• retomar o processo de contratação de servidores docentes e técnico-administrativos; 

e, para isso, retomar o Cálculo Sobre Déficit de Servidores (CSDS); 

• promover discussão sobre a forma de pagamento das aposentadorias e pensões;  

• manter e desenvolver programas de saúde ocupacional e segurança do trabalho;  

• avaliar a função das fundações de apoio à Universidade e às Unidades Universitárias 

e garantir total transparência nas ações e prestação de contas; 

• implementar políticas de acessibilidade, sustentabilidade e gestão ambiental;  

• melhorar continuamente a infraestrutura para as atividades acadêmico-

administrativas e de apoio ao ensino, pesquisa e extensão universitária;  

• promover a discussão coletiva visando à definição e à implementação de indicadores 

de desempenho para avaliar a relação custo/atividade;  

• aprimorar mecanismos que garantam a transparência da gestão financeiro-

orçamentária;  

• aperfeiçoar o atual modelo de distribuição do custeio para as Unidades 

Universitárias; a fórmula de distribuição do orçamento de custeio das unidades por 

meio da consideração da sequência histórica (a chamada “Fórmula Johnny”), que  

representou avanço, mas precisa de correções com base na adoção de critérios que 

sejam vinculados às especificidades de cada campus; 

• vincular a liberação de recursos para obras e infraestrutura aos Planos de 

Desenvolvimento das Unidades Universitárias (PDU), nos quais deverá estar inserido 

o Plano Diretor;  

• aperfeiçoar o sistema de planejamento orçamentário, financeiro, contábil e 

patrimonial nas Unidades Universitárias, acompanhado pela administração central;  



 
 

 

 25 

• estimular o uso compartilhado de recursos humanos, físicos e administrativos nos 

campi e na Universidade;  

• fortalecer o uso da tecnologia da informação e de telecomunicações para aprimorar 

atividades e processos acadêmicos e administrativos;  

• aprimorar instrumentos e procedimentos para contratação de recursos humanos;  

• manter e fortalecer os Centros de Convivência Infantil (CCI) e dar continuidade às 

atividades da Comissão Técnica dos CCIs.  
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6. GESTÃO E AVALIAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA  

A gestão acadêmico-científica e financeira da universidade pública está diretamente 

relacionada com práticas que articulam o planejamento estratégico e a avaliação 

institucional, a fim de garantir a qualidade socialmente referenciada e a valorização das 

pessoas que fazem a universidade. Essa característica implica também confrontos políticos 

que geram tensões na relação da universidade com órgãos da administração pública, com 

demandas sociais e com a comunidade universitária. 

 Torna-se, portanto, necessária a reflexão constante que contribua para fundamentar a 

tomada de decisões coerentes com a concepção e a finalidade da universidade pública, 

pautada pelos princípios da autonomia didático-científica e administrativa e da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Assim como o processo de produção de conhecimento, a gestão universitária deve se 

configurar com e em contextos dialógicos, marcados pelo respeito incondicional à liberdade 

e à pluralidade de opiniões, à equidade de gênero e etnia, aos direitos humanos e ao 

aprimoramento das relações democráticas. E, sobretudo por terem sido escolhidos pela 

comunidade universitária, os dirigentes devem aprimorar formas e meios para que sua 

atuação seja pautada pelo princípio da efetiva representação democrática, pois:  

[n]o compromisso e na colaboração pode ser encontrado o sentido para a 
busca da universidade com/de qualidade. As tensões que interferem 
mostram a importância da constituição de espaços para compartilhar os 
entendimentos da academia e da comunidade acerca da universidade com 
qualidade. [Exigem] um “exercício permanente de autrorreflexão” que 
atenda a referenciais teóricos, éticos e políticos orientados para um 
processo avaliativo no qual toda a instituição possa engajar-se.3 

 

Na Unesp, ainda temos muito a avançar em gestão democrática e participativa. A 

planilha de avaliação do desempenho dos docentes é um exemplo significativo dos 

problemas que temos de discutir prioritariamente.  

Se, inicialmente, o estabelecimento e a aplicação dessa planilha podem ter 

representado uma oportunidade de identificar problemas de desempenho docente e indicar 

ações para resolvê-los, com sua implementação foi-se configurando situação muito diferente 

e indesejável. Desde a realização dos Fóruns das Grandes Áreas do Conhecimento, 

previstos para a discussão sobre a avaliação docente, não foi unânime a aceitação desse 

instrumento de avaliação por professores de todas as áreas, tendo sido objeto de 

                                                             
3 MOROSINI, M. C.; FERNANDES, D. L.; FRANCO, M. E. D. P.; CUNHA, M. I. ; ISAIA, S. M. A. A qualidade da 
educação superior e o complexo exercício de propor indicadores. Revista Brasileira de Educação , v.21, n. 64, 
jan-mar. 2016. p. 13-37. 
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incontáveis críticas feitas pelos participantes, inclusive por renomados pesquisadores 

brasileiros, como Roberto Leher (UFRJ) e Carlos Henrique Britto (FAPESP). 

No entanto, esse instrumento foi aplicado e consolidou concepção de avaliação 

quantitativa, com finalidade punitiva, em detrimento da desejável avaliação qualitativa, com 

finalidade formativa. Assim, a avaliação docente vem sendo restringida a uma questão de 

acumulação de pontos, pautada em critérios e padrões rígidos e confundindo o instrumento 

com a avaliação propriamente dita.  

Assim, essa avaliação tem-se caracterizado como fim em si mesma, e, 

simultaneamente, tem servido para julgamento e punição dos avaliados. Os efeitos têm sido 

danosos para a atividade acadêmica: estímulo à concorrência em detrimento da cooperação 

entre pares e das ações inter e trans-disciplinares de ensino, pesquisa e extensão; não 

respeito às diferenças entre as áreas de conhecimento; insatisfação e mal-estar docente, 

que põem em cheque o sentido dessa atividade profissional. 

Não há dúvidas de que precisamos de avaliação, mas que seja qualitativa, que tenha 

finalidade formativa e valorativa dos esforços de todos e esteja pautada por indicadores e 

critérios de qualidade e relevância construídos com a participação dos segmentos a ser 

avaliados — docentes e técnico-administrativos — e pensados em relação aos 

compromissos com a sociedade. E que seja pensada em função do planejamento 

(igualmente participativo) do conjunto da Universidade.  

A avaliação individual deve estar conjugada com a avaliação institucional — cursos, 

departamentos, unidades, atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, condições 

infraestuturais, dentre outros aspectos —, que deve ter seu foco nas missões e 

compromissos maiores da Universidade para com a sociedade.  

Com base nessas premissas, destacamos propostas de gestão democrática e 

participativa, em consonância com os objetivos para “Gestão e avaliação acadêmico-

administrativa” definidos no PDI. 

Para a realização desses objetivos, propomos continuidade e aprofundamento de 

ações previstas no PDI, priorizando aquelas que demandam atenção especial por estarem 

relacionadas com os principais problemas já identificados pela comunidade universitária. 

Em consonância com as ações já indicadas nos tópicos anteriores deste Programa de 

Gestão, propomos as seguintes: 

• promover a discussão, de forma clara e corajosa, do financiamento público 

insuficiente, implementando ações efetivas para reivindicar, junto ao Governo do 

Estado de São Paulo, aumento de dotação orçamentária, que permita planejamento 

estratégico para o enfrentamento de problemas estruturais com alcance de curto, 
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médio e longo prazo, sem prejuízo da autonomia didático-científica e administrativa 

da Universidade;  

• promover uma avaliação institucional ampla e isenta da Universidade como um todo, 

envolvendo as Unidades Universitárias, os departamentos e toda a comunidade 

acadêmica, a fim de também compreender os motivos do clima de pressão e 

insatisfação crescentes — que vem afetando negativamente a atuação de servidores 

docentes, de servidores técnico-administrativos e de estudantes — e buscar 

soluções conjuntas; 

• discutir e aprimorar instrumentos e procedimentos de planejamento e avaliação 

institucional; 

• encaminhar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Unesp a 

proposta de suspensão da aplicação da planilha de avaliação do desempenho 

docente, para posterior discussão de formas e instrumentos de avaliação docente, 

em consonância com os resultados  da avaliação institucional proposta;  

• aprimorar procedimentos de transparência de gestão, de planejamento e orçamento 

participativos; 

• propor a realização de Assembleia Universitária, para avaliação dos problemas da 

Universidade e para proposição e definição democrática de diretrizes para a 

Universidade; 

• promover a revisão do Estatuto da Unesp, com a participação dos três segmentos, a 

fim de remover as heranças autoritárias e anacrônicas do contexto político brasileiro 

em que foi criada a Universidade e de torná-lo mais democrático; 

• promover a avaliação crítica para a revisão prevista do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), com objetivo de assegurar sua função como norteador da política 

universitária e de planejamento de médio e longo prazo; 

• promover a discussão sobre a proporcionalidade da participação de cada segmento 

nas instâncias deliberativas da Universidade;  

• promover maior interação entre as atividades das Pró-Reitorias;  

• promover a descentralização acadêmico-institucional e a desburocratização de 

processos e métodos, para agilizar a gestão da Universidade, das Unidades 

Universitárias e Campi Experimentais e das atividades de servidores docentes, 

técnico administrativos e estudantes;  

• promover a discussão dos planos de carreira de servidores docentes e técnico-

administrativos;  
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• incentivar e apoiar os servidores técnicos e administrativos a realizarem "Encontros 

de Área", como forma de treinamento e melhoria das relações interpessoais na 

Unesp;  

• aprimorar os instrumentos para a comunicação interna e externa, por meio de ações 

do Comitê Superior de Comunicação Social (CSCS) e da estrutura de comunicação 

da Universidade; 

• apoiar e ampliar ações da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Reitoria e do 

Centro de Rádio e Televisão Cultural e Educativa (CRTCE), formado pela Rádio 

Unesp FM e pela TV Unesp; 

• reavaliar, coletivamente, a política de parcerias da Unesp com instituições públicas e 

privadas, ONGs e Fundações; 

• promover discussão institucional, com transparência, da relação entre a 

Universidade e empresas, visando à proximidade entre o setor acadêmico e os 

setores de produtos e serviços, para assegurar atualização tecnológica e de 

preparação dos egressos para sua vida profissional; 

• consolidar a política em Tecnologia da Informação e Comunicação;  

• apoiar e aprimorar destinação orçamentária/financeira ao  Comitê Superior de 

Tecnologia da Informação (CSTI) da Unesp, para continuidade dos trabalhos visando 

ao desenvolvimento de sistemas e atualização tecnológica para melhor 

desenvolvimento do trabalho dos servidores docentes e técnico-administrativos e 

apoio às atividades acadêmicas;  

• manter e aprimorar as ações da Assessoria de Relações Externas (Arex), em suas 

atribuições relativas à Reitoria, Pró-Reitorias e Unidades Universitárias, na área de 

cooperação internacional, administração de convênios, promoção de intercâmbio 

cultural e científico com instituições estrangeiras;  

• fortalecer a implementação e o desenvolvimento do Repositório Institucional e da 

Biblioteca Digital;  

• promover ações que contribuam para formação acadêmica de qualidade por meio da 

seleção, aquisição, preservação e avaliação dos recursos informacionais impressos 

e digitais;  

• implementar e desenvolver programas de avaliação contínua para o aprimoramento 

do planejamento, dos serviços e dos produtos informacionais oferecidos pelas 

bibliotecas;  
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• fortalecer a disseminação, o compartilhamento e o uso de recursos informacionais 

físicos e digitais dirigidos a usuários portadores de necessidades especiais (físicas 

ou intelectuais);  

• implantar a rede de arquivos com definição dos arquivos correntes, intermediários e 

permanentes, visando à aplicação da gestão documental e à preservação da 

memória da Unesp;  

• incentivar as atividades dos centros de documentação e memória da Unesp; 

• dar continuidade ao apoio às atividades da Fundação Editora da Unesp (FEU) e seus 

programas e projetos novos ou em andamento, dentre os quais os programas de 

edição de textos em parceria com as Pró-Reitorias da Unesp;  

• promover a discussão da relação entre a Unesp e as fundações da Universidade e 

em especial a Fundação de Apoio ao Vestibular da Unesp (VUNESP), a Fundação 

para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) e as fundações vinculadas às 

Unidades Universitárias, a fim de avaliar sua função e suas formas de apoio efetivo 

— financeiro ou acadêmico-científico — à Universidade e garantir total transparência 

nas ações e prestação de contas.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento sintetiza nosso programa de gestão para a Unesp, no quadriênio 

2017-2021, mas não pretende esgotar todos os assuntos que hoje afligem nossa 

comunidade universitária. Ele pode e deve ser detalhado, aprofundado e criticado. Ele é, 

sim, nosso compromisso. Mas é também um ponto de partida para a reflexão e para o 

debate acerca dos rumos da Universidade. É um convite para a construção coletiva de 

novos caminhos para a Unesp.  

Contamos com a confiança e a contribuição de todos. 


