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Ref: Oferecimento de vagas para o vestibular 2020

Em reunião ordinária da Congregação realizada no dia 21 de março de 2019 foi

sugerida a constituição de uma Comissão Especial para estabelecer o número de

vagas a serem oferecidas no vestibular de ~020 para os cinco cursos de graduação da

FCAV. Em 22 de março de 2019, foi expedida a portaria da DTA número 24 designando
".

os seguintes membros: "f
c

"~

Prof. Or. Davi Rodrigo Rossatto

Profa. Ora. Carolina Fernandes

Profa. Luciane Helena Gargaglioni Batalhão

Maria Clara Barra de Paulo Borges 0-.

@
;:::,
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A Comissão se reuniu e realizou coletas de dados e informações utilizando cc!no
t)i.;

referência dados do vestibular da UNESP (em consulta a www.vunesp.com.brf. o

anuário estatístico da UNESP (disponíveis em https://ape.unesp.br/anuario/) e

informações fornecidas gentilmente pela Diretoria Técnica Acadêmica, Diretoria

Técnico Administrativa e Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

(STAEPE). Com os dados compilados, realizamos reuniões para análise dos mesmos e

~pontamos abaixo os pontos mais pertinentes sobre a atual situação da FCAV e o que

poderia ser feito com relação à redução de vagas no vestibular 2020 tendo o vista o

cenário de aposentadorias de docentes e sua não reposição.

A partir dos dados apresentados na (Figura 1), verifica-se que o número de

docentes atuantes na FCAV teve um leve aumento no período .2013-2015, o que

refletiu num valor quase constante da razão aluno/docente '(ao redor de 7 alunos por

docente). A partir do ano de 2015, começou a ocorrer uma brusca queda do número de

docentes devido às aposentadorias e ausência de reposição do quadro docente. A
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situação atual (2019) apresenta um quadro de 168 docentes e uma relação de 10

alunos por docente. Sendo que em 2020, caso ocorram todas as aposentadorias

previstas (docentes que já possuem direito adquirido), essa relação mudará para 14

alunos por docente, ou seja, 50% maior do que 'o período 2013-2015. Ressalta-se que

essa relação foi realizada considerando todos os docentes, já que há uma dificuldade

de separar docentes quantos os cursos, pois a maioria leciona para diferentes cursos

da FCAV.
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Seção de Graduação UNESP/FCAV

Figura 1: Evolução do número de docentes e da razão aluno:docente (Relação AIO)

entre os anos de 2013 a 2020 (previsão) para a FCAV/UNESP.

Adicionalmente, com as aposentadorias e a não reposição docente, os docentes

que permanecerão terão uma sobrecarga de aulas. Isso porque a carga real ministrada

pelo docente, não é a mesma atribuída aos alunos devido à necessidade de divisão de

turmas para manter a qualidade do ensino (Figura 2). De fato, o excessivo número de
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alunos por curso, aliado à nossa estrutura física, que não permite aulas práticas com

mais de 32 alunos nos laboratórios (Tabela 1) levam a uma divisão de turmas (teóricas,

e principalmente práticas) em todos os cursos, com exceção do curso de Administração

(Tabela 2), que não apresenta divisão de turmas.
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Figura 2: Carga horária que o aluno tem (barra preta) e carga horária real do docente

(barra cinza) dos cursos da FCAV devido à divisão de turmas. Fonte: Site da Seção de

graduação.

Tabela 1: Estrutura dos laboratórios didáticos da FCAV e sua capacidade máxima em

número de alunos. Fonte: STAEPE

Nº lab NºVagas
Laboratórios didáticos biológicos

Laboratórios didátios químico/molecular
6

6

32
32

o curso de Egenharia Agronômica é o que apresenta maior número de

disciplinas com divisão de turmas (68%), chegando a possuir 4 turmas por disciplina

(Tabela 2), este curso é seguido pelas Ciências Biológicas (4.0%), Zootecnia e

Medicina Veterinária (com aproximadamente 30% cada uma)!
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Tabela 2: Número de disciplinas, porcentagem do total que adotam separação de

turmas, número de turmas utilizadas e modelos adotados. Fonte:

http://www.fcav.unesp.br/#!/graduacao/cursos/

Admin. Cien. Bio. Eng.Agro Med. Vet Zoo.
número de disciplinas com turmas divididas

% de disciplinas que dividem turma em relação ao total
número de turmas utilizadas

o 17 59 28 28
O 40 58 33 31

O 2 3a4 2 2a3

modelo adotado T,Pl e P2 TP,Ps T, Pl e P2 T, Pl e P2

Entretanto, o número de aulas para os docentes aumentará cerca de 50% em

um ano se as vagas não forem repostas ou não houver redução do número de alunos

(Figura 3), de forma que o uso de laboratórios possa ser maximizado. Em média, cada

docente ministra 200 horas por ano na graduação (considerando as divisões de

turmas), já com as aposentadorias previstas esse número aumentará para 300 horas

por ano por docente. Desta forma, as atividades de ensino na pós-graduação,

pesquisa e extensão, que já estão, ficarão ainda mais comprometidas.
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350

_ IndicePPP
c::::::::J Indice Real

Q) 300-cQ)
oo 250"O

'-oc.
ro 200"S
ro Estabilidade
C/)

~ 150os:
Q)

"O
o 100'-Q)

E
':::J
Z 50

O
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anos

108 doe

Figura 3: Evolução da carga horária que o aluno tem (barra preta) e carga horária real

do docente (barra cinza) dos cursos da FCAV devido à divisão de turmas.
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Um outro ponto a ser destacado é a porcentagem de alunos formados no prazo

previsto pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) mostrado no Quadro 1. Esse quadro

apresenta a porcentagem de formados nas turmas ingressantes de 2012,2013 e 2014,

as quais colaram grau respectivamente em 2017, 2018 e 2019. Pode-se perceber que

o número de alunos que se formaram no prazo previsto nos anos de 2017,2018 e 2019

nos Cursos da FCAV é bastante baixo (média de 40%). Em função do pequeno número

de alunos que se formam e da alta permanência estudantil, a FCAV atualmente possui

1668 alunos de graduação matriculados, o que representa 20% a mais daquilo previsto

pelo PPP dos cinco cursos (1400 alunos).

Quadro 1: Porcentagem de alunos formados nas turmas ingressantes de 2012,2013 e

2014. Fonte: Diretoría Técnica Acadêmica. Para Ciências Biológicas considera-se

apenas os formandos em uma modalidade (sem reingresso).

Administração
Ano entrada

2014 __ --=.::....:...:,..

Engenharia Agronômica
Ano entrada

Ano colação 2014 2013 20'12
2019~33
2018 28
2017___ .::..:...c-'-

Medicina Veterinária
Ano entrada

Ano cola ão 2014---
2019
2018
2017

Ciências Biológicas
Ano entradaAnOCOJafo~9---=-::::2018

2017
2016

em%

Além disso, o tempo de permanência dos alunos que não se formam no prazo

(acima de 5 anos) é alto, principalmente nos cursos de Administração e Engenharia

Agronômica, em que o tempo médio de permanência daqueles que não se formam no

tempo previsto é de 7 anos. No curso de Medicina Veterinária, o tempo médio é de 6



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CAMPUS DE JABOTICABAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRI~S'E VETERINÁRIAS

alunos possuem tempo de permanência muito elevados: alguns alunos tiveram tempo

de permanência de 12 anos na Administração, 10 na Engenharia Agronômica e 8 nas

Ciências Biológicas (Tabela 2).

Tabela 3: Tempo médio de permanência estudantil dos alunos que não formaram no

tempo previsto dos 5 cursos da FCAV.

Tempo médio permanência
Admini$U"ação Anos Mãx in % alunos

Amostra 136 alunos 7 12 6 28
Anos 2003 a 2014

Clen. Biológicas Anos Máx Min % alunos
Amostra 160 alunos 5' 8 5 50

Anos 2007 a 2014

Eng. Agronõmica Anos Máx Min % alunos
Amostra 254 alunos 7 10 6 28

Anos 2006 A 2014

Med. Veterinária Anos Máx Mio % alunos
Amostra 78 alunos 6 7 6 15

Anos 2005A2014

Zootecnia Anos Máx Mio % alunos
Amostra 102 alunos 7 10 6 20

Anos 2004 a.2014

Desta forma, com base nos dados apresentados sugerimos o a diminuição de

oferecimento nos números de vagas para o vestibular de 2020 (Tabela 4).

Consideramos uma redução de 28% no número total de vagas, porém com

especificidades para determinados cursos, com o intuito de diminuir a carga horária,

otimizar o rendimento docente e poder atuar dentro de um cenário em que

contratações de docentes em regime de dedicação integral a docência e a pesquisa

estarão congeladas.
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Tabela 4: Número de vagas propostas para o vestibular de 2020

C NoU 05

Admi niatração
Ciên. Biológicas
Eng. Agronônlica
Med. Veterinária

. Zootecnia

30
30
60
50
30

Total 2

Para decidir os números apresentados na Tabela 4, tomou-se por base critérios

que julgamos essenciais para oferecimento de vagas e qualidade de ensino na

graduação. Os critérios são abaixo elencados:

• redução no número de docentes da FCAV, com a perspectiva que não haverá

contração e relação aluno por docente, que irá aumentar substancialmente sem

contratação;

• carga horária efetiva ministrada pelos docentes nos diferentes cursos, que irá

aumentar sem contratação ou redução no número de vagas;

• número de alunos que se formam no prazo previsto e seu tempo de

permanência em cada curso específico;

• interesse pelo curso baseado na relação candidato:vaga no vestibular;

• estrutura física da FCAV para maximizar o tempo de aula e o número de alunos

por laboratório;

A sugestão da manutenção do número de vagas para o curso de Medicina

Veterinária justifica-se pelas altas porcentagens de alunos concluintes, leve

discrepância entre a carga horária prevista no PPP e a efetivamente ministrada pelos

docentes (em comparação com outros cursos como Eng. Agronômica e Zootecnia), o

baixo tempo de permanência destes alunos e especialmente os número de

candidato/vaga nos concursos vestibulares, que vem aumentando significativamente

entre os anos de 2013 e 2019 (Figura 4). Se houvesse redução, a comissão sugeriria
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uma redução de 50 para 40 vagas, devido aos bons indicadores obtidos pelo curso.

Entretanto, isso não seria suficiente para diminuir os número de aulas práticas, e a

divisão de turmas continuaria a ser feita. Em nossa opnião uma redução para 30 alunos

no curso de Medicina Veterinária auxiliaria na 'questão de redução de carga horária

para os docentes que ministram aulas somente nesse curso, porém devidos aos bons

indicadores do curso não sugerimos esse cenário.
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Figura 4: Evolução da relação candidato:vaga para os cursos da FCAV/UNESP,

concursos vestibulares de 2013 a 2019.

As reduções previstas de 40% na Engenharia Agronômica (de 100 para 60) e

Zootecnia (de 50 para 30) e de 25% nos cursos de Administração e Ciências Biológicas

(de 40 para 30 vagas), justificam-se pelo baixo número de alunos formandos no prazo

previsto, assim como o elevado tempo de permanência dos alunos nestes cursos

chegando a um tempo médio de 7 anos no curso de Engenharia Agronômica,

Zootecnia e Administração (Tabela 3). No caso do curso de Administração também

soma-se o fato de que a procura pelo curso vem diminuindo (de 20 cand.vaqa' em

2013 para 10 cand.vaqa' em 2019) (Figura 4).

A redução do número de vagas leva em conta a possibilidade também de se

reduzir o número de turmas TP, muito comuns no curso da Engenharia Agronômica, e
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da duplicação de aula prática (P1 e P2) nos cursos de Zootecnia e Ciências Biológicas

(que contribui para diminuir a carga efetiva ministrada pelos docentes nos cursos, como

demonstrado na Figura 2 e Tabela 2). Com isso, ocorrerá uma economia de recursos

advindos do uso de energia elétrica na sala dê aula (dados enviados pela STAEPE

indicam que em média, um aparelho de ar condicionado gasta R$5 por hora de

funcionamento, R$ 40 por dia, R$ 1000 sala.rnês' em funcionamento de 8 horas

diárias). Além disso haveria economia do uso de reagentes de aula prática, produção

de resíduos, e o essencial: uma drástica redução da carga horária a ser dividida pelos

docentes anualmente (Figura 5), o que se refletiria numa maior atenção aos alunos em

sala de aula.
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Figura 5: Carga horária que o aluno recebe (barra preta) e carga horária real que do

docente (barra cinza) dos cursos da FCAV se houver a redução proposta do nOde

vagas (previsão para 2024). Fonte: Site da Seção de graduação.

Com esta redução proposta, já no ano de 2020 teremos uma redução da carga

horária por docente de 307 horas por ano para 268 horas. Em 2024, a carga horária

por docente ficará próxima à prevista pelo PPP (230 horas por docente) (Figura 6),

considerada ainda elevada pelos padrões de 2013 a 2015 (Figura 3).
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Figura 6: Carga horária do professor prevista pelo PPP (barra preta) e carga horária

real do docente (barra cinza) dos cursos da FCAV sem ou com redução prevista. Fonte:

Site da Seção de graduação.

Adicionalmente, temos hoje um número de 10 alunos por docente, sem a redução

de vagas esse número passará para 15 alunos por docente em 2020 (Figura 7). Com a

proposta da presente comissão, o número de alunos por docente passará para 14

alunos em 2020, com uma redução muito gradual até atingir 11 alunos por docente em

2024, quando se completam os 5 anos com apenas 200 alunos por ano. Esse número

de 11 ainda é superior ao que temos hoje (Figura 7). Ainda não é nada próximo dos

número que apresentávamos no período 2013-2015 (7 por docente), mas melhor do

que se não tomarmos nenhuma atitude.
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Figura 7: Evolução do número de alunos por docente caso seja ou não realizada a

redução do número de vagas (ano 2020) e previsões para 2021-2024 se a redução for

adotada. Considera-se nesse gráfico uma porcentagem de 15% a mais de alunos do

que seria esperado devido a reprovas e atrasos nos cursos.

Salientamos que em consulta a Diretoria Técnica Administrativa, a fórmula

« johnny », que apresenta entre seus componentes o número de matriculados (e não o

número de vagas oferecidas no vestibular), utilizada para repasse de verbas para as

unidades, não tem sido mais utilizada. Segundo as informações da Diretoria, e

consultas aos orçamentos da UNESP no site da Assessoria de Planejamento

Estratégico, entre os anos de 2011 até 2014, os índices utlizados nas fórmulas eram

atualizados, porém a partir de 2015 o repasse às Unidades foi feito apenas com a

correção da inflação do ano anterior. A partir do ano 2015 'o valor de verba enviada

para a Unidade foi congelado, com o agravamento do fato de que duas medidas de

contigenciamento de verba em 2015 e 2016 foram realizadas, o que reduziu o valor
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original enviado pela Reitoria (Figura 8).
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Figura 8: Dotação orçamentária (em milhões de R$) para FCAV aprovadas no

orçamento da UNESP ao longo dos anos de 2013 a 2019.

Houve um pequeno aumento do repasse previsto entre 2018 e 2019 (Figura 8).

Essa situação econômica fragilizada, com menor repasse de verbas nos últimos 5

anos, compromente contratação de docentes, qualidade do ensino em sala de aula,

orientações e o gasto com verba para custear o funcionamento das muitas salas de

aulas utilizadas para o ensino.

Os dados são tão alarmentes, que segundo calculadora inflacional do Banco

Central do Brasil (disponível em

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorlndice.do?method=corrigirPor

Indice#), nosso orçamento deveria ter sido reajustado em 38% (Figura 9), e hoje
r

teriamos de receber de verba de custeio aproximadamente 10 milhões de reais

(Figura 9). Ressalta-se que a adoção de vários indices inflacionários (IPCA, IGP-A,
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entre outros mostram resultados similares). Se não houver contratação, acreditamos

que a redução de vagas é o fato que determinará o bom funcionamento da

FCAV/UNESP.

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Oados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)

Dados informados

Data inicial 01/2013

Data final 01/2019

Valor nominal R$ 7.383.348,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período 1,3869742

Valor percentual correspondente 38,6974200 %

Valor corrigido na data final R$ 10.240.513,19 (REAL)

Figura 9: Correção do valor da verba de custeio da FCAV/UNESP de 2013 para o ano

de 2019 utilizando o índice IGP-M (FGV).Calculado no site do Banco Central do Brasil.

Sem mais para o presente e à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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