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Prezados Alunos, prezados Professores,
como sabemos, todos os Professores somos avaliados por nossos Alunos ao final de cada
período letivo, no momento em que são realizadas as matrículas para o período seguinte.
Aqui, me dirijo aos nossos Alunos não apenas como Alunos, mas como futuros Professores.
Todos precisamos desenvolver o hábito da avaliação -- inclusive o da autoavaliação. É por meio
desse processo que teremos como diagnosticar se nosso trabalho, se nosso desempenho está
sendo realmente desenvolvido a contento. A visão do outro sobre o que fazemos é muito
importante: naturalmente, todos buscamos fazer o melhor, mas isso não significa que
realmente estejamos fazendo o melhor, considerando como nosso trabalho é recebido pelos
outros. No caso específico do trabalho em sala de aula, uma turma é diferente da outra, as
pessoas são diferentes, e talvez tenhamos que fazer adaptações para que o trabalho atenda
bem à maioria das pessoas.
Fiquei muito preocupado com uma informação que me chegou. Alguns colegas Professores me
disseram que vários de seus Alunos já tentaram utilizar essa avaliação que farão deles como
moeda de troca: "Professor, a gente vai avaliar o senhor também. Se o senhor nos der nota
baixa, nós vamos dar nota baixa também". Fiquei envergonhado, sem saber o que dizer aos
colegas que me reportaram isso. Se queremos de fato viver com ética, com respeito, com
seriedade, se somos contrários à corrupção, uma fala dessas nunca pode ser proferida -menos, ainda, posta em prática.
No início do período 2018.2, serão realizadas reuniões pedagógicas em que cada Professor
receberá, individualmente, a avaliação que seus alunos fizerem. No entanto, se as avaliações
tiverem sido feitas de qualquer forma, apenas como um quesito para se poder realizar a
matrícula, ela não surtirá efeito algum. Como Coordenador dos Cursos de Letras, peço, então,
que sejam sérios nas avaliações que fizerem, tanto dos Professores quanto de vocês mesmos,
na autoavaliação. Lembrem-se de que essas informações é que serão utilizadas para
pensarmos sempre um trabalho de qualidade ainda melhor.
Aproveito para lembrar que, na próxima semana, 13 e 14 de novembro (terça e quarta-feiras),
ocorrerão as matrículas. Todos, sem exceção, deverão se matricular nas disciplinas para
2018.2, via SIGAA. Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição para saná-las.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

