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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 19h10, nas dependências da 

Biblioteca do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Ivaiporã, reuniram-se, em audiência 

pública, docentes, técnico-administrativos em educação, discentes, pais e representantes da 

comunidade regional, com o objetivo de estabelecer um debate e coletar informações para subsidiar 

a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o interstício 2019-2023. Após 

cumprimentar os presentes e fazer uma breve contextualização do PDI, a mestre de cerimônia, 

professora Sônia Maria da Costa Mendes, conduziu a formação da mesa de honra, composta pelas 

seguintes autoridades: Odacir Zanatta, Reitor do IFPR, Onivaldo Flores Junior, Diretor do Campus 

Ivaiporã, Amarildo Pinheiros Magalhães, Pró-Reitor de Ensino, Paulo Tetuo Yamamoto, Pró-Reitor 

de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Carlos Eduardo Fonini Zanatta, Pró-Reitor de 

Administração. Procedeu-se, também, ao registro de presença dos seguintes representantes das 

comissões envolvidas com a construção do novo PDI: Luiz Geraldo Nardelli, Diretor de 

Planejamento Institucional, Anderson Luiz Adams, representante da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas, Elisson Mildemberg, servidor da Pró-Reitoria de Administração, João Gabriel Kozak, 

representante da Coordenadoria-Geral de Comunicação, Juliana da Silva Ritcher, representante do 

NAPNE, Maria Cristina Santos Faria, servidora da Pró-Reitoria de Planejamento, Marcelo Poletti, 

Diretor-Geral do Campus Londrina e representante do CODIR e Diego Manoel Panonceli, Diretor-

Geral do Campus Pitanga. Também foi registrada a presença de Silvestre Formigão, que participou 

da comissão de implantação do IFPR na cidade de Ivaiporã. Para dar início à sessão de 

pronunciamentos, Onivaldo Flores Junior fez uma breve retrospectiva dos oito anos de história do 

Campus Ivaiporã. Destacou que muitas foram as dificuldades pelas quais a Instituição passou, 

especialmente em seu período de implantação. Disse que as atividades foram iniciadas em uma 

escola municipal cedida por dois anos e, antes de instalar-se na estrutura definitiva, o Campus 

Ivaiporã estabeleceu-se, por um ano, na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí (FATEC). 

Ressaltou sua satisfação por presenciar um grande crescimento no número de estudantes, servidores 

e colaborares terceirizados e diante da expectativa de abertura de dois novos cursos para o próximo 

ano, Agronomia e em Sistemas de Informação. Disse que, na tarde da realização desta audiência, 

estiveram reunidos junto ao Prefeito do Município para negociar a doação de uma área de 

aproximadamente 10 alqueires para a implantação do curso de Agronomia e que, caso a 

incorporação das terras de fato se efetive, Ivaiporã será o Campus com maior espaço físico do 

Paraná. Na data da inauguração do ginásio de esportes, será anunciado o recebimento de um recurso 

que será destinado à construção de mais um bloco de salas e de laboratórios para acolher o curso de 

Agronomia. Na sequência, Paulo Tetuo Yamamoto, em seu pronunciamento, manifestou sua 

satisfação em retornar à Ivaiporã, já que foi a pessoa que recebeu o imóvel para a implantação do 

Campus no Município. Disse que a realização desta audiência é um exercício de construção 

coletiva, participativa, democrática e transparente do documento que norteará as ações da 

Instituição para o próximo quinquênio. Também agradeceu o esforço de todos os membros da 

comissão, que estão trabalhando incansavelmente para construir o novo PDI do IFPR. Odacir 

Zanatta, em seu discurso, cumprimentou a todos e agradeceu o envolvimento da equipe empenhada 

na realização das audiências públicas nos Campi do IFPR, que tiveram início em fevereiro e serão 

finalizadas em maio. Esclareceu que, em tempos de crise financeira, o IFPR, como outras 

instituições federais, tem buscado estratégias para reduzir os impactos sobre suas atividades e para 

continuar seu trabalho de expansão e de desenvolvimento nas regiões onde os Campi estão 



 

inseridos. Destacou o apoio do ex-prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e do atual prefeito, Miguel 

Amaral, assim como os recursos viabilizados à Instituição por meio do Deputado Sérgio Souza, via 

emenda parlamentar, a fim de que sejam transformados em investimentos para o Instituto. Também 

abordou, rapidamente, as obras concluídas recentemente, distribuídas entre os Campi do IFPR. Na 

sequência Paulo Tetuo Yamamoto fez uma apresentação técnica do PDI. Disse que o documento, 

além de figurar como uma exigência do Ministério da Educação, é um importante instrumento de 

planejamento institucional. No IFPR, está organizado de acordo com os seguintes eixos: a) 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional; b) Políticas Acadêmicas; c) Infraestrutura Física; d) 

Políticas de Gestão; e) Avaliação Institucional; e) Relacionamento com a comunidade. Também 

apresentou alguns números, importantes à compreensão do panorama da Instituição na atualidade, 

referentes ao final do ano de 2017: 19.348 estudantes regularmente matriculados em cursos 

presenciais, 23 mil estudantes matriculados em cursos de educação à distância, 1.113 docentes, 908 

técnico-administrativos. Especificamente sobre o Campus Ivaiporã, esclareceu que, em 2017, o 

número de estudantes em cursos presenciais era de 732 e de 174 em cursos à distância, além de 

contar com um quadro de servidores formado por 39 professores e 35 técnico-administrativos. 

Destacou, ainda, que o Campus Ivaiporã tem potencial para atingir a marca de 1.400 estudantes 

presenciais e 70 professores. Por fim, encerrou sua fala lançando a seguinte questão norteadora para 

a audiência: “O que queremos para o IFPR e para o Campus Ivaiporã nos próximos cinco anos?”. 

Encerrados os pronunciamentos, a mestre de cerimônia apresentou a dinâmica de discussões que 

seria iniciada na sequência. Disse que os interessados em contribuir com sugestões e perguntas que 

pudessem enriquecer o processo de planejamento deveriam erguer o braço para que a equipe de 

apoio pudesse entregar-lhes um formulário de registro. Esclareceu que as perguntas seriam lidas e 

encaminhadas à mesa para discussão e que as contribuições que, em razão do tempo da audiência, 

não pudessem ser respondidas, seriam encaminhadas ao e-mail ou whatsapp do autor da pergunta 

nos próximos dias. Contribuição 1 (Autor: Wilton Martins da Silva): Sugestões relacionadas a 

melhorias na iluminação do Campus, instalação e iluminação do trevo, na rodovia, melhorias no 

asfaltamento interno e entre o trevo e a entrada no Campus. Onivaldo Flores Junior disse que 

atualmente há um projeto orçado em R$ 120.000,00, que se trata de uma demanda antiga da 

comunidade. Esclareceu que, por questões burocráticas, ainda não foi possível executar o recurso, 

pendente de liberação pela reitoria. Quanto à execução do asfaltamento interno, ressaltou que há 

uma parceria com a Prefeitura para que seja cedida a mão-de-obra, estimada em R$ 50 mil, cabendo 

ao IFPR, custear a massa asfática, cujo processo licitatório já está em andamento. Em relação a 

melhorias no acesso ao Campus, esclareceu que esse foi um dos pontos discutidos junto ao Prefeito 

na reunião ocorrida na tarde da realização desta audiência. Disse há um projeto aprovado para 

construção de uma via marginal que liga o acesso ao Campus até o posto da Polícia Militar, na 

entrada da cidade. Já em relação à iluminação do trevo de acesso, destacou que a Prefeitura já 

instalou o “superposte” e que está adquirindo as pedras de led para que entre em funcionamento. 

Odacir Zanatta informou que, assim como no caso do recape, a reitoria providenciará o recurso 

necessário à realização de melhorias na iluminação para o Campus Ivaiporã. Contribuição 2 

(Autor: Anderson Chaves): Solicita melhorias na iluminação das áreas externas dos blocos do 

Campus. A discussão foi dispensada já que foi contemplada nas respostas anteriores. Contribuição 

3 (Autora: Daiane Rabelo): a) Tendo em vista a perspectiva nacional de privatizações, o Instituto 

Federal seria um alvo das propostas liberais? b) Qual a perspectiva de abertura de mais refeitórios 

nos Campi, especialmente em Ivaiporã? c) Diante de perspectiva de crescimento do número de 

alunos no Campus, as bolsas e auxílios também aumentarão na mesma proporção? Em relação à 

primeira pergunta, Odacir Zanatta esclareceu que a Instituição faz parte de uma rede muito 

significativa para a educação do País e que hoje tem sido modelo para a implantação de propostas 



 

de reforma da educação básica. Disse que a rede tem apresentado excelentes índices em exames 

nacionais, superiores, inclusive, aos da rede particular e, por essa razão, os Institutos Federais têm 

conquistado amplos espaços de diálogo em Brasília. Em relação aos refeitórios, Zanatta disse que a 

reitoria destinou R$ 1,5 milhão para a construção de, pelo menos, três refeitórios. A ordem de 

prioridades já está definida, a partir do resultado de uma chamada pública, e que o Campus Ivaiporã 

está classificado em 5º lugar. Amarildo Pinheiros Magalhães, sobre questionamento das bolsas e 

auxílios, disse que desde 2017 várias mudanças vêm sendo implementadas na política de assistência 

estudantil do IFPR. Merece destaque o aumento do valor do auxílio alimentação, em 2017, para 

R$ 250,00, como resultado do atendimento de uma recorrente demanda emanada de assembleias de 

estudantes no que se refere à alimentação. Para que esse ajuste fosse possível, Amarildo destacou 

que foi necessário realizar adequações em outros programas, como, por exemplo, diminuir as bolsas 

Pibis. Algumas mudanças relacionadas à concessão de bolsas e auxílios foram produzidas para 

evitar que alguns poucos estudantes acumulassen auxílios, enquanto outros tivessem o acesso a 

esses recursos impossibilitado. Assim, em 2018, implantou-se o auxílio único, que corresponde a 

R$ 300,00. Disse que o esforço do IFPR ao estabelecer essas mudanças foi o de garantir condições 

mínimas para que o estudante pudesse se manter na Instituição. Esclareceu que o recurso da 

assistência estudantil é calculado pelo MEC com base número de alunos matriculados e que, à 

medida que esse quantitativo se eleva, o repasse ocorre na mesma proporção. Monica Luiza Simião 

Pinto, representante da PROEPI, sobre as bolsas de pesquisa, extensão e inovação, disse que esses 

recursos também estão condicionados ao número de alunos. Disse que a Pró-Reitoria também tem 

concentrado esforços em busca de recursos externos junto a agências de fomento, tais como 

Fundação Araucária e CNPQ. Contribuição 4 (Autora: Gisele Mouro): O Campus pode ter 

programas/editais internos para estímulo a projetos de pesquisa e extensão? Como isso poderia ser 

viabilizado internamente? Onivaldo Flores Junior disse que desde o início do ano, a gestão do 

Campus vem dialogando com a PROEPI para viabilizar editais dessa natureza, a exemplo do 

Campus Paranavaí e Palmas. Esclareceu que a intenção é a de destinar uma parte da economia 

produzida a partir da usina fotovoltaica do Campus a um edital com essa finalidade. Contribuição 

4 (Autor: João Guilherme Ferreira): Durante a caminhada como membro do Grêmio Estudantil, 

presenciei muitos requerimentos de alunos e da população da região no que se refere à demanda por 

profissionais Médicos Veterinários. A abertura de um curso de Medicina Veterinária é possível? 

Odacir Zanatta esclareceu que a Instituição não recebe recursos apenas com base no número de 

estudantes, mas também de acordo com o tipo de curso ofertado. Disse que os cursos na área de 

tecnologia têm pesos maiores para os Institutos Federais, ao passo que aqueles na área da saúde têm 

tido o repasse de recursos menores. Esclareceu que, a curto prazo, não há possibilidade para trazer o 

curso para o Campus, uma vez que exigiria um alto investimento para a construção de estruturas 

físicas e contratação de professores da área, contudo, disse que, se a comunidade entender que se 

trata de um curso importante para a região, deve buscar meios para implantá-lo. Contribuição 5 

(Autora: Isabela Couto Silva): Sugere a criação de novos blocos para laboratório e criação do curso 

de Engenharia Elétrica. Paulo Yamamoto explicou que os Institutos Federais, de acordo com a 

legislação, têm o compromisso de ofertar seus cursos dentro dos seguintes limites e proporções: 

50% em nível médio técnico, 30% nas graduações e 20% nas licenciaturas. Onivaldo Flores Junior 

disse que o planejamento do Campus para a abertura de novos cursos precisa, necessariamente, 

prezar por esse equilíbrio. Quanto ao curso de Engenharia Elétrica, ressaltou que se trata de uma 

demanda antiga e que há um trabalho conjunto sendo desenvolvido para que seu projeto seja 

viabilizado. Contribuição 6 (Autora: Ellen Diniz): Gostaria de ouvir da equipe da reitoria sobre o 

conceito de inclusão no IFPR. Quais ações e políticas, com exceção das cotas e da contratação de 

intérprete de libras, estão dirigidas à inclusão? Amarildo disse que, no âmbito do IFPR, além da 



 

inclusão no processo seletivo, anualmente são abertos editais destinados à aquisição de materiais de 

acessibilidade. Além disso, a Instituição está estudando a possibilidade de contratação de 

profissionais de apoio para atendimento a estudantes com necessidades específicas. Odacir Zanatta 

ressaltou que, durante o evento de abertura do PDI, o reitor da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Luiz Alberto Pilatti, que esteve presente, comunicou que as ações e políticas de 

inclusão promovidas pelo IFPR têm disso referência para a UTFPR. Monica Luiza Simião Pinto 

disse que o IFPR faz parte do Pacto Universal de Direitos Humanos e que um projeto de extensão 

do Campus Paranaguá na área de inclusão recebeu, no ano passado, recebeu a medalha Paulo Freire. 

Também acrescentou que a Instituição tem priorizado a criação de núcleos destinados ao 

fortalecimento dessa questão, tais como o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e 

Indígenas (NEABI) e o Programa de Educação em Direitos Humanos. Contribuição 7 (Autor: 

Thiago Queiroz): Considerando a política de inclusão, seria possível aumentar o percentual de 

entrada de estudantes via SiSU? Amarildo disse que essa questão é muito importante para o 

momento em que se discute o PDI na Instituição. Ressaltou que um dos principais objetivos do 

IFPR é o de responder aos desafios do território que o recebe. Deste modo, quando as vagas são 

abertas via SiSU, muitas vezes se limita o acesso dos estudantes locais. Também é observado um 

elevado índice de evasão dentre os estudantes que ingressam nas instituições por esse processo de 

seleção. Contribuição 7 (Autor: Anônimo): Quais políticas têm sido desenvolvidas em torno da 

internacionalização e dos centros de línguas para os estudantes? Odacir Zanatta disse que no final 

do mês de janeiro fez parte de um grupo, integrado por representantes do Parque Tecnológico da 

Itaipu (PTI) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, em uma missão 

internacional rumo à Universidade do Texas, que resultou em duas propostas: a) ofertar um 

Mestrado Profissional em Comercialização de Ciência e Tecnologia, que iniciará, no primeiro ano, 

com 100% de docentes americanos; b) desenvolver um programa de empreendedorismo. Cleber 

Serafim disse que participou, recentemente, do Fórum de Relações Internacionais das Instituições 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (FORINTER). Explicou que se 

discutiu a possibilidade de ofertar programas em que estudantes podem cursar parte de sua 

formação em outro país. Nesse sentido, a Capes está com o projeto de desenvolver um programa de 

baixo custo, que possibilita ao estudante passar uma temporada em residências familiares do país 

estrangeiro e, quando retornar, acolher um estudante deste mesmo país. Tais experiências seriam 

bastante enriquecedoras, já que possibilitaria não apenas a formação específica e o conhecimento 

técnico em outro país ou melhorar a fluência da língua, mas o contato com diferentes culturas e 

realidades. Paulo Yamamoto acrescentou que, no fim do ano passado, o Conselho Superior aprovou 

a constituição do Centro de Línguas no âmbito do IFPR, necessário, inclusive, para que os 

estudantes da Instituição pudessem acessar, gratuitamente, testes internacionais como, por exemplo, 

o TOEFL. Disse, ainda, que há alguns convênios já firmados, sendo seis com a Finlândia, dois com 

a Espanha, um com Portugal, dois com os Estados Unidos e um com a Polônia, e que o IFPR está 

trabalhando para que sejam estabelecidas outras possibilidades de internacionalização no âmbito 

institucional. Em razão do tempo, a mestre de cerimônia reiterou que as contribuições e perguntas 

que não puderam ser respondidas durante a audiência pública seriam encaminhadas diretamente aos 

respectivos autores. Também solicitou aos interessados em participar das comissões temáticas 

locais, que se dirigissem até a mesa posicionada nos fundos do recinto para que preenchessem o 

formulário de intenção de participação. Finalizada a audiência pública às 21h10, eu, Priscilla Lopes 

Bertolino, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que segue acompanhada da lista de presença. 

 


