
 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CONSTRUÇÃO DO PDI IFPR 2019-2023 

IFPR CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA em 14/03/2018

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, nas dependências do
Auditório Prof. Edson Aires da Silva, das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu – Uniguaçu,
situado na rua Padre Saporiti, 717 – Nossa Sra. do Rocio –União da Vitória – PR, realizou-se a
audiência pública para a construção coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
2019-2023 do IFPR Campus União da Vitória. Estiveram presentes compondo a mesa diretiva:  o
Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação, Prof. Marcelo Estevam (representando o Reitor pro
tempore, professor Odacir Antônio Zanatta); o Prefeito de União da Vitória, Santin Roveda; o
Diretor Geral substituto do IFPR campus União da Vitória, Sr. Claudemiro Soares de Oliveira; a
Pró-reitora de Gestão e Coordenação de Pessoas do IFPR, Eliane Aparecida Mesquita; O Pró-
reitor de Administração do IFPR, Carlos Eduardo Fanini Zanatta; o Diretor de Desenvolvimento
Institucional  do  IFPR,  o  Sr.  Luiz  Geraldo  Nardelli,  representando  a  Comissão  de
Desenvolvimento  do  PDI.  Também  estiveram  presentes  demais  interessados  da  sociedade,
servidores  do  campus  União  da  Vitória  e  discentes.  A cerimonialista,  Ana  Maria  Barbosa,
agradeceu a presença das autoridades presentes, dos membros da Comissão Local do PDI 2019-
2023 dos alunos e servidores. Informou  que seriam abordados seis eixos relacionados ao PDI, a
saber:  1.  Planejamento  e  Desenvolvimento  Institucional;  2.Políticas  acadêmicas;  3.  Infra-
estrutura  física;  4.  Políticas  de Gestão;  5.  Avaliação  institucional;  6.  Relacionamento  com a
comunidade.  Os trabalhos  foram abertos  pelo  Pró-Reitor  de Extensão,  Pesquisa  e  Inovação,
Prof. Marcelo Estevam, que iniciou a sua fala ressaltando a relevância do PDI e descrevendo as
ações do IFPR nos seus dez anos de existência. Na sequência, todos foram convidados a entoar o
Hino Nacional. Dando continuidade, o Diretor substituto do IFPR campus União da Vitória fez
uso da palavra e  ressaltou a importância da atividade e do caráter coletivo da formulação do
PDI,  explicando  aos  presentes  seu  significado  e  salientando  a  importância  do  Planejamento
Institucional de maneira democrática e coletiva para sabermos onde e como chegar. O Diretor
citou novamente os seis eixos a serem abordados e afirmou que todos eles estão atrelados ao
objetivo do IFPR, a saber: promover a educação pública gratuita e de qualidade por meio do
Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  para  a  formação  de  cidadãos  críticos  comprometidos  com  a
transformação social. Nesse sentido, afirmou que o PDI não pode ser um documento superficial
e agradeceu a presença da Reitoria nos processos de construção do PDI. O campus União da
Vitória conta com 43 servidores, sendo 16 técnicos em Administração e 27 docentes. O Diretor
agradeceu ao trabalho da equipe diretiva do campus, em especial à Diretora Patricia Cambrussi
Bortolini e a  Coordenadora de Ensino, Andréa Daniele Müller Mariano. O Diretor informou que
os Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelado em Agronomia e Tecnologia em
Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  já  foram  formulados  e  estão  em  processo  para
aprovação dos cursos para 2020. Destacou ainda, o trabalho da equipe que, apesar de passar por
limitações orçamentárias, tem conseguido realizar ações de expansão, citando  as ampliações
necessárias na infraestrutura que só serão possíveis devido ao empenho de toda a comunidade e
por meio da emenda parlamentar que liberou três milhões e quinhentos mil reais para o Campus.
O Diretor finalizou a sua fala agradecendo a atenção de todos. Em seguida, a cerimonialista
passou a palavra ao Sr.  Luis Geraldo Nardeli,  Diretor de Desenvolvimento Institucional,  que



pontuou que o PDI cumpre uma exigência legal, instituída pelo decreto 5773, de 2006 e pelo
decreto 9235, de dezembro de 2017. O Diretor salientou que o momento é propício para pensar
no futuro e nas perspectivas de inserção no mercado de trabalho e continuidade dos estudos para
que seja possível aos alunos permanecerem na região. A palavra foi passada à Pró-Reitora de
Gestão de Pessoas,  Eliane Aparecida Mesquita,  que cumprimentou os componentes  da Mesa
Diretiva e estendeu os cumprimentos a todos os presentes. A Pró-Reitora explicou que o PDI é
um documento crucial e que é necessário que as propostas de crescimento venham da base, ou
seja, partam dos alunos, dos servidores e da comunidade. A Pró-Reitora afirmou que o campus
União da Vitória tem muitas perspectivas de crescimento, uma vez que o numerário de docentes,
que hoje é de 27, pode chegar a 70, enquanto, para TAEs, pode chegar a 46. Nesse viés, Eliane
destacou  a  importância  da  gestão  de  pessoas  para  o  planejamento.  Dando  continuidade,  a
cerimonialista passou a palavra ao Sr. Santin Roveda, Prefeito de União da Vitória. Este ressaltou
a importância  do planejamento em todas as esferas da vida.  Sobre o município de União da
Vitória, destacou  que 94%  do município é de área urbana e que o curso de Agronomia pode
auxiliar o desenvolvimento das áreas e atividades rurais. O Prefeito mencionou que o momento
de planejamento do IFPR coaduna com um momento de planejamento da Prefeitura, que lançará
o planejamento da cidade: União da Vitória 2030. O Prefeito mencionou também a criação de um
Parque  Tecnológico  em  União  da  Vitória  e  enfatizou  sobre  a  necessidade  de  realizar
planejamento regional e  de se investir em tecnologia na cidade. O Prefeito finalizou a sua fala
incentivando os alunos do campus a inovarem e a modificarem o futuro. Retomou a palavra o Sr.
Marcelo Estevam, que comentou sobre as comemorações de 10 anos da instituição e informou
que haverá um livro contando a história do IFPR, no qual o campus União da Vitória terá um
capítulo.  Na  sequência,  o  Sr.  Luis  Geraldo  Nardelli  retomou  a  palavra,  inciando  com  a
reprodução de um vídeo institucional. Dando continuidade a sua fala, enfatizou a exigência legal
do  PDI  e  apresentou  um  breve  histórico  a  respeito  de  sua  operacionalização  explicando  a
respeito da formação das comissões e do histórico do PDI no IFPR, cujo primeiro documento foi
construído em 2009, com 04 campi; em 2013, 08 campi; em 2014, 20 campi e, em 2018, 25
campi.  O  diretor  apresentou  dados  referentes  às  possibilidades  de  crescimento  do  campus,
mostrando que é possível aumentar o número de alunos do campus, podendo atingir até 1400
alunos em 2023. O diretor fez uma ressalva, afirmando que 80% do orçamento destinado ao
IFPR é destinado à folha de pagamento. Referindo-se aos temas que podem ser discutidos na
audiência do PDI, o diretor salientou que os assuntos podem abordar desde questões pedagógicas
até questões de internacionalização da instituição. Avisou ainda, que os participantes que não
puderem contribuir com sugestões e perguntas nesse momento, é possível fazê-lo pelo site do
IFPR. Dando início a uma nova etapa da Audiência,  a cerimonialista abriu o espaço para os
questionamentos e sugestões da comunidade, avisando que os interessados em contribuir podem
solicitar um formulário aos servidores que estão na assistência do evento. A primeira sugestão foi
de uma representante dos estudantes, Rafaela Ralhuagem, solicitando a maior transparência e
informações em relação às obras futuras. O Diretor Claudemiro explicou que todas as obras são
aprovadas pelo Colégio de Dirigentes e previstas no Plano Diretor da Instituição, além disso são
disponibilizadas informações no site. O Diretor do Plano de Desenvolvimento Institucional, Luis
Geraldo Nardelli, sugeriu que uma das opções interessantes seria incluir representantes discentes
no  Colégio  de  Dirigentes.  A próxima  pergunta  foi  feita  pela  docente  Alessandra  Bernardes



Bender  que questionou o porquê do retorno de algumas questões ser individual, sendo que o
princípio da audiência é democrático, ao que  o Sr. Nardelli respondeu que todas as perguntas são
respondidas instantaneamente durante o debate,  desde que haja tempo hábil  para tal.  Apenas
aquelas que não puderem ser respondidas durante a audiência serão respondidas posteriormente
por meio do contato disponibilizado pelo proponente da questão. O aluno Reuel Josafá Kulibaba
sugeriu que seria interessante oferecer vaga direta para curso superior na área em que o aluno
realizou o curso técnico. O Prof. Paulo César Medeiros, Diretor do DESUP respondeu que já
existe  uma  preocupação  com a  verticalização  dos  cursos,  porém,  destacou  que  existem leis
referentes  às  cotas,  bem  como  a  necessidade  de  abrir  processos  seletivos  para  ampla
concorrência e que, no momento, não é possível assegurar essa vaga, mas sugeriu que o tema
seja considerado  nas discussões internas. A aluna Gabriele Glaab sugeriu a oferta de cursos de
diversos  idiomas  e  construção de  um refeitório  com merenda  gratuita.  O Prof.  Paulo  César
Medeiros  respondeu que durante o SEPIN de 2017 foram dados os primeiros  passos para a
criação  de  um  Centro  de  Línguas,  que  possibilitaria  também  a  internacionalização.  Ainda,
sugeriu que o Centro de Línguas do IFPR poderia entrar na pauta como meta a ser cumprida até
2023. Quanto à segunda pergunta, o Diretor do campus, Claudemiro Soares de Oliveira, explicou
que existe uma limitação de recursos que impede a construção imediata de um refeitório, mas
que ele pode ser pensado desde que com a garantia de que haverá condições  financeiras de ser
mantido. Contribuindo com os questionamentos, O Servidor Danilo Eufrásio indagou quais serão
as  políticas  e  ações  voltadas  para  as  comunidades  LGBTs.  O  Prof.  Paulo  César  Medeiros
agradeceu a contribuição e respondeu que as questões afirmativas foram discutidas no Fórum dos
Estudantes,  em Assis Chateaubriand, e afirmou que as ações afirmativas devem tornar-se um
eixo das políticas institucionais e é necessário que a comunidade colabore com a construção de
tais políticas. A próxima pergunta foi de Frederico Jorge de Souza, representante da comunidade,
que questionou quais são os outros espaços para a participação da comunidade além da audiência
do  PDI.  O  servidor  Nardelli  explicou  que  é  possível  contribuir  no  link  do  PDI,  no  site
institucional e que, posteriormente, o documento será colocado para apreciação pública. Além
disso, a comunidade pode participar também na cobrança da execução do PDI. A Pró-Reitora
Eliana tomou a palavra e lembrou que o CODIC é formado por representantes da comunidade
também.  A servidora  Rosana  Maria  Frey  questionou  a  efetividade  do  Sistema  SIGA para
acompanhamento das frequências, evasão e rendimento dos alunos. A servidora Carla, Diretora
da  DETIC,  tomou  a palavra  e  explicou que  o Sistema estava  em momento  de implantação.
Haveria a implantação do PROSIGA, mas não foi possível e agora o setor está aguardando a
implantação do SEI. Na sequência, o Prof. Paulo César Medeiros complementou que dentro do
IFPR é necessário desenvolver um sistema estratégico para controlar as informações. O servidor
mencionou  que  esse  é  um  ponto  que  deve  estar  contido  na  formulação  do  novo  PDI.
Complementando a resposta, a servidora Carla afirmou que o sistema atual não registra quais
alunos são vinculados às bolsas,  por isso é  necessário fazer  outros tipos de controle  interno
dentro  do  campus.  Um  membro  da  comunidade,  Jair  de  Melo,  agricultor,  afirmou  que  os
agricultores estão descobertos de atividades. Prof. Paulo César Medeiros mencionou que uma
das  preocupações  do  IFPR  é  atender  as  demandas  relacionadas  aos  arranjos  produtivos
microrregionais e sugeriu que o campus dê ênfase a esse aspecto  e considere a consolidação de
uma  rede  colaborativa  para  atender  a  essas  demandas.  A docente  Cybelle  Martins  de  Lara



Cardozo questionou a seguridade das disciplinas de Sociologia e Filosofia frente à possibilidade
de Reforma do Ensino Médio. O Prof. Paulo César Medeiros  afirmou que o IFPR é quem cria a
sua própria identidade e que a instituição possui peculiaridades já que não é uma instituição
apenas  de nível  médio,  mas  de  nível  técnico  e  tecnológico.  Afirmou  que algumas  ações  da
reforma podem afetar o IFPR, mas careceremos enfrentá-las e revidar, citando a Carta de Vitória:
em defesa da educação pública e dos Institutos Federais. Igor de Castro sugeriu a criação de
monitoria voluntária em que o monitor não precise declarar renda, apenas ser apto. O Sr. Luis
Geraldo  Nardelli  explicou  que  as  atividades  complementares  são  definidas  nos  Projetos
Pedagógicos pelo próprio corpo docente, portanto, a sugestão é que a equipe pedagógica preveja
ações  de  monitoria  nos  PPC e  valorize  tais  atividades.  O  servidor  João  Ricardo  Hellinger
mencionou a necessidade e importância da inclusão de pessoas com diferentes necessidades no
IFPR e questionou como realizar a inclusão com tantos cortes orçamentários. A Pró-Reitora de
Gestão  de  Pessoas  respondeu afirmando  que  existe  o  NAPNE,  que  cumpre  um papel  nesse
processo, mas que existe um decreto que prevê a contratações temporárias para atender essas
demandas, uma vez que os casos de inclusão podem ser sazonais. Informou que o campus deve
encaminhar  as necessidades  de contratação ao NAPNE, que faz os  encaminhamentos  para a
contratação.  A Diretora Patricia  Cambrussi  Bortolini  explicou que já ocorreu de alunos com
surdez se matricularem em curso FIC e não haver profissionais  para acompanhá-los.  A Pró-
Reitora, Eliane, explicou que quota é prerrogativa legal. Precisamos evoluir na questão do tempo
do  lançamento  do  edital  do  FIC  e  saber  previamente  das  necessidades  para  poder  atender
rapidamente.  A solicitação deve chegar antes à PROENS e depois a PROEPI.  Na sequência,
Luciane  Vieira,  representando  a  comunidade  citou   sobre  o  horário  da  audiência   que  não
contemplou  a  comunidade  trabalhadora.  Sr.  Nardelli  respondeu  que  ,  neste  momento,  foi
priorizado a participação dos discentes que,  em sua maioria,  estudam pela manhã,  mas que,
posteriormente´, haverá consulta pública e será pensado outro horário. Ainda, Marcela Baziuk,
representante  dos  discentes  pontuou  a  necessidade  de  melhora  na  infraestrutura,  apoio  com
materiais  para projetos de pesquisa e incentivo aos movimentos sociais dentro da instituição.
Respondeu o  Prof.  Paulo  César  Medeiros  que  a  LDB prevê  a  participação  dos  movimentos
sociais, porém, questionou como a sociedade civil se organiza e, se o movimento dos estudantes
está articulado para o debate, assim como o movimento de pais e dos servidores. Enfatizou a
necessidade de organização para fazer-se representar e falar em nome da coletividade. Para isso,
os servidores devem orientar, pois, esse é nosso papel. Leonardo Valter questionou qual será o
tempo para execução das obras a serem realizadas no campus. O Pró-reitor de Administração do
IFPR, Carlos Eduardo Fanini Zanatta explicou que existem dificuldades orçamentárias, mas que
a previsão é de que todas as licitações ocorram até Julho de 2018. A arquiteta do IFPR, Nara,
afirmou que a estimativa é para que a construção do ginásio seja de 8 meses, enquanto a do bloco
didático  é  de 10 a  12 meses.  A servidora da UNESPAR, Karin S.  Brito,  sugeriu que sejam
promovidos encontros entre o corpo docente da UNESPAR e do IFPR para promoção de eventos
conjuntos e trocas de experiências e o  Sr. Luiz Geraldo Nardelli, respondeu que o IFPR já tem
se aproximado da UTFPR e da UFPR e afirmou que é possível essa aproximação com outras
instituições, destacando que a Reitoria PROEPI E PEOENS estão abertas para financiar eventos
deste  tipo.  A Servidora  Elisângela  Pires  questionou  sobre  a  diferenciação  entre  servidores
técnicos e docentes em relação aos trâmites burocráticos, especialmente, relacionado ao controle



de frequência de servidores. A Pró-reitora Eliane respondeu que essa não é uma determinação
pensada pela Reitoria e pelo IFPR, mas que passa por questões de legalidade de ato. A servidora
mencionou ainda que existem muitas denúncias no Ministério Público e isso fomenta a discussão
e a necessidade de controlar a presença dos servidores por meio de estratégias como o cartão-
ponto.  A servidora  Andréa  Müller  Mariano,  do campus  IFPR, questionou como estão sendo
pensadas as políticas de fortalecimento do Ensino Médio Integrado. O Diretor Nardelli explicou
que 50% dos cursos caracterizam-se como cursos de Nível Médio. Assim, neste ano a discussão
já está em pauta, de modo que foi instituído um calendário que prevê o encontro de todos os
coordenadores  do ensino médio  técnico.  Além disso,  afirmou que O Café Pedagógico é  um
espaço para discussão e fortalecimento do EM, já que a Reforma do Ensino Médio não está bem
compreendida,  mas  caso  ela  ocorra,  o  IFPR  precisará  ser  resiliente.  O  aluno  Reuel  Josafá
solicitou mais apoio para a permanência de docentes e demais funcionários em nosso campus. A
Pró-reitora Eliane explicou que as movimentações e redistribuições são direito do servidor e que,
em quase todos os casos, ocorrem por vontade do próprio servidor. Ressaltou ainda, que o IFPR
possui  políticas  de  manutenção  dos  campi,  tomando  cuidado para  que  as  vagas  não fiquem
ociosas na instituição. Passando a outra contribuição, Jeferson da Silva questionou se é possível
desenvolver políticas de aproximação com a comunidade. O servidor Nardelli explicou que isso
pode acontecer dentro das atividades de extensão, atreladas às atividades de arte, cultura e lazer.
A Diretora Patrícia  Cambrussi Bortolini  tomou a palavra e ilustrou o pedido do Sr. Jeferson
mencionando a execução de dois Projetos de formação de Recicladores, mas que falta força de
trabalho  para  atender  todas  as  demandas.  Complementando,  o  servidor  Marcelo  Estevam
comentou que é necessário delimitar quais são as diretrizes de Extensão do IFPR. O servidor
explicou que em 2017 foram criados os  Núcleos de Arte e Cultura para valorizar e fomentar
esses  eixos  na comunidade local.  Citou  ainda os  NITs como outra  forma  de relação com a
comunidade,  e que esses núcleos podem atender os arranjos produtivos locais  e desenvolver
estratégias  para  proteger  a  autoria  (patente).  O servidor  ainda  citou  algumas  atividades  que
promovem a extensão como o IFComunidade e o IFAGROTEC. A próxima questão foi colocada
pelo aluno Lucas Zapotoczne, que questionou a falta de equipamentos e suporte ao curso de TI,
questionou  a  ausência  de  merenda  escolar  gratuita.  O  servidor  Zanata  disse  que  houve
investimento massivo em robótica e que está aberto um novo edital para recursos de robótica. A
servidora Carla, da DETIC, explicou que quem executa o orçamento é o próprio campus e que a
DETIC apenas oferece suporte. Sobre a merenda escolar, o Diretor Geral do IFPR de União da
Vitória, Claudemiro, explicou que o campus não possui recursos para subsidiar a alimentação
dos alunos. A servidora Andréa questionou sobre a possibilidade de fortalecimento do PROEJA,
uma vez que não há uma coordenação de PROEJA e dos FICs na Reitoria. A servidora Sandra
Terezinha Urbanetz , Diretora de Ensino Médio e Técnico  respondeu que  esses cursos estão
inclusos em outras coordenadorias e que é  nosso compromisso social pensar estas questões. A
servidora  Michele  F.  Dos Santos  Tavares  afirmou que o IFPR é uma instituição  que  visa à
inclusão, nesse sentido, gostaria de saber quais as políticas, tanto de infraestrutura, quanto de
capacitação de servidores, estão previstas para atender pessoas com necessidades especiais. A
Pró-reitora  Eliane  respondeu que  o  IFPR tem previsão  para  abertura  de concurso  público  e
contratação de profissionais especializados para atender pessoas com necessidades especiais de
modo que haja no mínimo um servidor por campus. Outra área a ser tratada é a capacitação, pois



a PROGEPE está aberta a sugestões para capacitações. Informou ainda que as propostas para
capacitações  devem  surgir  por  iniciativa  do  próprio  campus,  que  deve  solicitar  ações  de
capacitação à PROGEPE. O servidor Zanata complementou que o setor administrativo também
está pensando na infraestrutura dos espaços físicos.  A arquiteta  Nara afirmou que é possível
pensar em projetos arquitetônicos cada vez mais acessíveis, desde que os campus detalhem e
solicitem projetos adequados. A última pergunta foi feita pela servidora Alessandra Bernardes
Bender que questionou a inexistência de uma comissão local para receber denúncias relacionadas
à violência contra mulher e grupos LGBTs. A Pró-reitora Eliane afirmou que a existência de uma
ouvidoria ou comissão subordinada à diretoria local dos campus não seria razoável ou efetiva
devido às relações hierárquicas dentro dos campus. Contudo, segundo a servidora, existe uma
ouvidoria superior que registra e apura todas as denúncias de modo sigiloso e seguro, portanto,
qualquer denúncia pode e deve ser realizada. O Diretor do Ensino a Distância do IFPR, Marcos
Barbosa, foi convidado a se pronunciar. Ele afirmou que é necessário pensar em ações que não se
prendam  apenas  ao  orçamento,  mas  que  o  PDI  precisa  prever  fatores  como  troca  de
computadores a longo prazo e que a política de gestão deve ser coletiva. Segundo ele, em relação
ao Ensino a Distância, houve a implementação de novos estúdios em alguns campus do Estado.
É possível pensar em cursos de nivelamento,  dentre outros tipos de curso, desde que haja o
fomento dos próprios campus para fortalecer a rede EAD. A cerimonialista encerrou agradecendo
a presença de todos e convidando os interessados a fazer uma visita ao IFPR campus União da
Vitória.  A presente  Ata  segue  lavrada  e  vai  assinada  pelos  participantes  conforme  lista  de
presença anexa.


