
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 1 

DA CONSTRUÇÃO DO PDI IFPR 2019-2023 2 

Campus Curitibaem 01/03/2018 3 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de doismile dezoito, àsquinze horas, nasdependências 4 

do auditório do Campus Curitiba reuniu-se em audiência pública, organizada pela Comissão Local 5 

de PDI, a comunidade do Campus Curitiba do Instituto Federal do Paraná, audiência relativa ao 6 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do IFPR, com o objetivo de coletar 7 

contribuições dos estudantes, pais, professores, técnicos e comunidade local de todo o Campus. 8 

Estavam presentes na audiência as seguintes autoridades:O Magnífico Reitor, pro tempore, do 9 

Instituto Federal do Paraná, professor ODACIR ANTONIO ZANATA, O Pró-Reitor de 10 

Planejamento, do Instituto Federal do Paraná, professor PAULO TETUO YAMAMOTO, O Diretor 11 

de Desenvolvimento Institucional, e representante da Comissão Geral de PDI do IFPR Luiz 12 

Geraldo Nardelli, O Diretor Geral, pro tempore, do Campus Curitiba, Professor Adriano Willian da 13 

Silva, também presente os membros da Comissão Local do PDI 2019/2023, Nomeados pela 14 

Portaria 021/2018 de 23/02/2018:o Diretor de Planejamento e Administração do Campus Curitiba, 15 

Rogério Domingos de Siqueira, A Diretora de Ensino do Campus Curitiba, professora SHEILA 16 

CRISTIANA DE FREITAS , Os professores: ADRIANO MARCOS FUZARO, EVANDRO 17 

CHERUBINI ROLIN, LEANDRO RAFAEL PINTO, LUCIANA DOS SANTOS ROSENAU, MARCOS 18 

JOSÉ BARROS, MICHELE SIMONIAN DYCK, RODRIGO CEZAR KANNING, VILMAR 19 

FERNANDES e as Técnicas Administrativas em Educação:EDILZA SILVA DOS SANTOS 20 

CHIBIOR e SUSI DE FATIMA CARVALHO DA SILVA;Também presente as seguintes autoridades: 21 

Pro-Reitor de EnsinoAmarildo Guimarães e a comunidade do Campus Curitiba conforme consta 22 

na lista de presença em anexo; Ao iniciar a audiência o professor Vilmar Fernandes comunicou a 23 

todos que a audiência estava sendo gravada, em áudio e vídeo, para efeitos de registro da 24 

sessão; a pauta da audiência foi elaborada para discussão e manifestações referente os seguintes 25 

temas: 1) Avaliação do PDI 2014-2018, 2) Planejamento 2019-2023, 3)  Planejamento Estratégico 26 

e metas para o Campus, 4)  PPI e sua interação com o PPP, 5) Políticas Acadêmicas, 6)  27 

Programas e políticas de atendimento aos estudantes, 7) Estímulos à permanência, 8) 28 

Organização estudantil, 9) Programas de apoio à realização e participação em eventos internos e 29 

externos, 10) Plano de oferta de cursos e vagas: turmas atuais e previstas, turnos de oferta, 30 

cronograma de implantação de novos cursos, atividades práticas e estágios. Ofertas EAD, 11) 31 

Infraestrutura física: Atual e prevista (plano diretor), cronograma de implantação, instalações 32 

acadêmicas, administrativas, biblioteca, laboratórios, espaços de convivência, lazer e alimentação, 33 

12)  Extensão, 13)  Iniciação Científica, 14)  Atividades artísticas e culturais, 15)  Acessibilidade, 34 

16) Políticas de Gestão, 17)  Inserção regional, 18) Orçamento: uso e aplicação, 19)  Auto 35 

avaliação e avaliação institucional, 20) Comunicação Social, 21) Internacionalização, os temas 36 



 

propostos foram discutidos de maneira abrangente na fala de cada autoridade e nas contribuições 37 

da comunidade não sendo debatidas de maneira pontual e sim como parte da construção de um 38 

todo; Os trabalhos foram abertos pelo Professor Vilmar Fernandes (mestre de cerimônia) dando 39 

as boas-vindas aos presentes e explicando como ocorrerá a audiência e convidando a 40 

composição da mesa de autoridades. O professor Yamamoto representando o Magnífico Reitor, o 41 

Prof. Dr. Odacir Zanatta, que se encontra no campus Palmas atendendo uma demanda de 42 

acessibilidade. O professor deu as boas-vindas agradecendo a presença de todos e todas. 43 

Realizou a explanação sobre as audiências já realizadas em todo o IFPR. O professor destacou 44 

que será um trabalho com a duração de três meses com o intuito de ouvir a comunidade de todos 45 

os campus.  O professor desejou uma tarde de ampla discussão e contribuição para o 46 

aprimoramento do campus para os próximos cinco anos. Na sequencia o professor Adriano Willian 47 

da Silva fez seus agradecimentos à banca, à comissão local, aos estudantes. Destacou, para os 48 

presentes, em especial aos estudantes, a importância desse momento considerando a herança 49 

institucional que poderemos deixar aos futuros estudantes considerando os seis tópicos que 50 

compõem o PDI. Falou sobre o avanço do número de cursos existentes no campus considerando 51 

esses dez anos de IFPR, inicialmente três cursos técnicos integrados hoje são oito, sem contar 52 

com os cursos subsequentes, superiores e pós-graduação. Comentou o sucesso dos egressos, 53 

como por exemplo a exposição fotográfica de uma ex-aluna no museu Oscar Niemayer. Salientou 54 

ainda, sobre o nível de formação dos professores está em 80% em doutores. Ainda destacou o 55 

segundo ano do Mestrado em Educação Profissional em rede. Ressalto o mérito ao trabalho 56 

coletivo e o empenho de todos e todas da comunidade IFPR campus Curitiba. Afirmou toda as 57 

ações em infraestrutura e melhorias que foram realizadas e ainda, as que estão previstas, como 58 

por exemplo o refeitório e o laboratório de processos fotográficos. Destacou o sucesso dos cursos 59 

PRONATEC que tem permitido que muitos estudantes adentrem para os cursos técnicos 60 

subsequentes. Outra ação importante os incentivos à participação dos professores e técnicos em 61 

eventos nacionais e internacionais. Além disso, a internacionalização por meio de cursos de 62 

idiomas, o curso de pedagogia que será aberto no ano que vem aqui no campus. Finalizando 63 

destacou os editais que se encontram em aberto e a existência da possibilidade de uma permuta 64 

do campus. Para a contextualização do PDI o professor Luis Geraldo Nardeli foi convidado a 65 

proferir sua fala. Destacou que o PDI serve para partirmos da realidade atual para a futura, ou seja 66 

quais são as metas ano por ano nos próximo cinco anos. Explicou aos presentes cada um dos 67 

seis eixos que compõem o PDI. Cabendo a nós realizar nossas contribuições propositivas para tal. 68 

Ele é um instrumento de gestão, vislumbrando aonde desejamos como instituição aonde 69 

queremos chegar. Na sequencia foi convidado o Diretor de Planejamento e Administração do 70 

Campos Curitiba o professor Rogério Domingos de Siqueira, destacou que devemos partir daquilo 71 

que já foi proposto no PDI anterior para as proposições atuais. Incentivou todos e todas a 72 

participarem das contribuições. Finalizada essa parte foi apresentado aos presentes um vídeo que 73 



 

explica o processo do PDI.Concluída as falas das autoridades, a audiência seguiu com a 74 

participação da comunidade e foi aberto um espaço para manifestações através de uma ação de 75 

perguntas e respostas, houve a participação de toda a comunidade e as perguntas 76 

questionamentos e manifestações foram feitas através de formulário específico que é parte 77 

integrante desta ata.Após toda a discussão ficou encaminhado que a comissão local promoverá 78 

mais um momento de construção do PDI do Campus Curitiba, ouvindo e acolhendo sugestões de 79 

determinados seguimentos da comunidade interna do Campus Curitiba, e o Professor Vilmar 80 

Fernandesdivulgou o seguinte calendário: 06/03/2018 – às 14h00 – no auditório do Campus 81 

audiência específica com os professores; 07/03/2018 – às 14h00 – no auditório do Campus 82 

audiência específica com os alunos; 08/03/2018 – às 14h00 – no auditório do Campus audiência 83 

específica com os técnicos administrativos em educação; e informou que o chamamento para 84 

estas reuniões serão feitos com ampla divulgação pela comunicação do Campus através das 85 

redes sociais, do e-mail institucional e de cartazes afixados pelo Campus. Nada mais havendo a 86 

tratar a Comissão Local de PDI, na pessoa do Professor Vilmar Fernandes, membro da Comissão, 87 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a audiência, da qual eu, Susi de Fátima 88 

Carvalho da Silva, secretária Ad Hoc, e a professora Michele Simonian Dyck, lavramos em 89 

conjunto a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes.  90 


