
 

 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

DA CONSTRUÇÃO DO PDI IFPR 2019-2023 

 

Campus Avançado Quedas do Iguaçu 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, nas dependências do 

IFPR - Campus Avançado Quedas do Iguaçu, situado na Rua Marginal Imbirama, 300, no 

município de Quedas do Iguaçu, Paraná, realizou-se a Audiência Pública para construção 

coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI 2019-2023 do IFPR. Estavam 

presentes compondo a mesa diretiva: o Prof. Paulo Tetuo Yamamoto representando o 

Reitor Pró-Tempore Odacir Zanatta; o Diretor de Desenvolvimento Institucional do IFPR, Sr. 

Luiz Geraldo Nardelli, representando a Comissão Técnica de Desenvolvimento do PDI 

2019-2023; o Diretor do Campus Quedas do Iguaçu Prof. Kleber Augusto Michalichem; a 

Prefeita de Quedas do Iguaçu, Sra. Marlene Revers; o vereador de Quedas do Iguaçu 

Eleandro da Silva, representando a Câmara Municipal; o presidente da Associação 

Comercial e Industrial de Quedas do Iguaçu, Sr. João Valdecir Colmann; representante do 

deputado federal Nelson Padovani, Sr. Jeferson Lázaro; Prof. Cleber Serafim, chefe de 

gabinete da reitoria IFPR, o Prof. Luiz Carlos Eckstein, diretor do Campus 

Cascavel.Também estavam presentes: os membros da comissão geral do IFPR: Adilson 

Claudio Muzzi, Eduardo Nascimento de Souza Rolim, Elisson Mildemberg,  Fernando 

Souza de Oliveira Silva, Gilson de Lima Moraes, Juliana da Silva Richter, Marcio Renato 

Gomes, Marcio Antonio Barbosa, Maria Cristina Santos de Farias, Monica Luiza Simão 

Pinto, Naiara Longhi Maia, Paulo Cesar Medeiros, Pierre Luis Alves, Sandra Terezinha 

Urbanetz; membros da comissão local do campus Quedas do Iguaçu: Prof. Vladson Cunha, 

Prof. Flávio Endrigo Cechim, Prof. Odair Moreira de Souza, Railaine Ramos dos Santos, 

Elenice da Silva Carvalho; vereador Olair Simioni; vereador Eliton Chaves  Carpes; Sr. João 

Carlos Chaves da Silva, dirigente estadual das Ligas Camponesas Urbanas; Sr. Rodrigo 

Guzo, empresário de Quedas do Iguaçu; Sr. Ladislau Stachelski, secretário da Agricultura 

de Quedas do Iguaçu; Nicolas Dutra, representando CONJOVEM da ACIQ; Sr. Eradi 

Antonio Dutra, diretor do Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu; Sargento Renato Moreira, 

representante da Polícia Militar do Estado do Paraná; Sr. Reni Fernandes Felipe, 

representante da CACIOPAR; Sr. Lucas Alberte, empresário de Quedas do Iguaçu; Sr. 

Paulo Fabiane, secretário de Cultura, Esportes e Relações Públicas de Quedas do Iguaçu; 



 

Sr. Vitório Revers, secretário de Administração de Quedas do Iguaçu; Sra. Janice T. S. 

Barbieri, secretária da Educação de Quedas do Iguaçu; Prof. Evandro Leonard, diretor do 

campus Avançado Coronel Vivida; a irmã Eliana Sartori Diniz, coordenadora da ONG 

Projeto Gente de Quedas do Iguaçu; Sr. Rafael Moura, representante do deputado estadual 

Nereu Moura; Sr. Amarildo Luzitani; ex vice-prefeito do município de Quedas do Iguaçu; Sr. 

Gabriel Klima, presidente do Hotary Club de Quedas do Iguaçu; o vereador Sr. Rodolfo 

Revers; servidores do campus; alunos; pais de alunos e demais membros da comunidade. 

O Diretor do campus Quedas do Iguaçu, Prof. Kleber Michalichem, ressaltou a importância 

da construção do documento PDI para nortear o futuro do IFPR e a importância de ouvir a 

comunidade. Apontou ainda, algumas ações do campus que estão sendo 

executadas:  como a construção do Bloco Didático, com 6 salas de aulas, 3 laboratórios e 

cantina, com expectativa de licitação ainda para este ano; construção de quadra esportiva 

no campus, pois hoje as aulas de educação física são realizadas em parceria com o 

município em um local emprestado; proposta de abertura de curso Técnico em Meio 

Ambiente Integrado ao Ensino Médio; proposta de Curso de Superior em Agronomia que 

está em tramitação na Reitoria com o apoio do Deputado Federal Nelson Padovani; projeto 

da Trilha Ecológica; projeto da Estufa para produção de mudas; cursos voltados para a 

comunidade como o Agente de Endemias e Operador de Computador; além de outras 

ações e projetos que estão sendo construídos no campus. Na sequência, a Prefeita de 

Quedas do Iguaçu, Sra. Marlene Revers, tomou uso da palavra, e ressaltou a importância 

em relação a possibilidade o IFPR Quedas do Iguaçu alterar a atual tipologia de campus 

avançado para campus, assim como, a possibilidade de abertura do Curso Superior em 

Agronomia. A prefeita ressaltou a parceria entre município e IFPR para a abertura do Curso 

de Agronomia, em reunião ocorrida juntamente com representantes do IFPR Campus 

Quedas, representantes da reitoria, prefeitura de Quedas do Iguaçu e deputado Nelson 

Padovani, com força política e financeira, para tornar possível a abertura do Curso Superior 

em Agronomia, com a contrapartida do projeto no valor de 5 milhões de reais em emenda 

parlamentar pelo deputado e o terreno cedido pela prefeitura para viabilizar o curso. A 

prefeita ressaltou ainda a importância do curso superior proposto para a cidade e para toda 

região de Quedas do Iguaçu, em virtude da presença dos assentamentos e realidade 

regional. Na sequência, o Prof. Paulo Yamamoto, reforçou a importância de se construir 

coletivamente e democraticamente o futuro do IFPR, por meio do PDI 2019-2023, sendo 

uma exigência legal do Ministério da Educação. Na sequência, o professor fez uma breve 

apresentação da Rede Federal de Educação no Brasil, com 41 instituições federais, 650 

campus espalhados por todo o país, representando mais de 50% dos municípios e mais de 



 

um milhão de alunos matriculados, estando o IFPR e  Quedas do Iguaçu enquadrados 

neste contexto.. Ressaltou a luta do campus avançado Quedas do Iguaçu para alteração 

da tipologia de campus avançado para campus e que o PDI seja um instrumento de efetiva 

implementação do plano, com metas possíveis de ser atingidas e atendendo todas as 

legislações vigentes. Neste momento a mesa foi desfeita e os trabalhos foram abertos pelo 

Prof. Paulo Yamamoto, Pró-Reitor de Planejamento, com uma breve apresentação 

descrevendo cada um dos seis eixos que compõem a estrutura básica do PDI: 1- 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 2-Políticas Acadêmicas; 3-Infraestrutura 

Física; 4-Políticas de Gestão; 5-Avaliação Institucional; 6-Relacionamento com a 

Comunidade. Durante a apresentação o professor demonstrou a realidade atual do IFPR 

em relação ao número de alunos matriculados até final do ano de dois mil e dezessete, 

19.348 presencias, 13.784 EAD, 1113 docentes, 908 técnicos administrativos da educação; 

e em relação ao campus Quedas do Iguaçu, com 187 alunos presenciais matriculados e 

210 alunos EAD, com a oferta de 04 cursos presenciais de qualificação profissional e 06 

cursos técnicos EAD e presenciais, conforme dados da Plataforma Nilo Peçanha. Reforçou 

ainda que, o campus Quedas do Iguaçu está enquadrado na tipologia de campus avançado 

20/13, e possui atualmente um quadro de 14 docentes e 10 técnicos. Desta forma, 

apresentou ainda o indicador RAP - Relação de aluno/Professor, onde a meta de cada 

campus é 20 alunos por professor, sendo que o IFPR apresenta uma média 20,68 alunos 

por professor e o campus avançado Quedas do Iguaçu apresenta um resultado de 8,93. 

Assim, para que o campus atenda a meta pretendida com o quadro atual de servidores, o 

campus deverá possuir um quadro de 280 alunos; e para uma análise dos próximos 5 anos, 

caso mantenha a tipologia atual de campus avançado, deve ter um quadro de 400 alunos, 

20 docentes, 13 técnicos administrativos. Reforçou que o campus deve buscar outras 

alternativas orçamentárias, como as emendas de bancada parlamentar que reforçarão a 

infraestrutura atual dos campi, sem depender totalmente dos recursos da União. O Prof. 

Yamamoto ainda destacou que todas as informações sobre o PDI estão disponíveis no site 

da reitoria, onde poderão ser feitas contribuições e sugestões, que serão respondidas pelas 

comissões individualmente. Após, foi aberta a fase de contribuições, discussões, sugestões 

e toda forma de manifestação da comunidade acerca dos temas abordados, que foram 

realizadas em formulário próprio para que pudesse ser respondido individualmente para 

cada participante, mesmo após o evento. A primeira contribuição foi anônima e questionou 

sobre novos cursos de línguas e possibilidades de intercâmbios para  os alunos do IFPR. 

O diretor geral do Campus, o Prof. Kleber, informou que o Centro de Línguas do campus já 

está em fases de funcionamento, com projeto de oferta dos cursos de inglês e espanhol, 



 

com uma proposta diferenciada para os participantes. Na sequência o Prof. Paulo 

Yamamoto, afirmou que o Centro de línguas do IFPR foi criado com o entendimento de que 

o domínio da língua estrangeira seja fundamental para que o aluno do IFPR possam fazer 

intercâmbio ou internacionalização. Na sequência, o chefe de gabinete Cleber Serafim, 

explanou que a experiência de internacionalização não é somente dos alunos, mas também 

das empresas locais a partir das experiências trazidas pelos alunos em intercâmbio. 

Reforçou ainda a criação do Projeto Stay Home, sendo um projeto de baixo custo, com a 

troca de experiência entre alunos no mundo por meio do intercâmbio cultural e troca de 

experiências. Houve ainda algumas questões formuladas em relação ao eixo infraestrutura: 

disponibilidade de recursos para a compra de ferramentas para os projetos desenvolvidos 

no campus, melhoramento do acostamento e vias de acesso ao campus, construção de 

pontos de espera dos ônibus municipais e a construção de uma ciclovia que ligará o campus 

ao centro da cidade. O prof. Paulo Yamamoto, complementou a questão, ressaltando que 

o IFPR pode fazer investimentos apenas no que se refere a parte interna e domínios dos 

campi. Na sequência, a servidora Mônica, representante do eixo Relações com a 

Comunidade, respondeu a uma das questões apresentadas ressaltando que há edital 

aberto para a compra de material ou equipamento de pesquisa, arte ou cultura, 

possibilitando ainda a parceria entre os campi para compra conjunta. Em seguida, a Prefeita 

de Quedas do Iguaçu, Sra. Marlene Revers, ressaltou que a prefeitura está providenciando 

a cobertura do asfalto e colocação de quebra-molas no acesso ao instituto; reforçou que 

não há projeto ainda para ciclovias que ligue o campus ao centro da cidade, entretanto, 

poderá ser verificado em projeto futuro. O aluno Luiz Fernando Perim e outros três alunos 

questionaram em relação à construção de uma cobertura da entrada do portão do IFPR até 

a entrada para proteção durante o dias de chuvas; outros questionamentos: cercamento do 

campus, mais recursos para compra de material de higiene, retorno do transporte público 

municipal às 13 horas para trazer os alunos ao campus. A Prefeita de Quedas do Iguaçu 

reforçou que a prefeitura está estruturando a frota de ônibus e transporte municipal, no 

momento não há previsão para alteração do horário do ônibus para as 13 horas. O diretor 

do campus reforçou a parceria realizada pela Prefeitura na oferta de dois ônibus exclusivos 

para o campus, e que com o aumento gradativo dos alunos, novos horários e reformulação 

de pontos serão feitos junto à prefeitura. Em relação à passarela, o diretor mencionou a 

necessidade real no campus. O professor Paulo Yamamoto, afirmou que alguns campi já 

iniciaram o processo de construção de passarela ligando os blocos, entretanto, é importante 

que na construção do PDI isso seja listado como prioridade, sendo que neste momento o 

campus Quedas listou como prioritário a construção do bloco didático, a quadra de esportes 



 

e o cercamento do campus; as outras demandas devem ser listada e inseridas no PDI como 

prioritárias. O campus deve ser autossustentável com seu orçamento, buscando ao longo 

dos próximos cinco anos aumentar o número de alunos matriculados e para outros 

investimentos buscar mais parcerias. Em relação à construção de refeitório, o IFPR criou 

edital para construção de três refeitórios, sendo contemplados os campi Curitiba, Palmas 

e  Umuarama, em virtude do número de alunos, sendo a política da reitoria a cada ano 

tentar contemplar um campus com a construção de refeitórios e espaço adequado para 

alimentação dos alunos. O campus Quedas do Iguaçu deve listar e priorizar os 

investimentos mencionados para que se contemple no planejamento do PDI para os 

próximos cinco anos. Na sequência, o Diretor de Educação Superior, Sr. Paulo Medeiros, 

explanou sobre as questões relacionadas ao eixo de Políticas Acadêmicas: o professor Luiz 

Eckstein, diretor geral do campus de Cascavel, sugeriu que o campus Quedas do Iguaçu 

possa estabelecer parceria com os municípios com o objetivo de construir uma política de 

oferta de cursos de educação continuada para os professores da região. O diretor Kleber 

afirmou que já existe uma iniciativa junto com aos municípios, com uma proposta de Curso 

de Especialização para formação de professores. A aluna Natiely perguntou em relação à 

abrangência do número de bolsas e maior abrangência dos alunos, entretanto, por 

limitações financeiras e do cenário atual da rede federal, o IFPR não conseguiu abranger 

um número maior de bolsas para este ano. O próximo questionamento anônimo, levantou 

a comparação dos campi e campi avançados, em relação a número de servidores e alunos, 

para que os alunos de campi avançados tenham os mesmos privilégios de alunos de outros 

campi. O Sr. Paulo Medeiros ressaltou é uma questão proporcional, à medida que se 

aumenta o número de alunos, haja aumento de número de servidores. O estudante Gustavo, 

reforçou a defasagem em relação aos livros didáticos para o campus. O Sr. Paulo reafirmou 

que existe a repactuação do livro didático e os materiais devem chegar ao campus. A Sra. 

Maria questionou em relação à abertura de outros cursos superiores além do Curso de 

Agronomia. O Sr. Paulo respondeu que essa questão está associada à mudança de 

tipologia nos próximos anos de campus avançado para campus, com esta limitação seria 

mais difícil a abertura de outros eixos. Nesse sentido, ainda respondeu-se a pergunta do 

Sr. João, em relação a previsão de data de aprovação do curso Superior em Agronomia. O 

Sr. Paulo, diretor de Curso Superior do IFPR, mencionou que o fluxo de processo de 

abertura de curso no IFPR se dá com no mínimo dois anos de antecedência, desde a sua 

concepção até a sua autorização. Outras sugestões foram formuladas em relação a 

proposta de cursos para jovens e adultos e para cursos voltados para o turismo Rural. A 

diretora de ensino Médio Técnico, a Profa. Sandra, salientou que a oferta de ensino médio 



 

técnico também segue os mesmos trâmites e fluxos de processo, dessa forma, o Curso 

Técnico em Meio Ambiente somente poderá ser ofertado no ano de 2020, pois os editais 

para o processo seletivo deste ano já estão sendo construídos. Em relação ao Curso EJA 

e ao Curso de Técnico Agrícola, o campus deve olhar o entorno e realidade local para 

analisar as possíveis áreas e demandas. O aluno Luis Fernando Perim sugeriu a alteração 

da segurança do campus ser alterada para monitoramento eletrônico e por câmeras, em 

virtude ao custo alto do orçamento para este fim. Na sequência, o assessor do deputado 

Nelson Padovani, Sr. Jeferson, explanou que o deputado já esteve em reunião com o 

Ministro da Educação Mendonça Filho, com a tratativa da alteração do status do campus 

com a publicação de uma portaria, e em relação a trativa para liberação da verba referente 

aos cinco milhões destinados ao campus. O Prof. Paulo Yamamoto, reforçou que o pedido 

de alteração de status de campus avançado para campus, depende muito de força política 

para aprovação por meio de um projeto de lei, e ainda, mais do que recursos para 

infraestrutura, se faz necessário para liberação de vagas de docentes e técnicos 

administrativos, para a oferta do curso de Agronomia, que não será possível apenas com 

20 docentes. Outra pergunta feita pelos responsáveis da Liga Campesinas Urbanas, sobre 

a oferta do Pronatec Campo, devido a grande demanda das famílias acampadas em 

Quedas do Iguaçu. O Prof. Paulo Yamamoto respondeu que este ano o Pronatec no Paraná 

foi basicamente dividido em duas modalidade, presencial  e à distância. O campus deve 

aguardar a próxima possibilidade de oferta e ao lançamento dos editais de oferta pelo 

Pronatec. Na sequência o Prof. Barbosa afirmou que este ano foi utilizado recursos via 

Pronatec para oferta dos cursos técnicos à distância apenas para fomento dos cursos, não 

havendo a possibilidade de expansão do valor para bolsas para os alunos. O professor 

ainda afirmou, a possibilidade de repasse do custeio do EAD para o orçamento do campus 

para o próximo ano, para ajudar a manter a infraestrutura para custeio. O aluno Gabriel 

Ponsoni questionou em relação a demanda para professores nas áreas de Artes e Filosofia 

e reforçou a importância da abertura de cursos superiores para o reconhecimento da cidade. 

O Professor Yamamoto respondeu que de acordo com lei de criação do IFPR, deve seguir 

as premissas em relação quantitativo de oferta de cursos, 50% para cursos técnicos e 

profissionalizantes, 20% para licenciaturas e 30% para outras graduações, dessa forma, o 

planejamento do campus deve se findar baseada nessas premissas. O diretor do campus, 

ressaltou que o campus possui uma limitação em relação ao quantitativo de professores, 

dessa forma, o campus buscou suprir as necessidades dos professores de Artes e Filosofia 

por meio de outros professores que possuíam carga horária disponível, entretanto, essa 

demanda já está planejada para ser suprida no próximo edital de concurso público. O 



 

Professor Gilson, responsável pela CPA - Comissão Própria de Administração, ressaltou a 

importância da mesma, que os alunos e servidores respondam ao questionário no sentido 

de verificar quais as necessidades do campus. Além disso, foi destacado a importância em 

relação à qualidade da infraestrutura do campus no que tange a oferta de cursos superiores 

e avaliação do MEC. Nada mais havendo a tratar, o diretor do campus, Prof. Kleber e o Prof. 

Paulo Yamamoto agradeceram a presença de todos e encerraram a sessão da Audiência 

Pública, reforçando que as perguntas, sugestões e críticas serão respondidas 

posteriormente individualmente. A presente Ata segue lavrada e vai assinada pelos 

participantes conforme lista de presença em anexo. 


