
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  1 

 DA CONSTRUÇÃO DO PDI IFPR 2019-2023 2 

Diretoria de EaD em 27/02/2018 3 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 30 4 

minutos, nas dependências do auditório do Campus Curitiba, situado na Rua João 5 

Negrão, 1285, no município de Curitiba/PR, realizou-se a audiência pública para a 6 

construção coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2019-2023 do IFPR. 7 

Estiveram presentes compondo a mesa diretiva: o Reitor pro tempore, Prof. Odacir 8 

Antonio Zanatta; o Diretor Geral de Educação a Distância do IFPR, Prof. Marcos Antonio 9 

Barbosa; o Pró-Reitor de Planejamento do IFPR, Prof. Paulo Tetuo Yamamoto; o Diretor 10 

de Desenvolvimento Institucional do IFPR, Sr. Luiz Geraldo Nardelli, representando a 11 

Comissão Técnica de Desenvolvimento do PDI 2019-2023; a Profa. Kriscie Kriscianne 12 

Venturi, da Diretoria de Educação a Distância, representando a Comissão Local de 13 

Desenvolvimento do PDI 2019-2023 e as seguintes autoridades: o Pró-Reitor de Ensino, 14 

Amarildo Magalhães; a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Eliane Mesquita; o Pró-Reitor 15 

de Extensão, Pesquisa e Inovação, Prof. Marcelo Estevam; o Pró-Reitor de 16 

Administração, Carlos Zanatta; o Chefe de Gabinete, Cleber Serafin; o Diretor Geral do 17 

Campus Umuarama, Prof. Allan Padilha; a Diretora da Demtec/PROENS, Profa. Sandra 18 

Urbanetz; o Presidente da Comissão Própria de Avaliação, Prof. Gilson Moraes; o Diretor 19 

da DESUP/PROENS, Prof. Paulo Medeiros; os Senhores Ronoaldo Silva e Irineu 20 

Fassícolo, representantes da Prefeitura de Três Barras do Paraná; a Sra. Luciana Basso, 21 

representante da Prefeitura de Pontal do Paraná e a Sra. Jane Takari, representante da 22 

Prefeitura de Arapongas. Também estiveram presentes demais interessados da 23 

sociedade, tanto presencialmente quanto de forma online através da página do Facebook 24 

da EaD/IFPR. Os trabalhos foram abertos pelo Magnífico Reitor, o Prof. Dr. Odacir 25 

Zanatta, que discorreu sobre a importância da construção deste documento de gestão 26 

que irá nortear o Instituto Federal do Paraná nos próximos cinco anos. Na sequência, o 27 

Prof. Paulo Yamamoto, Pró-Reitor de Planejamento fez uma breve apresentação 28 

descrevendo cada um dos seis eixos que compõem a estrutura básica do PDI: 1-29 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 2-Políticas Acadêmicas; 3-Infraestrutura 30 

Física; 4-Políticas de Gestão; 5-Avaliação Institucional; 6-Relacionamento com a 31 

Comunidade. 32 



 

Posteriormente, o Diretor Geral da EaD, Prof. Marcos Barbosa, representante da 33 

Comissão Local do EaD, apresentou a Educação a Distância do IFPR, como importante 34 

parcela de contribuição para a estruturação do PDI. Reforçou que, para esta construção 35 

coletiva, haverá um formulário eletrônico disponível até o dia 11/03/2018, possibilitando a 36 

participação de maior número de alunos/comunidades. A seguir comentou sobre as 37 

propostas da EaD para cada um dos seis eixos temáticos: 1-Planejamento e 38 

Desenvolvimento Institucional: institucionalizar a EaD; aumentar a oferta de cursos em 39 

EaD na educação básica, ensino superior e pós-graduação; aumentar o número de 40 

matrículas; diminuir a evasão; regular, avaliar e supervisionar as políticas institucionais 41 

referentes à Educação a Distância no âmbito do IFPR; ofertar cursos para demandas 42 

específicas e estratégicas e apoiar as iniciativas ao suporte tecnológico necessário aos 43 

Campi. 2-Políticas Acadêmicas: envolver os estudantes nos eventos realizados nos 44 

Campi; acompanhar os egressos; ampliar as discussões sobre evasão; investir em 45 

pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao Ensino a Distância; 46 

desenvolver estudos sobre acessibilidade; aprimorar processos avaliativos no campo 47 

político-acadêmico; desenvolver os projetos de inclusão social e cultural; incluir 48 

estudantes nas políticas de Assistência Estudantil e envolver os estudantes e professores 49 

nos projetos de pesquisa, extensão e inovação. 3-Infraestrutura Física: definir o espaço 50 

físico definitivo da EaD; realizar políticas de melhorias contínuas na infraestrutura física; 51 

criar um polo modelo dentro da estrutura física do EaD; implementar um sistema de 52 

monitoramento e segurança com guarita de acesso; construção de edificação 53 

autossustentável no EaD que comporte a equipe; modernizar equipamentos para 54 

eficiência das ações no EaD e melhorar e ampliar o banco de dados da EaD. 4-Políticas 55 

de Gestão: fortalecer o modelo de gestão democrática; implementar a política de EaD no 56 

IFPR com a regularização de um marco teórico; melhorar a eficiência e garantir a eficácia 57 

dos controles internos e externos; melhorar e ampliar ações internas de forma a garantir a 58 

transparência e alinhar com outros IF’s a fim de efetivar parcerias e trocas de tecnologias; 59 

Ofertar cursos de pós-graduação stricto sensu; alterar o status de Diretoria Sistêmica para 60 

Campus de Educação a Distância e ofertar formação interna continuada para qualificação 61 

e melhoria dos processos no âmbito do IFPR (Reitoria e Campus). 5-Avaliação 62 

Institucional: melhorar processos avaliativos da EaD; acompanhar e desenvolver as ações 63 

apresentadas pelo Sistema de Avaliação SAS e criar mecanismos internos de avaliação 64 

das ofertas e ações da EaD junto à comunidade; 6-Relacionamento com a Comunidade: 65 

modernizar e atualizar continuamente o site e canais de comunicação para a publicação 66 



 

das notícias e ofertas de cursos dentro da EaD; ampliar a comunicação com a 67 

comunidade através de canal direto com a EaD (Sistemas de Protocolo, Fale conosco); 68 

atuar mais proximamente aos parceiros e à comunidade, alinhando as ações com 69 

planejamento antecipado. Terminada a apresentação do Prof. Marcos Barbosa, iniciou-se 70 

o momento dos questionamentos da comunidade à mesa da comissão local. O estudante 71 

Rafael Moreira questionou sobre a viabilidade de disponibilizar lanche aos alunos e 72 

professores nos polos de ensino EaD. O Prof. Marcos respondeu que esta é uma meta 73 

que a EaD pretende atingir por meio da assistência estudantil e, ainda, estudar a 74 

possibilidade da concessão de passes para transporte público. Aline Velozo, membro da 75 

comissão local, complementou informando que alguns munícipios parceiros da EaD na 76 

oferta de cursos auxiliam os alunos em algumas questões, exemplificando a Prefeitura de 77 

Pontal do Paraná, que criou na oferta 2015-2017 o passe estudantil para que os alunos 78 

daquele município pudessem se deslocar até os polos. Ricardo Hartmann, Coordenador 79 

da Secretaria Acadêmica do EaD, lembrou que os estudantes com declaração de 80 

matrícula podem se filiar às entidades estudantis, obtendo alguns benefícios. A estudante 81 

Itamara Guchinski Veiga questionou sobre espaço para atendimento aos alunos. O Prof. 82 

Marcos respondeu que os polos fixos (Campus) possuem estrutura para atender aos 83 

alunos e nos polos cedidos pelos parceiros é requisitado que a estrutura ofereça espaço 84 

para o atendimento destes alunos. A Profa. Kriscie informou que a EaD busca firmar 85 

parcerias com prefeituras que possuam a infraestrutura necessária para o atendimento 86 

dos cursos à distância e seus alunos. Também está sendo feito um trabalho de 87 

fiscalização destas parcerias, coordenada pela servidora Aline Velozo, que acrescentou 88 

que o perfil indicado para atendimentos dos alunos é de um tutor/professor que fique 89 

disponível um dia presencial além das 3 horas semanais. Houve uma questão formulada 90 

anonimamente que perguntava sobre a viabilidade de a EaD ofertar cursos 100% à 91 

distância. A comissão local respondeu que existe uma legislação (Resolução 6/2018 – 92 

Conselho de Educação) que diz que os cursos técnicos à distância devem ter momentos 93 

presenciais. Em nova pergunta formulada anonimamente, questionou-se sobre as 94 

políticas de expansão e como se tornar um parceiro EaD. A comissão local informou que a 95 

SETEC/MEC vem pensando num planejamento de readequação. A EaD, dentro da sua 96 

capacidade orçamentária, não consegue melhorar a estrutura dos polos. Está sendo 97 

estudando, junto à SETEC/MEC programas que auxiliem nesta reestruturação. Para se 98 

tornar um parceiro da EaD, houve a iniciativa do setor de polos do EaD em contatar os 99 

399 municípios do Paraná, informando sobre as novas ofertas e com isso promovendo a 100 



 

expansão da oferta de cursos. Também é disponibilizado links no site da EaD -“quero ser 101 

um parceiro” e “quero ser um estudante”- para aumentar e melhorar a comunicação das 102 

demandas da comunidade e interessados em firmar parcerias. Outra pergunta foi sobre a 103 

previsão de novos cursos para o ano de 2019. Segundo a comissão local, está prevista a 104 

retomada de oferta dos seguintes cursos: Superior em Tecnologia em Gestão Pública, 105 

Pós-Graduação em Educação a Distância, pós-graduações direcionadas à formação de 106 

professores, possibilidade de licenciaturas e possivelmente um mestrado em parceria com 107 

a SETEC/MEC e Instituto Federal do Espírito Santo. Já houve a oferta em 2018 do novo 108 

Curso Técnico em Vendas, além da perspectiva de adesão ao Mediotec para 2020 em 109 

parceria com a Secretaria de Estado. Questionou-se como se dará a inserção regional da 110 

EaD no IFPR. De acordo com a comissão local, houve um trabalho através do 111 

Observatório Institucional que, por meio de estudos das microrregiões do Paraná, 112 

delineou as demandas dos municípios quanto aos cursos mais oportunos e favoráveis à 113 

comunidade. Este estudo será considerado um norteador para as próximas ofertas. 114 

Encerrando o momento de interação com a comunidade, o Diretor Geral do Campus 115 

Umuarama, Prof. Allan Padilha, perguntou se haverá oferta para o curso de licenciatura e 116 

como está a perspectiva da verticalização do eixo tecnológico da EaD. Conforme informou 117 

a Comissão Local, estão sendo feitas tratativas junto a outros Campi para a promoção 118 

dessa oferta, porém, é um projeto que ainda está em estágio embrionário. A verticalização 119 

do eixo tecnológico está em construção, aproveitando o momento do PDI 2019-2023, para 120 

que junto com a comunidade, esta verticalização seja norteada pelos eixos. Nada mais 121 

havendo a tratar, o Profº Marcos Antonio Barbosa encerrou a sessão da Audiência 122 

Pública, pedindo à comunidade que contribua para a construção do PDI através do 123 

formulário eletrônico disponível no site EaD e agradeceu a participação das comissões 124 

local e central, bem como aos demais presentes. A presente Ata segue lavrada e vai 125 

assinada pelos participantes conforme lista de presença em anexo. 126 


