
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  1 
 DA CONSTRUÇÃO DO PDI IFPR 2019-2023 2 

Campus Paranaguá em 05/03/2018 3 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, com inicio às quinze4 
horas, nas dependências do auditório do Campus Paranaguá, situada na Rua 5 
Antônio Carlos Rodrigues, 453, Bairro Porto Seguro, na Cidade de Paranaguá, deu-6 
se inicio a Audiência Pública sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)7 
2019-2023, com o objetivo de debater questões pertinentes à instituição com a 8 
participação de estudantes, servidores, pais, população e autoridades locais, a fim 9 
de buscar soluções e permitindo que a comunidade interna e externa participe10 
ativamente com a Administração Pública. Para tanto se fizeram presentes e11 
compuseram a mesa Diretiva, o Magnífico Reitor, pro tempore, do Instituto Federal 12 
do Paraná, professor Odacir Antonio Zanata  O Pró-Reitor de Planejamento do 13 
Instituto Federal do Paraná, professor Paulo Tetuo Yamamoto  O Diretor Geral do 14 
Campus Paranaguá, Professor Roberto Teixeira Alves  O Diretor Geral do Setor 15 
Litoral da Universidade Federal do Paraná, Professor Renato Bochicchio - A 16 
Superintendente de Políticas Educacionais Senhora Bianca Cristina Bastos17 
Pinheiro  foi destacada a presença do Diretor do Centro de Estudos do Mar da 18 
Universidade Federal do Paraná, professor Mauricio Almeida Noernberg - do 19 
Secretario de Educação do Município de Matinhos, professor Jean Freire  do 20 
Diretor de Meio Ambiente da Administração de Portos de Paranaguá e Antonina, 21 
senhor Bruno da Silveira Guimarães  o representante do Instituto Chico Mendes de 22 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), senhor José Otávio. Foi destacada a 23 
presença dos membros da Comissão Local do PDI 2019-2023. Os demais presentes 24 
são citados nas listas de presença anexadas a esta ata. Foi informado,25 
conhecimento de todos, pela Mestre de Cerimônia que a audiência estava sendo 26 
gravada em áudio e vídeo. A Mestre apresentou a pauta da Audiência Pública com 27 
os seguintes temas: Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Políticas 28 
Acadêmicas; Infraestrutura Física; Políticas de Gestão; Avaliação Institucional; e o 29 
Relacionamento com a Comunidade.  Os trabalhos foram abertos pelo o Diretor 30 
Geral do IFPR Campus Paranaguá, que fez uma breve prestação de contas do PDI 31 
2014-2018. Na sequência o Diretor Geral do Setor Litoral da Universidade Federal do 32 
Paraná fez o uso da palavra agradecendo ao convite pela oportunidade de poder 33 
participar deste momento de construção coletiva do PDI do IFPR, bem como 34 
ressaltou a importância de diálogo entre as Instituições de Ensino do Litoral do 35 
Paraná. Em seguida foi passada a palavra para a representante do Chefe do Poder 36 



 

Executivo do Município de Paranaguá, Sra. Bianca Cristina Bastos Pinheiro que 37 
expressou a importância do IFPR para  a Cidade de Paranaguá e reforçou que a 38 
Prefeitura sempre estará a disposição do IFPR para as ajudar nas ações que 39 
promovam o seu desenvolvimento. Para a contextualização do PDI a palavra foi 40 
dada ao o professor Paulo Tetuo Yamamoto, representando a Comissão Central de 41 
PDI do IFPR, O Pro-Reitor agradeceu a todos os presentes na audiência, agradeceu 42 
ao trabalho da Comissão Central do Central e da Comissão Local do PDI 2019-2023. 43 
Na sequência o Magnífico Reitor, pro tempore, do Instituto federal do Paraná fez o 44 
uso das palavras e agradeceu a todos os presentes e ressaltou a importância45 
da  audiência pública, instrumento democrático essência para que todos possam se 46 
manifestar  o desejo de qual IFPR que queremos daqui pra frente. Na sequência a 47 
Mestre de Cerimônia agradeceu aos componentes e a mesa foi desfeita. Com o uso 48 
das palavras, o professor Paulo Tetuo Yamamoto, esclareceu que a elaboração do 49 
PDI é uma exigência do Ministério da Educação às instituições federais de ensino e 50 
que a elaboração segue as orientações do Decreto 9235/2017. Na sequencia  51 
passou as premissas do PDI para, como mais clareza,  entrar nas fases de debates 52 
e sugestões. Foi apresentado o vídeo com as principais informações sobre o que é 53 
o PDI, seus eixos e a importância da participação nas audiências públicas. Após foi 54 
aberta a fase de discussões, contribuições, sugestões e perguntas da comunidade 55 
ali presente aos temas abordados pelas autoridades com o objetivo de enriquecer o 56 
processo de planejamento. Os membros da Comissão Local do PDI 2019-2023 57 
recolheram os formulários, que seguem em anexo a esta ata, junto ao publico 58 
presente na audiência, os quais foram compilados de acordo com os eixos 59 
estruturantes do PDI. Devido à quantidade de formulários encaminhados, foram 60 
selecionados alguns para que os representantes da Comissão Central e do Campus 61 
Paranaguá pudessem explanar sobre os temas. Com a conclusão dos trabalhos da 62 
audiência, a Mestre de Cerimônia agradeceu a presença de todos, complementando63 
que o Campus Paranaguá completa seus 10 anos de existência e preza pela 64 
qualidade de formações e dos serviços prestados. Eu, Olivia Amaral do 65 
Nascimento, membro da Comissão Local do PDI 2019-2023, redigi a ata.  Paranaguá, 66 
05 de março de 2018.  67 


































