
 

 

ATA REUNIÃO PDI – 04/04/2018 1 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, no auditório do supermercado 2 
Irani, realizou-se a audiência pública para a construção coletiva do Plano de Desenvolvimento 3 
Institucional – PDI 2019-2023 do campus Cascavel do Instituto Federal do Paraná (IFPR). 4 
Estiveram presentes compondo a mesa diretiva: o Reitor Pró Tempore, Odacir Antônio Zanatta, o 5 
Pró-Reitor de Administração e Planejamento (PROPLAN),representando a comissão de 6 
coordenação geral do PDI professor Paulo Yamamoto, o vice-prefeito do município de Cascavel, 7 
Jorge Lange, o diretor geral do campus Cascavel, Luiz Carlos Eckstein, o vereador Celso Dal 8 
Molin, o vereador Carlinhos de Oliveira, o Diretor de Desenvolvimento Institucional e membro da 9 
comissão geral do PDI, Luis Geraldo Nardelli, e o presidente do grêmio estudantil, Davi Marchetti 10 
Giacomel. O mestre de cerimônia, André Quinelato, agradeceu a presença das autoridades 11 
presentes, dos membros da Comissão Local do PDI 2019-2023, dos alunos e dos servidores. Na 12 
sequência, foi lido o pronunciamento por escrito do deputado federal Evandro Roman, que não pôde 13 
estar presente, manifestando agradecimento pelo convite e apoio ao desenvolvimento do PDI. O 14 
pronunciamento destaca o IFPR como referência no Oeste do Paraná, salientando que o PDI é uma 15 
ação importante para cumprir os objetivos da instituição, atendendo aos avanços da sociedade. Os 16 
trabalhos foram abertos pelo diretor geral do campus Cascavel, Luiz Carlos Eckstein, que saudou as 17 
autoridades e à comunidade e destacou a importância da participação de todos. Foi apresentada uma 18 
prestação de contas para mostrar dados importantes sobre a região norte, onde o campus Cascavel 19 
se localiza, sobre a história do campus, número de alunos por curso, eventos e atividades realizados. 20 
Nos últimos quatro anos, o número de alunos, de docentes e técnicos aumentou e mostrou-se o que 21 
foi realizado que estava previsto no PDI 2014-2018. Além do que estava nesse PDI, foram 22 
realizadas outras atividades, como curso Pré-Enem, curso de Libras, instalação do Estúdio de TV, 23 
participação nos jogos escolares e ações de formação continuada em Cascavel e Santa Tereza. Em 24 
seguida, o Pró-Reitor de Administração e Planejamento (PROPLAN), professor Paulo Yamamoto, 25 
iniciou sua fala ressaltando a relevância do PDI e a importância de estabelecer um plano factível 26 
dentro do período estipulado, destacando a representatividade do IFPR quanto ao número de alunos 27 
frente à rede federal, estando entre os primeiros da rede. O vereador Celso Dal Molin saudou os 28 
presentes e destacou o orgulho de ter uma instituição como o IFPR na região Norte do município e 29 
os esforços para trazer um restaurante popular nessa localidade, especialmente no IFPR. O 30 
restaurante atenderá os alunos e a população e será instalado em mil metros quadrados cedidos pelo 31 
IFPR, com investimento aproximado de um milhão e meio de reais da prefeitura. A construção 32 
aguarda agora questões burocráticas para se efetivar. O vice-prefeito Jorge Lange saudou, então, os 33 
presentes e destacou a importância do IFPR para o crescimento da região norte, cuja população é 34 
maior do que setenta por cento dos municípios do Paraná. Trata-se de uma região onde existe a 35 
necessidade de oferecer educação de qualidade, projeto que começou a ser traçado em 2010. Jorge 36 
Lange salientou a importância da parceria entre o IFPR e a prefeitura desde o início, colocando-se à 37 
disposição para continuar tal crescimento. O magnífico reitor pro tempore Odacir Zanatta fez uso 38 
da palavra, saudando os presentes e destacando os trabalhos e os esforços dos membros da reitoria 39 
que acompanham os trabalhos das comissões locais das audiências públicas de construção do PDI. 40 
Falou sobre a grandeza do Instituto Federal do Paraná na rede federal de educação, ainda que tenha 41 
dez anos de existência, frente às centenárias universidades, como são os casos da Universidade 42 
Federal do Paraná, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O que diferencia o IFPR das 43 
outras instituições está na formação desde o ensino médio até o superior. A missão do instituto é 44 
muito mais ampla se comparada à universidade, pois contempla uma diversidade de ações. O Reitor 45 
ainda enfatizou o trabalho político na busca de recursos, afirmando que este é um dos poucos 46 
institutos da rede que tem conseguido recursos, e pediu à comunidade que ouse sonhar e se 47 
manifeste. A mesa então foi desfeita e fez-se a foto oficial, para dar sequência aos trabalhos 48 
técnicos. O Pró-Reitor de Administração e Planejamento (PROPLAN), professor Paulo Yamamoto, 49 
tomou a palavra para fala técnica e iniciou com a reprodução de um vídeo institucional e após 50 



 

 

explicou que o PDI é uma exigência do MEC pelo Decreto N. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, 51 
em que se procura estabelecer um planejamento democrático. Informou que seriam abordados seis 52 
eixos relacionados ao PDI, a saber: 1. Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 2. Políticas 53 
Acadêmicas; 3. Infraestrutura física; 4. Políticas de Gestão; 5. Avaliação Institucional; 6. 54 
Relacionamento com a comunidade. Na construção do PDI 2019-2023, foi composta a comissão 55 
central e outras comissões específicas por áreas, além da comissão local. Em 2009, o IFPR ofertava 56 
cursos em 04 campi, enquanto em 2018 esse número subiu para 25 campi. Em 2008, havia 100 57 
servidores no IFPR e, hoje, são 1.113 docentes e 908 técnicos administrativos. O campus Cascavel 58 
se enquadra em uma tipologia de 70 docentes e 40 técnicos, o que estava previsto para discussão 59 
nesta audiência pública. O pró-reitor também apresentou-se o RAP, cuja meta é 20 alunos por 60 
professor, de acordo com o MEC. Atualmente, o RAP do campus Cascavel é 14,83.Em 2023, 61 
objetiva-se atender 1.400 alunos no campus Cascavel, sendo necessário pensar na infraestrutura e 62 
nos servidores necessários para que isso aconteça, além de recursos extraorçamentários adquiridos 63 
por convênios e outras alternativas para investimento em custeio, já que o orçamento federal não é 64 
suficiente. Apresentaram-se itens específicos para pensar em como realizar o planejamento para o 65 
futuro, destacando a importância da internacionalização. O pró-reitor, então, acenou para o início da 66 
fase de discussão, com as perguntas que marcam a participação da comunidade. O mestre de 67 
cerimônia esclareceu a forma de funcionamento desta etapa, com duração de uma hora e trinta 68 
minutos. Todas as perguntas ou contribuições deverão ser respondidas posteriormente por escrito, 69 
por e-mail. A primeira pergunta, do eixo temático políticas acadêmicas, questionou sobre o 70 
intercâmbio e parcerias com universidades estrangeiras. O Reitor afirmou que, em janeiro, duas 71 
propostas de convênio foram trazidas da Universidade do Texas, com parceria do Parque 72 
Tecnológico de Itaipu, para um curso de mestrado. Há, também, proposta de capacitação para 73 
empreendedorismo, com professores americanos. Em 20 de maio, na Universidade de Salamanca, 74 
acontecerá um encontro com reitores de todo o mundo, em que haverá diálogo para estabelecimento 75 
de convênios. Em seguida, haverá visita à Universidade de Salamanca, para verificar a possibilidade 76 
de convênio para cursos técnicos, o que também deve acontecer na Universidade de Vigo, para abrir 77 
a possibilidade de intercâmbio de docentes e discentes e a viabilidade de convênio também com a 78 
Universidade de Porto e de Beira Interior. O Centro de Línguas (CELIF) tem papel importante 79 
nesse processo, para preparar os estudantes para a inserção rápida no exterior. Dentro de um mês, 80 
uma profissional de relações internacionais deve começar seu trabalho para ajudar nesse processo. 81 
A segunda pergunta de um discente da licenciatura, sobre infraestrutura, questiona a cobertura para 82 
proteção da chuva/passarela coberta de ligação entre os blocos. Paulo Yamamoto afirmou que 83 
alguns Campi estão fazendo essa mesma pergunta e disse que é um item importante que deve entrar 84 
no PDI, já que é importante para o conforto e a segurança dos estudantes. A equipe técnica elaborou 85 
um projeto padrão para os Campi, que estão buscando parcerias através de emendas parlamentares 86 
para a construção; eo diretor Luiz Carlos Eckstein afirmou que há parcerias para obter este 87 
orçamento. A professora Poliana Sella apresentou uma sugestão: que as horas de manutenção de 88 
ensino sejam proporcionais às horas de aula em sala, para que não haja o perigo de tornar os 89 
professores horistas. O professor Paulo Medeiros respondeu que está sendo feito um estudo sobre 90 
isso (Portaria 17/MEC) e, talvez ainda nesse próximo mês, haja conclusão dos trabalhos de um 91 
grupo de trabalhoque está fazendo esta discussão. Esse tema também está na pauta do encontro 92 
pedagógico em Goioerê. Apresentou-se uma sugestão de aluno de 1º ano do curso de Informática, 93 
que é a construção de um refeitório. Com a construção do restaurante, tal problema será 94 
resolvido,como demonstrou a manifestação do vereador Celso Dal Molin sobre o restaurante 95 
popular. O Reitor esclareceu pontos sobre os Campus contemplados com a construção de 96 
refeitórios: Palmas, Umuarama e Curitiba, e que haverá, através da Pró-Reitoria de Extensão, 97 
Pesquisa e Inovação,processos de capacitaçãopara o plano nacional de alimentação escolar, para 98 
capacitar os campus na captação destes recursos, e para execução destes planos. Há a possibilidade 99 
de conseguir uma emenda parlamentar de 250 milhões a nível nacional, com 20 milhões para o 100 



 

 

IFPR, o que possibilitaria mais três refeitórios de imediato. A pergunta seguinte, da professora 101 
Regina Breda, dizia respeito à capacitação docente para realização de cursos que não sejam de pós-102 
graduação. A Diretora do Ensino Médio e Técnico, professora Sandra Urbanetz, informou que 103 
existem Programas de capacitação oferecidos pela PROGEPE. O Reitor esclareceu que o que há no 104 
momento previsão para afastamento parcial e total por meio de editais e os cursos realizados podem 105 
contar para a progressão; além disso, há a licença capacitação de 03 meses após 05 anos de 106 
exercício.O próximo questionamento foi da servidora Luzia, sobre a possibilidade da DTIC 107 
estabelecer indicadores que demonstrem informações relevantes do contexto educacional e 108 
administrativo do Campus, dentre estes, destaque-se a continuidade da CPA, o contínuo 109 
acompanhamento e/ou levantamento dos índices de infrequência, reprovação e desistência de 110 
estudantes nos cursos ofertados e o monitoramento, através de levantamentos e pesquisas 111 
específicas das ações desenvolvidas pelo Campus em parceria com a comunidade.O professor 112 
Gilson, responsável pela CPA, respondeu que a proposta que se tem é que cada campus tenha a sua 113 
comissão de avaliação.Embora a exigência legal só deveria ocorrer ao nível superior, no IFPR ela 114 
ocorre em todos os níveis. O relatório da CPA é encaminhado às direções das unidades, com as 115 
respostas e solicitações dos discentes e servidores. Ele é um instrumento de gestão e não de crítica à 116 
instituição. A CPA é independente da instituição, para que haja legalidade e fiscalização no trabalho 117 
realizado pela gestão. Têm sido realizadas cobranças, como fez-se, por exemplo, com o refeitório; 118 
porém, entende-se que há limitações devido aos poucos recursos. Paulo Yamamoto informou que há 119 
indicadores acadêmicos, administrativo e de gestão de pessoas que estão disponíveis online 120 
peloportal INFO, pela Plataforma Nilo Peçanha, que foi construída exatamente para dar esta 121 
transparência aos indicadores. A próxima pergunta considerou a aprovação da PEC 241, que 122 
congela os gastos com a educação. Questionou-se: é necessário reavaliar a expansão da 123 
infraestrutura física? Paulo Yamamoto esclareceu a divisão do orçamento geral, entre 41 124 
instituições federais, explicando que a matriz orçamentária considera o número de alunos 125 
matriculados, o peso do curso (variando de 1 a 2,5), o número de laboratórios, tudo conforme o 126 
catálogo nacional de cursos. Para a assistência estudantil, considera-se o IDH, o número de alunos e 127 
a região. Orçamento para pesquisa e a extensão não tem indicadores específicos. Orçamento da 128 
reitoria, pelo número de Campus. Há, então, todos esses critérios para distribuição de recursos. O 129 
que o campus precisa fazer é crescer em número de alunos e não depender apenas de recursos da 130 
União para investimentos. De acordo com Yamamoto, a PEC limita os gastos e há uma 131 
preocupação com essa questão. Em seguida, apresentou-se contribuição da servidora Jessica 132 
Wessler; considerando que a totalidade dos alunos em vulnerabilidade sócio-econômica não foram 133 
atendidos pela assistência estudantil, há previsão de aumento recurso para os próximos anos? O 134 
professor Paulo César Medeiros, Diretor da DESUP/PROENS, respondeu que não há previsão de 135 
aporte; foi atendido 51% da demanda nesta ano. O reitor parabenizou a equipe da PROENS pelo 136 
esmero em lançar o edital de assistência estudantil em fevereiro, para melhorar a permanência. O 137 
mesmo estudante podia concorrer a vários tipos de auxílio e acumulava auxílios, dificultando o 138 
acesso a quem não foi contemplado. Houve aumento do auxílio neste ano, o que permitiu aumentar 139 
o número de beneficiados. O número de bolsas aumentou (de 2.000 para 3.000) e o valor do auxílio 140 
aumentou (de R$ 300,00 para R$ 350,00) e o trabalho continuará para melhorar ainda mais. 141 
Apresentou-se sugestão de Jairo Eduardo Lemos, do movimento “Solariza Cascavel” para incluir 142 
energia solar no IFPR. O Reitor afirmou que já houve implantação de painéis fotovoltaicos em dois 143 
campus do IFPR. Paulo Yamamoto destacou que a sustentabilidade faz parte da visão da instituição. 144 
Por exigência legal, o IFPR precisa de um PLS (Plano de Logística Sustentável), que foi aprovado 145 
este ano. Este plano tem vigência de 1 ano e tem 10 metas que precisam ser implantadas, como 146 
redução de impressões, de uso de copos descartáveis, uso de energia solar, eólica etc. Há a 147 
constituição de cada campus de uma comissão para que no próximo ano se avance considerando o 148 
PLS. Será feito um edital para colocar mais duas usinas para geração de energia. A equipe da 149 
direção geral de Cascavel questionou como a reitoria vê a possibilidade da criação de uma APMS 150 



 

 

(Associação de Pais, Mestres e Servidores). O professor Paulo Medeiros lembrou o movimento de 151 
outubro de 2016, que foi importante para o envolvimento da comunidade, e para a gestão 152 
democrática do IFPR.Lembrou que os estudantes puderam eleger seus representantes no Consepe, 153 
Consap, Consup e salientou a importância da representação discente. Na sequência, o coletivo do 154 
campus manifestou que o campus Cascavel irá abrir um novo eixo tecnológico a ser definido 155 
oportunamente. O Reitor chamou a atenção que fosse observado o enxoval de 70 docentes e 40 156 
servidores técnicos; assim não pode se ampliar demais os eixos tecnológicos, para não causar 157 
problemas com a verticalização e itinerários informativos. Em seguida, leu-se o registro do servidor 158 
Rodrigo da Silva, que afirmou que os sistemas (SigaA, SiSa) apresentam instabilidade. Adilson, 159 
Diretor da DIRAC, afirmou que tem acompanhado as dificuldades na utilização do sistema e há um 160 
diálogo com a DTIC para que o trabalho fique mais leve. Isso não é fácil. Houve abertura de 161 
helpdesk sobre o sistema Sisa. Em relação ao Sigaa, será adotada medida que vai proporcionar que 162 
o trabalho fique mais fácil. Eduardo, da DTIC, afirmou que tem recebido vários helpdesk quanto à 163 
instabilidade dos sistemas e há um trabalho para identificar esses problemas e resolvê-los. O que 164 
tem-se visto é que o Sisa não está dando conta da demanda de trabalho de todos os institutos. Já 165 
estão sendo estudadas possibilidades para melhorar. Há proposta de implantação de proSIGA, 166 
resolvendo problemas que o atual sistema tem. O Reitor esclareceu que não é comum que essa 167 
notícia chegue de forma clara à DTIC. A DTIC se esforça para dar conta desse processo. Em 2011, 168 
foi adquirido um pacote da UFRN, o sistema SIG, composto por 84 módulos. Esse sistema estava 169 
com 19% de implantação. Já conseguiu-se elevar a 34% de implantação. O governo, por meio do 170 
Ministério de Planejamento, afirmou que seria preciso implantar o sistema eletrônico SEI (Sistema 171 
Eletrônico de Informação), que é gratuito. O SEI está sendo implantado para cumprir sistema 172 
eletrônico de informação. Para atender a isso, um ou outro sistema acaba sendo prejudicado. A 173 
integralidade da implantação do pacote deve ocorrer em fevereiro ou março de 2019. Não se pode 174 
desperdiçar o recurso público gasto com esse sistema. A pergunta seguinte veio da plateia: o 175 
campus Cascavel recebeu um estúdio da EAD;qual é a proposta para usá-lo? O Diretor da EaD, 176 
professor Marcos Barbosa,esclareceu que o estúdio vem somar a EaD dentro do IFPR, com uma 177 
Comissão que está tratando de um Plano de Ação para o uso destes estúdios, com uso dos 25 178 
Campi, para atender todos os cursos e também à pesquisa e extensão. A ideia é que a comunidade 179 
do campus Cascavel possa utilizar esse estúdio para produzir materiais para EAD. Na sequência, 180 
apresentou-se uma contribuição coletiva do campus Cascavel, informando que o campus pretende 181 
ofertar seu curso de pós-graduação strictu sensu nos próximos anos. O Reitor alertou para obedecer 182 
aos percentuais: 50% cursos técnicos. Mônica Simião, representando a PROEPI, destacou que não é 183 
apenas um processo interno, mas há exigências pela CAPEs que devem ser atendidas. A estudante 184 
Inês Dill sugeriu que fossem feitos mais projetos de ensino no contraturno, como curso de idiomas e 185 
cursos nas áreas de formação dos professores, construção de cantina, aumento de número de 186 
armários. A professora Sandra Urbanetz afirmou que é interessante que os alunos façam essa 187 
manifestação, sendo questão de ajustar o que está sendo ofertado com o interesse dos estudantes, 188 
sendo que esta oferta faz parte do trabalho docente. O diretor Luiz Carlos Eckstein afirmou que será 189 
previsto no orçamento aquisição de armários, e que o novo bloco que será construído conta com 190 
uma cantina. O professor Yamamoto também esclareceu que com o Centro de Línguas a oferta dos 191 
cursos serão no contraturno. O Sr. Julio de Souza sugeriu que o IFPR crie curso de português 192 
escrito para surdos e curso de formação continuada da Educação dos Surdos (TILS/Tradutor e 193 
Intérprete de Libras). O professor Paulo Medeiros, representando o Pró-Reitor Amarildo da 194 
PROENS, manifestou-se dizendo que a atuação do NAPNE está se encaminhando para uma ação 195 
mais qualificada, e que esta proposição é um desafio não somente para o Campus, mas para todo o 196 
IFPR. Foram criadas algumas comissões para implantação do regimento interno, a questão dos 197 
TILS. Na audiência de Pitanga, surgiu a ideia de poder implantar na EAD a formação de intérpretes 198 
à distância. A representante do Núcleo Regional de Educação do Paraná informou que a Unioeste 199 
atende o bacharelado em Libras, EAD. O Diretor Luiz Carlos Eckstein informou que no campus há 200 



 

 

experiência de um curso de Libras, ofertado há 03 anos, em parceria com a Unioeste e com a 201 
prefeitura municipal. A Coordenação de Pesquisa e Extensão questionou se existe previsão de ações 202 
desenvolvidas pela PROEPI para facilitar e estimular a interlocução entre os Campus. O que se 203 
pretende fazer para facilitar o estabelecimento de convênios e parcerias com agências de fomento? 204 
Monica Simião informou que há uma procura pelos editais submetem os projetos tanto na pesquisa 205 
como na inovação; que atualmente há convenio com CNPQ e Fundação Araucária. No caso da 206 
extensão, a Fundação Araucária havia linha específica para ensino médio, agora há apenas a 207 
graduação, tanto no PBIS como na graduação regular. Tem-se procurado reescrever os editais, 208 
unificados, para chamadas internas de programas específicos e tem-se lutado por convênios 209 
externos. Há dificuldade orçamentária, mas tem-se procurado por editais externos. Encerrou neste 210 
mês edital da SETI, de fomento à questões de extensão. Outros tipos de convênios tem sido 211 
buscados. Informou-se que a unificação dos editais do IFPR facilita quanto ao cronograma. As 212 
agências de fomento tem calendário de 12 meses. A partir desse ano, o cronograma será mais ou 213 
menos fixo. O desenvolvimento dos projetos é de agosto a julho do próximo ano. Pediu-se que os 214 
professores que saibam de editais específicos que tragam à PROEPI. Em virtude do tempo, 215 
apresentou-se a última contribuição, do professor Mauricio de Lima: existe preocupação para 216 
estruturar o IFPR para realização de eventos artísticos, culturais e institucionais? Paulo Yamamoto 217 
afirmou que o ginásio construído deve servir também para essa finalidade e a Diretoria de Arte e 218 
Cultura também tem reivindicado estes espaços; dentro do PDI, precisa-se discutir a prioridade de 219 
obras de infraestrutura, se o coletivo entender que a prioridade é um espaço para arte e cultura, 220 
vamos verificar a viabilidade. Monica Simião afirmou que a base curricular dá prioridade para 221 
algumas áreas, o que não significa que a arte e cultura não seja valorizada. A Diretoria de Extensão 222 
passou a ser chamada de Diretoria de Extensão, Arte e Cultura. Tendo uma coordenação específica 223 
para essa questão, a tendência é que haja melhorias.Para finalizar, passou-se a palavra para o 224 
professor Luiz Carlos Eckstein, que agradeceu a presença de todos. O discente Leonardo fez uma 225 
crítica à organização do PDI,sugerindo que os encaminhamentos iniciais fossem mais rápidos para 226 
haver mais tempo para discussão e resposta de perguntas.João Luís de Araújo, cientista social, 227 
(UFGD) afirmou que não entendeu a dinâmica da audiência pública e questionou se é possível 228 
acrescentar sugestões posteriormente, já que tem o desejo de contribuir com o instituto. Ele afirmou 229 
que o instituto poderia se aproximar mais do entorno, com uma proposta para que houvesse 230 
mecanismos de participação mais efetiva. Poderia haver, por exemplo, cursos de gestão urbana, que 231 
seriam interessantes nesse sentido. O Reitor esclareceu que no Campus haverá um debate maior 232 
sobre essas questões e agradeceu as colocações. O mestre de cerimônia encerrou agradecendo a 233 
presença de todos e convidando os interessados a fazer uma visita ao IFPR campus Cascavel. A 234 
presente Ata segue lavrada e vai assinada pelos participantes conforme lista de presença anexa. 235 














