
 
 
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 1 

INSTITUCIONAL – PDI 2019-2023 DO IFPR CAMPUS IRATI, DE 22/03/2018 2 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e um 3 

minutos, nas dependências da biblioteca do Instituto Federal do Paraná Campus Irati, localizado à 4 

Rua Pedro Koppe, nº 100, Vila Matilde, foi realizada audiência pública de construção coletiva do 5 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2023 do IFPR Campus Irati. A presente ata 6 

destaca os principais pontos da audiência, que foi presidida pelo Reitor pro tempore do IFPR Odacir 7 

Antonio Zanatta. A abertura foi feita pelo servidor do IFPR Campus Irati Joaquim Jorge Monteiro 8 

Morais, que atuou como mestre de cerimônias e cerimonialista. Explicou que o PDI é instrumento 9 

de gestão que orienta o Instituto Federal do Paraná em aspectos como a filosofia de trabalho, sua 10 

missão, os objetivos estratégicos e as diretrizes pedagógicas. Este ano será realizada a construção 11 

coletiva do documento que estará vigente entre os anos de 2019 e 2023, que é fundamental para a 12 

implementação e acompanhamento das estratégias, orientação das ações e realização dos projetos 13 

da instituição, estimando recursos e potencializando o cumprimento de objetivos institucionais. A 14 

elaboração do PDI é uma exigência do Ministério da Educação às instituições federais de ensino, 15 

que devem elaborá-lo conforme as orientações do Decreto nº 9235/2017. A intenção da audiência é 16 

dar voz para a comunidade interna e externa, oferecendo oportunidade de esclarecer dúvidas e 17 

encaminhar demandas, opiniões e sugestões. Compuseram a mesa dos trabalhos o Reitor pro 18 

tempore Odacir Antonio Zanatta, a Diretora-geral do IFPR Campus Irati Ana Cláudia Radis; o Pró-19 

reitor de Ensino Amarildo Pinheiro Magalhães; o Pró-reitor de Planejamento Paulo Tetuo Yamamoto 20 

representando a Comissão de Coordenação Geral do PDI 2019-2023; o Pró-reitor de Administração 21 

Carlos Eduardo Fonini Zanatta; e Mônica Luiza Simião representando o Pró-reitor de Extensão, 22 

Pesquisa e Inovação Marcelo Estevam. O mestre de cerimônias destacou a presença de integrantes 23 

da Comissão de Coordenação Geral do PDI, Anderson Luiz Adams, Cleber Fernando Serafin, Elisson 24 

Mildemberg, Gilson de Lima Moraes, João Gabriel Kozak, Juliana da Silva Richter, Luiz Geraldo 25 

Nardelli, Maria Cristina Santos de Farias e Sandra Teresinha Urbanetz. A Diretora-geral do IFPR 26 

Campus Irati Ana Cláudia Radis deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos, ressaltou a 27 

importância da discussão do futuro do Instituto Federal e de colocar nossos anseios nesse 28 

documento, pois desejamos crescer e trilhar maiores caminhos. O Reitor pro tempore Odacir 29 

Antonio Zanatta cumprimentou a todos e disse que o processo do PDI começou oficialmente em 26 30 

de fevereiro com uma série de audiências marcadas para todos os 25 campi, o EAD e a Reitoria. 31 

Citou que o Paraná tem sete instituições estaduais de ensino superior, cinco instituições federais de 32 



 
 
 

 

ensino superior e o IFPR, que este ano completa dez anos e em tão pouco tempo se expandiu para 33 

25 municípios mais o EAD. Disse que a instituição faz parte da Rede Federal de Educação 34 

Profissional, Científica e Tecnológica, composta por 41 instituições: 38 institutos federais, dois 35 

CEFETs e o Colégio Pedro II; em alguns estados há mais de um instituto federal, apontando Rio 36 

Grande do Sul com três, Santa Catarina com dois, Minas Gerais com cinco, enquanto Paraná com 37 

apenas um. Disse que essa rede conta com 650 campi distribuídos em 568 municípios brasileiros, e 38 

como há 5.570 municípios, significa que a rede está em aproximadamente 10% dos municípios 39 

brasileiros. Destacou que 80% das vagas do processo seletivo do IFPR são de inclusão social; 60% 40 

para estudantes oriundos de escolas públicas; há programas de auxílio institucional e preocupação 41 

com a permanência e êxito dos estudantes. Disse tratar-se de momento importante, pois todos 42 

poderão colaborar na construção do IFPR nos próximos cinco anos; afirmou ser a primeira vez que 43 

o PDI está sendo feito dessa maneira, com a equipe da Reitoria indo a todos os campi. Destacou a 44 

presença do Diretor-geral do Campus Avançado Barracão Joaquim José Honório de Lima. Afirmou 45 

que Reitoria e comissões tem trabalhado em várias frentes, infraestrutura, pesquisa, inovação, 46 

assistência estudantil, previsão de criação de futuros cursos. Agradeceu a comissão local pela 47 

organização e trabalho desempenhado. Nesse momento, o mestre de cerimônias anunciou a 48 

presença do vereador “Soldado Elias”. Foi dado início a apresentação do processo do PDI pelo Pró-49 

reitor de Planejamento, após ter cumprimentado a todos. Agradeceu as equipes da comissão 50 

central, das comissões temáticas e da comissão local. Na sequência foi reproduzido um vídeo 51 

educativo sobre o PDI. O Pró-reitor explicou que PDI é instrumento exigido por lei, mas desejam 52 

construir documento que não seja somente para atender legislação, mas seja o norteador nos 53 

próximos cinco anos. Pensar num PDI de forma coletiva, participativa, transparente e democrática, é 54 

o que querem praticar. Explicou que as comissões centrais decidiram trabalhar nos eixos: 55 

planejamento e desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, infraestrutura física, políticas 56 

de gestão, avaliação institucional e relações com a comunidade e as comissões locais seguem a 57 

mesma linha. Citou que o primeiro PDI foi construído para o período 2009-2013, o PDI atual foi 58 

construído em 2014 com validade até o final do ano e teve revisão e ajuste em 2017 devido ao 59 

crescimento acelerado dos campi. Expôs a evolução do IFPR: em 2009 iniciou oferta de cursos em 60 

quatro campi, em 2012 eram oito campi e em 2018 são 25 campi; possui hoje 19.348 alunos 61 

presenciais e 23 mil alunos EAD. Apresentou o número de servidores: em 2009 eram 70, e hoje são 62 

1.113 docentes e 908 técnicos administrativos. Mostrou números do Campus Irati. Passou a 63 

explanar sobre índices de desempenho, a relação aluno-professor (RAP), que faz parte do Termo de 64 



 
 
 

 

Acordo e Metas firmado entre os institutos e o Ministério da Educação. Apontou que Irati está 65 

atingindo a meta estabelecida, com índice de 20 alunos por professor, mostrando evolução no 66 

desempenho. Citou outras metas a serem cumpridas, percentuais e indicadores a serem atingidos 67 

pelo IFPR e pelo Campus Irati. Na sequência, o mestre de cerimônias abriu espaço para participação 68 

pública e informou que formulários de sugestões e perguntas estavam sendo distribuídos por 69 

membros da comissão local. A Diretora-geral explicou que a opção do campus foi pela formulação 70 

antecipada de perguntas e sugestões para serem apresentadas na audiência. A primeira pergunta 71 

referiu-se a descrição de ação de sustentabilidade efetiva executada desde 2010 e o motivo de não 72 

haver oferta de curso de línguas e intercâmbio para os alunos. O Pró-reitor de Planejamento 73 

respondeu a primeira parte da pergunta dizendo que o Conselho Superior do IFPR – CONSUP 74 

aprovou o Plano de Logística Sustentável, que é uma exigência legal, construído pela PROPLAN em 75 

parceria com os campi e há a Política de Logística Sustentável, com implantação obrigatória em 76 

todos os campi, listando algumas ações realizadas. Com relação a segunda parte da pergunta, 77 

afirmou que foi aprovado na última reunião do CONSUP o Centro de Línguas do IFPR – CELIF, por 78 

meio do qual serão ofertados cursos gratuitos de língua estrangeira para estudantes se 79 

internacionalizar. Cleber Serafin explanou sobre o processo de internacionalização, oportunizando 80 

aos estudantes o intercâmbio fora do país. Explicou que está em elaboração no IFPR um novo 81 

modelo, chamado “stay home”, adaptado de outros processos bem sucedidos, e explicou como 82 

funcionará. A Diretora-geral justificou a não existência de curso de línguas no campus por não ter 83 

havido proposta de criação desde que ela está a frente da Direção-Geral e pela política interna de 84 

não competir com outras instituições públicas do município, como a Unicentro, que possui cursos 85 

de Línguas-Espanhol e Português, assegurando que se houver proposta, será analisada. A questão 86 

seguinte foi apresentada: sobre formas de incentivo a participação dos técnicos administrativos nas 87 

áreas de pesquisa e extensão, e como é o olhar institucional sobre a inclusão desses servidores 88 

nessas ações. Mônica Simião respondeu afirmando que há muito incentivo à participação dos 89 

técnicos através de editais da PROEPI, que estão abertos no momento, e fez explanações sobre o 90 

tema. Hermano Victor Faustino Câmara, servidor da UFRN em cooperação técnica no Campus Irati, 91 

falou brevemente sobre a participação de técnicos administrativos em grupos de pesquisa em sua 92 

instituição de origem. A próxima pergunta versou sobre o estímulo à realização de atividades 93 

culturais nos campi, a falta de estrutura adequada e a sugestão de incluir no PDI a meta de 94 

construir teatros ou auditórios nos campi. Em resposta, o Pró-Reitor de Planejamento afirmou que 95 

há um programa de investimentos prioritários, cobrado pelo Ministério de Educação, iniciando por 96 



 
 
 

 

salas de aula, seguido de laboratórios, área esportiva e áreas culturais. Disse que durante a 97 

construção do PDI, o campus poderá apontar qual infraestrutura é prioridade e a PROPLAN irá 98 

buscar recursos para concretizar as prioridades. O Reitor pro tempore complementou afirmando 99 

que quando assumiu a Reitoria em 2016, encontrou proposta de construção de oito ginásios de 100 

esportes, conseguiram obter recursos junto ao Ministério da Educação, mas houve desistência por 101 

parte da construtora das obras em Telêmaco Borba e Campo Largo; houve realocação de recursos e 102 

com mais o recurso complementar do Ministério da Educação, estão sendo construídos seis 103 

grandes ginásios de esportes, e Irati foi contemplado com um desses ginásios, com investimento de 104 

R$ 2,3 milhões, já está em fase de inauguração e vai abrigar atividades esportivas, culturais, 105 

artísticas, científicas, mostras de cursos. Afirmou que o Campus Irati está entre os mais 106 

privilegiados. Outra pergunta apresentada foi sobre a necessidade de construção de mais um bloco 107 

de ensino. O Pró-Reitor de Planejamento respondeu que salas de aula e laboratórios são prioridade, 108 

mas disse que na emenda deste ano não conseguiram atender todos os campi com blocos didáticos 109 

e Irati ficou fora, quase vinte campi estão recebendo para suprir necessidades imediatas, mas não 110 

Irati. O Reitor pro tempore afirmou que com os recursos na ordem de R$ 29,6 milhões relativos a 111 

emenda impositiva de bancada serão atendidos em primeiro lugar os campi com infraestrutura 112 

precária; se forem obtidos mais recursos, será construído bloco de dez salas de aula em Irati. A 113 

Diretora-geral agradeceu a possibilidade de tal obra e afirmou ser preciso entender que todos os 114 

campi necessitam ter o mesmo potencial de crescimento e o mesmo RAP e para isso precisam de 115 

estrutura, e citou que Irati já foi contemplado com verba extra para reforma de laboratórios, em 116 

estágio de conclusão. A questão seguinte foi como pensar em crescimento institucional se a 117 

Emenda Constitucional 95/2016 limita o teto de gastos ao ano anterior mais o IPCA. O Pró-Reitor de 118 

Planejamento disse que ia tentar explicar a questão orçamentária e afirmou que a emenda vai 119 

limitar o crescimento da rede. Explicou como funciona o orçamento do governo federal e a 120 

distribuição dos recursos da SETEC, que é proporcional ao número de alunos do IFPR e de cada 121 

campus. Afirmou que o orçamento do IFPR tem crescido e que irão em busca de alternativas e 122 

parceiros para obter recursos, já que há muitos empresários e parceiros sedentos para fazer 123 

parceria com o IFPR na pesquisa, inovação, desenvolvimento, e fazer parceria com municípios, a 124 

sociedade civil organizada, e não ficar somente esperando recursos do orçamento. Outra questão 125 

foi sobre a extrema necessidade de um restaurante universitário no campus. Em resposta, o Reitor 126 

pro tempore citou que este ano os editais de assistência estudantil foram lançados no início das 127 

aulas, beneficiando os estudantes no quesito permanência. Disse que do recurso obtido este ano 128 



 
 
 

 

através de emendas foram destacados R$ 1,5 milhão para a construção de três refeitórios; os campi 129 

concorreram a um edital, Irati entrou na disputa, mas os campi Curitiba, Palmas e Umuarama 130 

atenderam aos requisitos e venceram. Afirmou que seu compromisso é de toda vez que tiver acesso 131 

a volume significativo de recursos lançar edital anual para mais três refeitórios, e em dez anos todos 132 

os campi estarão contemplados, enquanto isso os servidores serão capacitados em programas 133 

como PNAE. A Diretora-geral complementou explicando que Irati participou do edital dos 134 

refeitórios, ficou em quinto ou sexto lugar e existe possibilidade de ser contemplado proximamente, 135 

acrescentou que está cursando via EAD no IF Sul de Minas uma capacitação para gestores junto ao 136 

Plano Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para aprender a gerenciar o programa. O Reitor pro 137 

tempore destacou ser motivo de orgulho o fato de Ana Cláudia ser representante do IFPR na 138 

Câmara de Educação no Campo junto ao CONIF. A seguir, foi apresentada a sugestão de envolver os 139 

prefeitos municipais e secretários municipais de Educação da Região Centro Sul para interagir e 140 

colaborar com o IFPR na divulgação e apoio dos cursos ofertados. Em resposta, o Pró-Reitor de 141 

Ensino citou o café pedagógico na Reitoria e campi, que se trata de momento de discussão sobre 142 

temas ligados a educação, sendo que a orientação para os Diretores-gerais e Diretores de Ensino, 143 

Pesquisa e Extensão é abrir o café à comunidade, com convite a secretários municipais de 144 

Educação, representantes de Núcleos Regionais de Educação e equipes pedagógicas de colégios 145 

estaduais; disse que nossa característica é a territorialidade e precisamos estar em interação com as 146 

redes municipal e estadual de educação. A Diretora-geral relatou, a respeito das parcerias e 147 

contatos do campus com as prefeituras, terem sido realizadas visitas aos prefeitos da região para 148 

explanação sobre o IFPR e tudo o que tem a ofertar, e também ter sido realizada uma apresentação 149 

sobre o IFPR durante reunião dos prefeitos na Associação dos Municípios da Região Centro Sul do 150 

Paraná - Amcespar, e depois desse momento houve contato muito maior com as prefeituras, que 151 

hoje tem cursos FIC além do curso subsequente de Técnico em Agroecologia em Prudentópolis. 152 

Complementou dizendo que o campus dá continuidade a esse diálogo e está continuamente 153 

buscando parcerias. O secretário geral da Amcespar, Vanderlei Kawa, falou sobre a importância da 154 

regionalização e integração entre prefeituras e IFPR. O vereador Soldado Elias, que representava no 155 

momento a Câmara Municipal de Irati, agradeceu o convite para participar da audiência e citou que 156 

o prefeito conquistou junto ao governo do Estado os recursos para a pavimentação asfáltica da rua 157 

de acesso ao campus. Outra questão apresentada referiu-se ao Centro de Línguas, que não se 158 

concretiza com apenas um professor de Inglês e um de Espanhol, considerando a carga horária de 159 

aulas completa, e também cursos Pronatec e projeto de extensão, e como a gestão do campus 160 



 
 
 

 

pretende fomentar e apoiar a formação do CELIF considerando a limitação de professores. O Pró-161 

Reitor de Planejamento respondeu que o CELIF terá três frentes: via Pronatec com contratação de 162 

professor externo, via EAD, e via Fundação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para 163 

que seja fundação de apoio do IFPR para contratação de profissionais externos. A Diretora-geral 164 

afirmou que apoia o Centro de Línguas e pretende incluir vagas de professores de línguas no 165 

próximo concurso. Em seguida, foi lida a sugestão de promover revisão e atualização das instruções 166 

internas de procedimentos – IIPs das áreas de licitações, contratos, compras, financeiros, 167 

orçamentário, dentre outras, mediante consulta aos campi para padronização de atividades 168 

comuns. O Pró-Reitor de Administração afirmou que a desatualização das normas internas é 169 

problema grave e a atualização das normativas é uma das prioridades, ainda, que estão em análise 170 

a IIP de obras e a IIP da penalização de fornecedores que não cumprem com obrigações 171 

contratuais. O questionamento a seguir referiu-se ao eixo Recursos Naturais, sobre a falta de 172 

refeitório para melhorar a permanência de alunos e a falta de frota própria de ônibus para as aulas 173 

práticas. O Pró-Reitor de Planejamento afirmou que uma portaria governamental proíbe 174 

contratação de qualquer tipo de frota e há necessidade de fazer o planejamento de locação de 175 

ônibus de acordo com o orçamento do campus, com apoio da Reitoria, que irá buscar recursos 176 

externos e junto ao Ministério da Educação. A Diretora-geral complementou que o campus tem 177 

parceria com a Prefeitura Municipal de Irati para cessão de ônibus para diversas atividades, disse 178 

que estavam previstos R$ 30 mil no orçamento de 2018 para despesas com contrato de locação de 179 

ônibus, mas com remanejamento de recursos conseguiu R$ 80 mil. O Reitor pro tempore afirmou 180 

que em palestra de representante do Ministério do Planejamento aos membros do CONIF foi 181 

informado que a Rede Federal gasta R$ 48 milhões por ano com frota e alertou que dificilmente 182 

daqui por diante haverá frota própria, e sim frota locada. Outra questão foi uma sugestão relativa a 183 

conscientização de servidores da importância do PDI e do Planejamento Estratégico Institucional, 184 

quanto a divulgação das propostas dos documentos e de visão, missão, valores e objetivos do IFPR. 185 

O Pró-Reitor de Planejamento disse que a intenção é que o PDI esteja disponível numa plataforma 186 

desenvolvida pelas universidades federais chamado ForPDI de maneira a que todos os servidores e 187 

alunos possam acompanhar a implementação do plano. O Reitor pro tempore falou da importância 188 

de deixar visíveis nos campi banners com missão, visão e valores do IFPR, contidas também nas 189 

novas agendas para alunos e servidores. A Diretora-geral complementou informando que no Bloco 190 

A do campus há um banner com missão, visão e valores. A questão seguinte foi sobre a falta de 191 

estufa para o curso de Agroecologia. A Diretora-geral comunicou que, devido ao horário adiantado e 192 



 
 
 

 

por determinação do Pró-Reitor de Planejamento esta será a última pergunta a ser respondida. 193 

Sobre a estufa, afirmou que os professores desse eixo devem fazer solicitação para o setor de 194 

Compras e Licitações providenciar a aquisição de uma estufa, assim como outros materiais. O Reitor 195 

pro tempore justificou sobre a finalização das respostas às perguntas com sucessivas e cansativas 196 

viagens da equipe da Comissão de Coordenação Geral para as audiências públicas nos campi. 197 

Mônica anunciou que PROEPI irá abrir chamadas para compor comissões de constituição de Núcleo 198 

de Estudos Afro-brasileiros Indígenas e de programa de direitos humanos. Na sequência foi 199 

realizada apresentação artística de violino pelo aluno João Vitor, do primeiro ano do curso Técnico 200 

em Informática turno da tarde. Antes de encerrar, a Diretora-Geral agradeceu a presença de todos, 201 

agradeceu pelas considerações e sugestões e dúvidas, as quais irão engrandecer o Campus Irati, 202 

pois o objetivo é crescer, expandir e chegar a 1.400 alunos, mas crescer de forma humana, digna e 203 

profissional. Afirmou que as ideias não devem partir somente da Direção-geral, e sim do coletivo 204 

através do diálogo; agradeceu a presença e participação do Reitor pro tempore e da comitiva da 205 

Reitoria. Ao fazer o encerramento oficial da sessão, o Reitor pro tempore apresentou e agradeceu a 206 

equipe da Comissão de Coordenação Geral e os Pró-Reitores e também agradeceu a todos os 207 

presentes. A sessão foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos, da qual eu, Maysa 208 

Anciuti Kaminski, matrícula SIAPE 1801852, assistente em administração do IFPR Campus Irati, lavrei 209 

a presente ata. 210 










