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INDICADORES 

Em 2020 enfrentamos a adversidade da pandemia da COVID-19, que atingiu 

duramente o setor educacional como um todo, trazendo enormes desafios e 

também algumas dificuldades e oportunidades. As metas planejadas sofreram 

enorme impacto, necessitando adequações em torno da nova realidade, 

enquanto outros horizontes se abriram. O ensino remoto despontou como uma 

alternativa viável em algumas situações. 

No nosso PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 2019-2023, objetivos 

estratégicos, indicadores e metas são definidos para o período de 5 anos. 

Mesmo tendo passado por uma revisão em 2020, conforme as realidades locais 

das unidades, as inseguranças e incertezas da pandemia inviabilizaram uma 

projeção mais rigorosa das metas. 

Um acompanhamento individualizado dos resultados de 2020 e das metas 

projetadas de 2021 a 2023, campus a campus pode ser visto no endereço: 

http://info.ifpr.edu.br/pdi-2019-2023/pdi-2019-2023-2/acompanhamento-

indicadores-pdi-2019-2023/ 

O software FORPDI, escolhido para acompanhar as ações e metas do PDI, 

substituindo o controle por planilhas, teve a implantação efetivada em 2020, e o 

início dos treinamentos e projeto piloto de lançamento com os campi Curitiba e 

Colombo, executado em dezembro de 2020. 

Os indicadores e metas já lançados podem ser acompanhados aqui: 

https://forpdi.ifpr.edu.br/#/comunidade 

Os indicadores oficiais referentes ao exercício de 2020 serão disponibilizados 

por meio da PNP - Plataforma Nilo Peçanha, pela SETEC/MEC, disponível no 

link: http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/. A análise dos resultados 

alcançados pelo IFPR baseado nos indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, 

será publicada no mesmo local em que este documento estará disponível. 

 

A PNP foi desenvolvida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

do Ministério da Educação (SETEC/MEC), e divulga para a sociedade os dados 

oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela 

traz informações diversas sobre as instituições que compõem a Rede, coletando 

seus dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE), do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), do Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), 

entre outros sistemas do Governo Federal. Os detalhes, os aspectos envolvidos 

para a composição das informações publicadas nesta plataforma, incluindo a 

definição de verbetes, a modelagem dos indicadores, as especificações para a 

construção dos painéis, as estratégias de coleta e tratamento e as regras de 

consistência aplicadas aos dados podem ser obtidos através do Guia de 

Referência Metodológica, disponível neste mesmo endereço na aba 

correspondente. 
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Objetivos Estratégicos de Ensino (Médio, Superior, Pós- graduação e EaD) 

• Atender, institucionalmente e no âmbito de cada campus, aos percentuais 

legais de vagas para cursos de nível médio, formação de professores e PROEJA. 

• Garantir que a oferta de cursos superiores (excluindo Licenciaturas) seja 

integralmente alinhada com os eixos tecnológicos já ofertados no campus. 

• Expandir a oferta de cursos regulares nas modalidades presencial e a 

distância.  

• Promover a elevação do interesse pelos cursos ofertados pela instituição 

(presenciais e EaD), refletida no aumento da relação candidato/vaga. 

• Criar mecanismos efetivos de redução da evasão, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, pelo aprimoramento dos processos de 

acompanhamento pedagógico e social dos estudantes, de modo a assegurar 

condições de permanência e êxito estudantil e o aumento da eficiência da 

instituição. 

• Estimular e melhorar a titulação e capacitação do corpo docente. 

• Alcançar o patamar de 100% dos docentes com carga horária mínima, 

conforme definido nos regulamentos institucionais, bem como alcançar o mínimo 

de 20 na relação estudante/ professor. 

• Alcançar o conceito 5 do IGC de todos os cursos superiores e nota 

máxima na CAPES para os cursos de mestrado e doutorado. 

 

EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS PRESENCIAIS 

 

 
Fonte: 2017 a 2019 - Plataforma Nilo Peçanha 

2020 - SISTEC 

  

A evolução positiva no número de matrículas ano a ano, junto com a melhoria 

dos indicadores de eficiência, reflete o bom trabalho de bem planejar cursos e 

ofertas frente às realidades regionais das unidades, aliada ao aumento da força 

de trabalho e ampliação da infraestrutura física, buscando a maximização da 
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eficiência acadêmica e efetividade do investimento público. A ligeira queda 

observada no número de estudantes matriculados em 2020 ocorreu em virtude 

da pandemia mundial do COVID-19, número este ainda não validado pela 

Plataforma Nilo Peçanha da SETEC/MEC.  

 

EVOLUÇÃO DE MATRÍCULAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD) 

 

 
Fonte: 2017 a 2019 - Plataforma Nilo Peçanha 

2020 - SISTEC 

 

Devido a diminuição de possibilidades de financiamento de novas ofertas e ao 

baixo fomento, para ofertas de vagas para cursos técnicos, na modalidade EaD, 

por meio do programa Pronatec/ MEC, a pactuação e abertura de vagas dos 

cursos técnicos de nível médio subsequente, foram reduzidas em 2018. A 

Diretoria Sistêmica de EaD/IFPR, formalizou apenas a reoferta de vagas 

remanescentes do edital nº 17/2017, o que ocasionou uma queda no número de 

estudantes matriculados, como se observa no comparativo 2017/2018, em 

função de não termos recursos oriundos para promover uma maior capacidade 

de oferta de cursos. Outro fato importante é que foi estimulado, em função de 

não termos fomentos externos, realizarmos com esforço próprio a oferta de 

vagas (recursos da LOA). Essas ofertas de vagas por LOA foram modestas em 

função de nossos campi não terem condições plenas de atendimento (servidores 

e estruturas). Em 2019 o MEC/SETEC priorizou os recursos para oferta do 

programa MedioTec, que é a formação para estudantes do ensino médio, de 

forma concomitante. O IFPR não aderiu, pois além de não gozarmos de parceria 

com o Governo do Estado do Paraná (o que era uma obrigatoriedade para essa 

oferta), não tínhamos equipe para produção de cursos para este público.  

Em 2020, foram ofertados (04) quatro cursos técnicos subsequentes, totalizando 

8230 vagas (Edital 77/2019) sendo efetivadas 3573 matrículas no nosso sistema 

de ensino SIGAA, as vagas que restaram serão completadas após retorno do 
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processo seletivo que está suspenso. Não houve nenhum lançamento no 

SISTEC/MEC devido a suspensão da oferta.  A decisão pela suspensão foi 

determinada pela descontinuidade do recebimento dos repasses financeiros do 

Programa Novos Caminhos/SETEC-MEC para custear as despesas dos cursos 

técnicos ofertados pela DSEaD via Termo de Execução Descentralizada - TED 

8748. O que implicaria em crime de responsabilidade, segundo as seguintes 

legislações:  

- Lei n° 4320/64, Art. 59: “O empenho da despesa não poderá exceder o limite 

dos créditos concedidos”;  

- Artigo 165 da Constituição Federal, que trata do orçamento público como um 

todo; 

- Artigo 167 da Constituição Federal, que veda, no inciso II, “a realização de 

despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários”. 

 

Apresentamos a seguir alguns dados das matrículas totais de 2020, por situação, 

por nível e tipo de curso, faixa etária e sexo, e outros. 

 

 
Fonte: SISTEC 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000
22895

1768 152 881 363 59 585 4 247

Matrículas por Situação



 
Fonte: SISTEC 

 

 
Fonte: SISTEC 

 

 

655 16864 8513 922
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Qualificação
Profissional (FIC)

Técnico Graduação Pós-Graduação

Matrículas por Nível e Tipo de Curso

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Matrículas por Eixo



 
Fonte: SISTEC 

 

  
Fonte: SISTEC 

 

A oferta de cursos de formação de professores representa um desafio para o 

IFPR, assim como para toda a Rede Federal, que encontra dificuldades no 

cumprimento dos percentuais legais devido ao desinteresse da sociedade, o que 

acaba acarretando uma vez ofertado, baixa procura, e altos índices de 

desistências e evasão, ocasionando baixo retorno do investimento público. Isso 

demanda um planejamento muito assertivo quanto a estratégia de abertura de 

cursos e regiões que serão ofertados, para que reflita satisfatoriamente no índice 

de eficiência acadêmica. 
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Muito similar é a situação do PROEJA, pois mesmo em cidades com baixo IDH, 

que em teoria apresentariam potencial para essa oferta, exigem estratégias 

específicas e por vezes com amplitude menor que o potencial para minimizar a 

desistência e a evasão, enquanto se desenham estratégias de ampliar a 

penetração, com permanência e êxito. 

A busca contínua por melhorar os cursos ofertados, com infraestrutura 

satisfatória para o ensino, pesquisa e inovação, bem como as ações de 

extensão, com a atuação profissional dos egressos, parcerias e projetos de 

pesquisa e capacitação dos docentes, repercutem nos meios produtivos e na 

sociedade a imagem da Instituição, refletindo em maior procura por seus cursos.  

 

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA 

 

A seguir apresentamos o quadro com números de candidatos inscritos e vagas 

ofertadas para o ano de 2020 e do quadro de evolução da relação 

candidato/vaga no IFPR. 

 

 
 

 



EVASÃO E SUA EVOLUÇÃO 

 

 
Fonte: 2019: Plataforma Nilo Peçanha 

2020: SISTEC 

 

 
Fonte: 2017/2019 - Plataforma Nilo Peçanha 

2020 - SISTEC 

 

Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de 

COVID-19 que exigiu longo período de suspensão do calendário acadêmico, as 

atividades letivas de 2020 adentraram ao ano civil 2021. A maioria dos campi 

encerrará esse ano letivo ao longo do segundo trimestre do ano civil em curso. 

Dessa forma, os índices de evasão não puderam ser totalmente consolidados, 

acarretando no seu significativo decréscimo em relação a 2019. Além disso, a 

situação de calamidade pública impediu a oferta de vários cursos de qualificação 

profissional e formação inicial e continuada de trabalhadores, os quais tendem a 

maior evasão que os cursos regulares. 
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Titulação do Corpo Docente 

 

Em 2020 o Índice de Titulação do Corpo Docente do IFPR foi de 4,2, conforme 

o gráfico a seguir: 

 
Fonte: SIAPE 

 

 
Fonte: 2017 a 2019: Plataforma Nilo Peçanha 

2020: SIAPE 

 

As políticas institucionais de incentivo à Capacitação Docente, respaldadas na 

Lei nº 8.112 de 11/12/1990, promovem a melhoria contínua da qualificação do 

nosso quadro docente. As limitações orçamentárias e legais impõem um número 

limitado de afastamentos, e, portanto, o crescimento do índice, que vai até 5, 

quando 100% dos docentes têm doutorado. Hoje temos 54,1% de nossos 

professores com Mestrado e 37,9% com Doutorado. 

 



Relação Estudante Professor 

O quadro a seguir mostra a evolução da relação estudante/professor (RAP), 

ressaltando que o índice de 2017 a 2019 foi calculado por meio da Plataforma 

Nilo Peçanha, e em 2020, foi obtido pelo cálculo dos dados extraídos dos 

sistemas nacionais. 

 

 

Fonte: 2017 a 2019: Plataforma Nilo Peçanha 

2020: SISTEC 

 

Gastos Correntes Por Matrícula 

 
Fonte: 2017 a 2019: Plataforma Nilo Peçanha 

2020: IFPR/PROPLAN  
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