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PDI 2019/2023 - Campus Curitiba 
 

LEGENDA: 

Fonte cor preta: Roteiro Institucional do PDI 

Fonte cor azul: Registros realizados pela comissão 

 

1 – Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

 

1.1 – Perfil Institucional 

- Breve histórico da Instituição 

- Áreas de atuação acadêmica 

- Missão 

- Visão 

- Valores 

 

1.2 - Planejamento Estratégico 

- Objetivos 

- Metas 

1.2.1 – Metas do Ensino Técnico Médio 

1.2.2 – Metas do Ensino Superior 

1.2.3 – Metas da Pós-Graduação 

1.2.4 – Metas de Extensão 

1.2.5 – Metas de Pesquisa 

1.2.6 – Metas de Inovação Tecnológica / Iniciação Científica 

1.2.7 – Metas de Cunho Artístico / Cultural 

1.2.8 – Metas de Acolhimento e Valorização das Diversidades 

1.2.9 – Metas relacionadas ao Meio Ambiente 

1.2.10 – Metas relacionadas à Memória e Patrimônio Culturais e Produção 

Artística e Cultural 

1.2.12 – Metas relacionadas ao Desenvolvimento Econômico e 

Responsabilidade Social 

1.2.13 – Metas relacionadas à Inclusão Social 

1.2.14 – Metas de Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos 

Humanos e Igualdade Étnico-racial 

1.2.15 – Metas de Internacionalização 

 

2 – Políticas Acadêmicas 

 

2.1 – Projeto Pedagógico Institucional 

- Princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas 

acadêmicas da instituição; 



 

2 

 

- Organização didático-pedagógica da instituição: 

- Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios 

gerais para definição de: 

 

1) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade 

dos componentes curriculares; 

 

Realização de um estudo para verificar junto aos colegiados dos cursos 

subsequentes a viabilidade de revisão dos PPC’s para o fortalecimento das práticas 

de certificações intermediárias. 

 

2) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

 

3) Atividades práticas e estágio; 

Constituição de uma coordenação institucional de convênios de estágio obrigatório e 

não obrigatório; 

 

Fortalecimento da coordenação pedagógica de estágio do campus; 

 

Constituir um programa de integração entre indústria, empresa, escolas, hospitais, 

clínicas e IFPR com o objetivo de colaborar com a inserção dos jovens estudantes 

no mundo do trabalho. 

 

4) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

 

5) Incorporação de avanços tecnológicos. 

 

2.2 - Inserção regional; 

2.3 - Responsabilidade Social da Instituição (enfatizar a contribuição à 

inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região). 

 

2.4 - Políticas de gestão acadêmica 

 

2.4.1 - Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 

de nível médio. 

Criação de uma comissão para o estudo da viabilidade da ampliação do ensino 

médio técnico integrado para quatro anos.  

 

2.4.2 - Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 

de graduação. 
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2.4.3 - Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 

de pós-graduação latu e stricto sensu. 

 

2.4.4 - Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa e/ou iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. 

 

Além da pesquisa com caráter acadêmico incentivar a pesquisa aplicada, com o 

intuito de relacionar teoria e prática nos projetos de pesquisa.  

 

Buscar a realização de convênios junto ao setor público e privado objetivando um 

espaço externo para a consolidação do processo ensino-aprendizado. 

 

Fortalecimento da realização dos Jogos Estudantis.  

 

Melhorar a divulgação dos projetos institucionais, tais como: iniciação científica; 

tecnológica; artística e cultural. 

 

2.4.5 - Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão. 

Incentivar a proposição de projetos de extensão objetivando a interação do IFPR 

com a sociedade. 

 

2.4.6 - Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas docentes e discentes: científica, didático- pedagógica, 

tecnológica, artística, cultural e esportiva. 

 

Estímulo à proposição de projetos que envolvam práticas nas diversas modalidades 

esportivas e culturais. 

 

2.4.7 – Programas e políticas de atendimento aos estudantes. 

     2.4.7.1 - Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas). 

Apoio à proposições de projetos de prevenção ao Bullying/Ciberbullying 

contemplando também temáticas relacionada à alteridade e à diversidade. 

Buscar junto aos órgãos de fomento apoio financeiro para custear merenda escolar 

para os discentes do Campus. 

2.4.7.2 - Estímulos à permanência (programa de nivelamento, 

atendimento psico-pedagógico). 

2.4.7.3 - Organização estudantil (espaço para participação e convivência 

estudantil). 
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2.4.7.4 - Acompanhamento dos egressos. 

Dar continuidade ao Grupo de pesquisa no campus (Portaria já publicada). 

 2.4.7.4.1 – Perfil profissional do egresso 

2.4.8 - Programas de apoio à realização e participação em eventos internos, 

externos e à produção discente. 

 

2.4.9 - Política e ações de acompanhamento dos egressos. 

2.4.10 - Atuação dos egressos da Instituição no ambiente socioeconômico. 

2.4.11 - Ações institucionais de inovação tecnológica e propriedade 

intelectual 

 

2.5 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas 

2.5.1 - Organização didático-pedagógica da instituição para ofertas 

presenciais, detalhando Cursos de Nível Médio (Integrado, Concomitante e 

Subsequente, Mediotec e FIC), Graduação (Bacharelado, Licenciatura e 

Tecnologia); Sequenciais Superiores (formação específica, complementação 

de estudos); Programas Especiais de Formação Pedagógica; Pós-Graduação 

(lato sensu e stricto sensu) com a indicação de número de turmas atuais e 

previstas por curso, número de alunos por turma, locais, turnos de 

funcionamento e regime de matrícula; cronograma de implantação de novos 

cursos, especificando-se a programação de abertura, aumento de vagas, 

ampliação das instalações físicas e eventuais inovações consideradas 

significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 

curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, 

atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e 

incorporação de avanços tecnológicos. 

Autonomia do campus para definir o calendário das matrículas após 

divulgação dos resultados do processo seletivo. (Para evitar a entrada de 

estudante posteriores ao início do semestre letivo, comprometendo seu  

processo de ensino-aprendizagem) 

A divulgação do resultado do processo seletivo deverá ocorrer até o mês de 

dezembro de cada ano letivo. 

2.5.2 - Organização didático-pedagógica da instituição para oferta EAD, 

detalhando Cursos de Nível Médio (Concomitante e Subsequente, Mediotec e 

FIC), Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia); Sequenciais 

Superiores (formação específica, complementação de estudos); Programas 
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Especiais de Formação Pedagógica; Pós-Graduação (lato sensu) com a 

indicação de número de turmas atuais e previstas por curso, número de 

alunos por turma (se aplicável), metodologia, tecnologias adotadas e sua 

correlação com os projetos pedagógicos, abrangência geográfica, locais, 

turnos de oferta (se aplicável) e regime de matrícula; cronograma de 

implantação de novos cursos, especificando-se a programação de abertura e 

eventuais inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 

flexibilidade dos componentes curriculares, articulação entre as modalidades 

presenciais e a distância, oportunidades diferenciadas de integralização do 

curso, atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais 

pedagógicos e didáticos, com sua política de controle de produção e 

distribuição, além de incorporação de avanços tecnológicos. Infraestrutura 

relacionada ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Listagem dos 

Pólos Presenciais de EAD (atender Portaria Normativa nº 2 de 10 de janeiro 

de 2007); 

2.5.3 - Criação de um Centro de Línguas Inglesa e Espanhola para 

atendimento da comunidade interna e externa.  

3 – Infraestrutura Física 

 Apresentação 

3.1 – Plano Diretor de Infraestrutura Física 

3.2 – Reitoria 

 Instalações administrativas 

 Infraestrutura para CPA 

 Cronograma de expansão da infraestrutura para o período. 

3.3 – Campi 

Apresentação; 

Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou 

com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS (Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 5.773/06). 

Instalações administrativas. 

Salas de aula. 
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Auditório(s). 

Sala(s) de professores. 

Sala(s) de Coordenação 

Espaços para atendimento aos alunos. 

Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral - TI. 

Instalações sanitárias. 

Biblioteca: Infraestrutura física. 

      Estudar a possibilidade de ampliação ou construção de uma nova Biblioteca, 

readequada para melhor atender a comunidade acadêmica, com: 

● Salas de estudo em grupo e individual; 

● Sala técnica: espaço para processamento técnico de material bibliográfico; 

● Sala de restauração; 

● Sala de reuniões; 

● Espaço leitura: um espaço aconchegante, com poltronas, destinado para 

leitura de lazer ou descanso dos usuários; 

● Copa; 

● Banheiros; 

● Aquisição de mobiliário para o novo espaço: balcão para a área de 

atendimento, mesas, cadeiras, estantes, poltronas, etc; 

● Ampliação de computadores destinados à pesquisa para os usuários. 

 - Espaço físico para acervo e para estudos, horário de funcionamento, 

pessoal técnico administrativo. 

● Biblioteca: Serviços oferecidos e informatização. 

● Biblioteca: Acervo. 

 - Acervo de livros, periódicos acadêmicos e científicos, assinaturas de 

revistas e jornais, obras clássicas, dicionários, enciclopédias, vídeos, DVD, CD, 

CD-ROMS e assinaturas eletrônicas separados por área de conhecimento, 

formas de atualização e cronograma de expansão. 

Verificar a possibilidade de assinatura de base de dados digitais 

Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente. 

Recursos Tecnológicos de Informação, Comunicação e Audiovisual. 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física. 

 - Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, listados por 

área de conhecimento e/ou curso, os recursos de informática disponíveis, 
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relação equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas consideradas 

significativas aplicáveis aos laboratórios; 

Criação de um laboratório de artes e cultura. 

Ampliação dos laboratórios de Mecânica, Processos Fotográficos, Edificações, 

Petróleo e Gás, Física e Química. 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços. Construção, 

considerando a preocupação da não geração de ruídos para os ambientes 

externos. 

Espaços de convivência, lazer e de alimentação. 

Construção de um refeitório para atender estudantes e servidores, considerando 

a preocupação da não geração de ruídos para os ambientes externos. 

Realização de estudos para inclusão de cardápios saudáveis e alternativos junto 

a cantina e refeitório. 

Espaços e estruturas compartilhadas com outras instituições. 

Cronograma de expansão da infraestrutura para o período. 

Contratação de empresa terceirizada para oferecer serviço de cópias e 

impressões de documentos. 

Continuar tratando com a Prefeitura Municipal de Curitiba a regulamentação da 

parada de veículos para embarque e desembarque de estudantes no portão de 

entrada do Campus.  

Buscar junto a Prefeitura Municipal de Curitiba a melhoria do transporte coletivo 

próximo ao Campus. 

Avaliar a possibilidade de unificar a carteirinha de estudante  e o cartão que 

permite o acesso às dependências do Campus. 

Com a construção do refeitório e cobertura da quadra, buscar viabilizar espaços 

de convivência para os discentes. 

Continuar tratando com a Polícia Militar do Paraná e a Guarda Municipal de 

Curitiba um patrulhamento mais efetivo no entorno do Campus. 

Estudar a viabilidade de estender o período de atendimento da biblioteca no 

período noturno.  

Estudar a viabilidade de permuta do imóvel atual assegurando a expansão e a 

melhoria do Campus. 
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Estudar a viabilidade de abertura de uma unidade descentralizada na zona sul 

de Curitiba, vinculada ao Campus Capital. 

Ampliação do espaço destinado a guarda das bicicletas. 

Estudo de viabilidade para a melhoria da rede de dados do Campus.  

Melhorar as condições de pinturas internas do Campus. 

 

3.4 – EAD 

 Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, projetada para a sede e para 

os polos em consonância com os cursos ofertados e previstos para a vigência do 

PDI. 

4 – Políticas de Gestão 

4.1 - Política de formação e capacitação docente 

 4.1.1 - Perfil do corpo docente e de Tutores EAD: Titulação, regime de 

trabalho, experiência acadêmica no magistério superior, experiência profissional 

não acadêmica, critérios de seleção e contração, políticas de capacitação 

profissional, plano de carreira, coerência entre plano de carreira e a gestão do 

corpo docente, procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos 

professores do quadro, aproveitamento de professores com comprovada 

experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à 

inovação, à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado 

de trabalho. 

4.1.2 - Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e 

regime de trabalho, detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o 

período de vigência do PDI. 

4.1.3 - Incentivar projetos de ambientação, integração funcional e 

desenvolvimento profissional para docentes (formação continuada).  

4.1.4 - Incentivar projetos de ambientação e acompanhamento dos docentes 

substitutos. 

 

4.2 - Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo 

 4.2.1 - Perfil do corpo técnico-administrativo: Titulação, experiência 

profissional não acadêmica, políticas de capacitação profissional, critérios de 

seleção e contração, plano de carreira e coerência entre o plano de carreira e a 

gestão do corpo técnico-administrativo. 
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Incentivar projetos de ambientação, integração funcional e desenvolvimento 

profissional para o corpo técnico-administrativo (formação continuada).  

 4.2.2 - Cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo 

detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de vigência do 

PDI. 

Realizar o estudo para a contratação de uma telefonista terceirizada.  

4.3 – Gestão Institucional 

 4.3.1 - Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma 

Institucional e Acadêmico. 

4.3.2 - Órgãos Colegiados: competências e composição, identificando as 

formas de participação dos professores e alunos nestes órgãos. 

4.3.3 - Órgãos de apoio às atividades acadêmicas. 

4.3.4 - Sistema de Registro Acadêmico 

 4.3.4.1 – Acervo acadêmico digital 

4.3.5 - Sustentabilidade financeira 

Em função da EC-95 que congela o orçamento da união por 20 anos, o IFPR, 

Campus Curitiba, buscará complementar seu orçamento para possíveis 

melhorias no Campus a partir de emendas parlamentares e convênios com a 

sociedade civil. 

- Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo previsão para os 

programas de expansão previstos no PDI; Estratégia de gestão econômico-

financeira; Planos de investimentos; Previsão orçamentária e cronograma de 

execução; previsão orçamentária para projetos especiais; previsão orçamentária 

para projetos/ações de caráter estratégico. Participação da comunidade interna 

na elaboração dos planos e previsões orçamentários. 

 4.4 - Sustentabilidade 

 Incentivar a prática da reciclagem de materiais gerados internamente pelo 

Campus. 

Ampliação de espaços verdes dentro do Campus. 

Estudar a viabilidade de implantação de um projeto de energia fotovoltaica no 

Campus. 

4.5 -  Associação de Pais e Servidores 
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Incentivar a criação da Associação junto a Comunidade. 

  

 

5 – Avaliação institucional 

 5.1 - Projeto/processo de auto avaliação institucional (Lei nº 10.861/2004 

– SINAES) 

Além da comissão central da CPA na reitoria, constituir comissão de avaliação 

institucional por campus para atender as orientações do SINAES e incentivar a 

participação.  

Atualizar regimento da CPA institucional. 

Verificar a possibilidade de reduzir a demasiada quantidade de questões dos 

instrumentos de avaliação institucional, atendendo aos eixos exigidos pelo SINAES. 

Distribuição do processo avaliativo ao longo do ano em eixos avaliativos evitando a 

concentração em um único período e muito próximo à entrega do relatório ao MEC. 

 5.2 - Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional. 

 5.3 - Auto avaliação institucional: participação da comunidade 

acadêmica. 

 5.4 - Auto avaliação institucional e avaliações externas: análise e 

divulgação dos resultados. 

5.5 Elaboração do relatório de auto avaliação. 

Elaboração e divulgação de relatório de auto avaliação do Campus. 

6 – Relacionamento com a comunidade 

 6.1 – Ouvidoria Geral do IFPR 

 6.2 – Serviço de Informação ao Cidadão 

Criar uma comissão para analisar e propor melhorias nas informações postadas no 

site do Campus. 

 6.3 – Coordenadoria Geral de Comunicação 

7 – Adendos 

 7.1 - Anexos 
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7.2 - Aderência do PDI – IFPR aos itens do Art. 16 do Decreto nº 9.235/17 

7.3 - Aderência do PDI IFPR à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB 

7.4 - Aderência do PDI IFPR às metas do Plano Nacional de Educação – 

PNE 

7.5 - Aderência do PDI IFPR ao PPA 

7.6 - Fundamentação legal 

7.7 - Referências bibliográficas 

 

 

 


