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FICIÊNCIAS - Feira de Inovação das Ciências e Engenharias 

FIEP – Federação das Indústrias do Paraná 

FORPOG – Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

GR – Gabinete do Reitor 

IEC - International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional) 

IF – Instituto Federal 

IFPR – Instituto Federal do Paraná 

IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro 

JIFPR – Jogos do Instituto Federal do Paraná 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

LOA – Lei Orçamentária Anual 

MAF – Mostra Artística Fotográfica 

MD – Ministério da Defesa 

MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário14 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MEC – Ministério da Educação 

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

Mtur – Ministério do Turismo 

NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais e Específicas 

NBC T – Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

OCI – Órgão de Controle Interno 

PACE - Programa de Assistência Complementar aos Estudantes 

PAD – Processo Administrativo Disciplinar 

PBIS - Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social, 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIIC - Programa Institucional de Iniciação Científica 

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 

PNE – Plano Nacional de Educação 

PPA – Plano Plurianual 

PPC – Projeto Pedagógico de Curso 

PPI – Projeto Político Institucional 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

PROAD – Pró-Reitoria de Administração 

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROENS – Pró-Reitoria de Ensino 

PROEPI – Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação 
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PROGEPE – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

REPE – Rede Educacional Pró-Empreendedorismo e Inovação 

RFB – Receita Federal do Brasil 

SEAP- Seção de Análise Processual 

SEAF- Seção Administrativa e Financeira 

SEDS - Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social 

SEED - Secretaria de Estado da Educação 

SEER – Seminário de Relações Étnico-Raciais 

SEPIN - Seminário de Extensão, Pesquisa e Inovação 

SERAC - Seção de Registro e Acompanhamento Acadêmico 

SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SETS - Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária 

SETU - Secretaria de Estado do Turismo 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

SIC – Serviço de Informação ao Cidadão 

SICONV – Sistema de Convênios do Governo Federal 

SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 

SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal 

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato 

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

SPIUNET - Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

TAM – Termo de Acordos e Metas 

TCU – Tribunal de Contas da União 

UGR – Unidade Gestora Responsável 

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

UNED – Unidade Educacional 

UJ – Unidade Jurisdicionada 

UO – Unidade Orçamentária 
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Apresentação 
 

Este relatório apresenta os resultados obtidos pela Avaliação Institucional 

referente ao ano de 2014 buscando atender às orientações do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), previsto na Lei n. 10.861/2004. 

A avaliação foi processada de acordo com as Orientações Gerais para o Roteiro 

de Auto-avaliação das Instituições, disponível no sítio eletrônico do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e os trabalhos foram conduzidos pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) com apoio dos representantes da CPA nos 

Câmpus do IFPR. 

A Institucionalização de práticas avaliativas se impõe pela necessidade de 

ampliação da compreensão da realidade institucional. A avaliação é um instrumento 

imprescindível ao desenvolvimento da Instituição vez que por meio do exercício 

avaliativo permite um aprofundamento de conhecimentos para apreender o contexto da 

realidade institucional, identificando suas lacunas, necessidades, potencialidades, além 

de permitir a correção de rumos e a segurança do caminhar na direção da consecução 

dos objetivos traçados. Desta feita, o trabalho avaliativo se fortifica por sua utilidade, 

uma vez que, conhecendo as demandas mais específicas das diferentes unidades e 

setores, consegue apontar informações mais precisas às tomadas de decisão, que 

gerem reorientação das ações e superação de deficiências. 

O presente relatório apresentará os resultados das análises realizadas a partir 

das dez dimensões institucionais, propostas pela Lei 10861/04, a saber: 

 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

3. A responsabilidade social da instituição; 

4. A comunicação com a sociedade; 

5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo de servidores; 

6. Organização e gestão da organização; 

7. Infraestrutura física; 

8. Planejamento e avaliação; 

9. Políticas de atendimento aos estudantes; 

10. Sustentabilidade financeira. 

 

O IFPR é uma instituição pública e gratuita, de educação básica, profissional e 

superior, com estrutura multicampi. Atualmente possui 19 Câmpus em pleno 

funcionamento no estado do Paraná, localizados nas cidades de Assis Chateaubriand, 

Campo Largo, Capanema, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, 
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Jacarezinho, Jaguariaiva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, 

Telêmaco Borba, Umuarama, União da Vitória e a Diretoria de Educação a Distância 

(EaD), que tem status de Câmpus. 

Dentre as unidades hoje existentes, ofertam ensino superior na modalidade 

presencial os Câmpus Curitiba, Londrina, Palmas, Paranaguá e, na modalidade à 

distância, o EAD. A avaliação 2014 compreendeu os cursos superiores bem como os 

cursos técnicos ofertados pelos demais Câmpus. Dessa forma ponderamos como 

necessário o conhecimento e a auto-avaliação da instituição como um todo, em todas 

as formas de ensino ministradas ao coletivo. 

Com a expansão o IFPR recebeu 05 (cinco) novos Câmpus instalados nas 

cidades de Capanema, Jaguariaíva, Pinhais, Pitanga e União da Vitória, estando mais 

um em implantação, que é o Câmpus de Colombo. A estrutura educacional do IFPR 

ainda conta com mais 05 (cinco) UNED’s, nas cidades de Astorga, Barracão, Coronel 

Vivida, Goioerê e Quedas do Iguaçu. 

O início do funcionamento dos novos Câmpus e UNED’s está previsto entre 

2014 e 2015. 

Cumpre ressaltar que durante todo processo avaliativo institucional, deu-se 

ampla divulgação à comunidade interna e externa, divulgação esta que foi feita 

diretamente aos gestores, acadêmicos, docentes e técnicos.. 

Este relatório por fim, é fruto do esforço institucional voltado à consolidação de 

uma política de uso dos dados obtidos na auto-avaliação como subsídio para a 

consolidação de políticas e projetos em desenvolvimento, assim como para promover a 

implantação de novos projetos. 
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Composição da CPA e Portaria 
 

Para atender ao disposto no artigo 11 da Lei 10.861/04, a Comissão Própria de 
Avaliação do IFPR foi nomeada em 30 de julho de 2010, pela Portaria 423, tendo como 
atribuições coordenar e articular o processo de Avaliação Institucional, bem como 
disponibilizar o resultado final à comunidade acadêmica. 

Tendo em vista a solicitação de exclusão da comissão formulada por alguns dos 
membros, foi expedida a Portaria 226, de 18/04/11, revogando a Portaria 423 e 
designando dois novos membros para compor esta Comissão. 

Em 2011, considerando o início da gestão “Novos Rumos” do Prof. Irineu Mário 
Colombo, foi proposta uma reformulação inovadora na composição da CPA, com o 
objetivo de envolver os Câmpus no processo avaliativo, fazendo com que estes 
também se sentissem atores e ampliando o rol de colaboradores para as ações que 
envolvem a avaliação institucional. 

A proposta foi muito bem vista pela comunidade interna e nova Portaria de 
nomeação foi expedida, sendo que a Portaria 710 de 31 de outubro de 2011 revogou a 
Portaria 226 e designou para compor a CPA representantes docentes, técnico 
administrativos, discentes e da comunidade e, pela primeira vez, representantes dos 
Câmpus e seu respectivos suplentes. 

Em 16 de dezembro de 2011 foi expedida a Portaria 792, revogando a Portaria 
710 e designando dois novos representantes dos Câmpus.  

Em 19 de Outubro de 2012 foi expedida a Portaria 507, designando a Comissão. 
Em março de 2015 foi revogada a Portaria 507 e Portaria 1423, ratificando-se a 

Comissão Própria de Avaliação para o exercício atual, com portaria sob número 1116 
de 10 de abril do corrente 
 

No quadro a seguir são apresentados os membros que compõem a CPA. 
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Quadro 001- Composição da CPA - Portaria n
o
 1116 de 10 de abril de 2015 

Nome Segmento Representado 

Gilson de Lima Moraes Docente – Presidente 

Evandro Cherubini Rolin Docente - Vice-Presidente 

Michele Rosset  Docente – Titular 

Ariel Scheffer da Silva  Docente – Suplente 

Marcos Antonio Barbosa   Docente – Suplente 

Mirele Carolina Weneque Jacomel  Docente – Suplente 

Ana Lúcia Skorupa Muritiba Técnico Administrativo – Secretária 

Marilisi Fischer  Técnico Administrativo Titular 

Marissoni do Rocio Higenberg  Técnico Administrativo Titular 

Ivone Vieira Técnico Administrativo Suplente 

Reginaldo Barbosa da Silva Técnico Administrativo Suplente 

Wagner Nogueira Teixeira Técnico Administrativo Suplente 

Izabela Alves Marinho Discentes – Titular 

Marina Persegani Amaral  Discentes – Titular 

Rute Lo Discentes – Titular 

Luis Ricardo Guimarães  Discentes – Suplente 

Matheus Schmidt Baccaro  Discentes – Suplente 

Thiago Boldt Discentes – Suplente 

Hilda Alberton de Carvalho  Comunidade – Titular 

Isaura Alberton de Lima Comunidade – Titular 

Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti Comunidade – Titular 

Luiz Inácio Chaves Câmpus  Assis Chateaubriand– Titular 

César Augusto Silveira Junior Câmpus Assis Chateaubriand – Suplente  

Simone Aparecida Milliorin Câmpus Campo Largo – Titular 

Alice Felisbino Golin Câmpus Campo Largo – Suplente  

Edson Luiz Reginaldo Câmpus Cascavel – Titutlar 

Cristina Sanderson Câmpus Cascavel – Suplente 

Karina Labes da Silva Câmpus Curitiba – Titular 

Rodrigo Cezar Kanning  Câmpus Curitiba – Suplente  

Luana Pricila Meinerz  Câmpus Foz do Iguaçu – Titular 

Anastasia Brand Steckling Câmpus Foz do Iguaçu – Suplente  

Rodrigo Duda Câmpus Irati – Titular 

Rosângela Balotin Fioreli Setnarski Câmpus Irati – Suplente  

Aline Spaciari Matioli  Câmpus Ivaiporã – Titular 

Cássia Maria França de Sousa Câmpus Ivaiporã – Suplente  

Welk Ferreira Daniel  Câmpus Jacarezinho – Titular 

Danusa Freire Costa Diniz  Câmpus Jacarezinho – Suplente  

Deise Costacurta de Freitas  Câmpus Londrina – Titular 

Juliana Mariano Massuia Vizoto Câmpus Londrina – Suplente  

Sidnei Teixeira Junior Câmpus Palmas – Titular 

Antonio Cecílio Silverio Câmpus Palmas – Suplente  

Elaine Mandelli Arns Câmpus Paranaguá – Titular 

Leandro Gumboski Câmpus Paranaguá – Suplente  

Priscila Ransolin  Câmpus Paranavaí – Titular 

Sérgio Alexandre dos Santos Júnior Câmpus Paranavaí – Suplente  

Amanda Abgail da Silva Câmpus Telêmaco Borba – Titular 

Deise Mainardes Bayer Monteiro Câmpus Telêmaco Borba – Suplente  

Terezinha dos Anjos Abrantes Câmpus Umuarama – Titular 

Karla Oliveira Sampaio Câmpus Umuarama – Suplente  
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REITORIA DO IFPR 

 
Reitor  

Prof. Irineu Mário Colombo  
 
 

Pró-reitor de Administração  
Gilmar José Ferreira dos Santos 

 
 

Pró-reitor de Ensino  
Prof. Ezequiel Westphal 04/02 /2014 a 31/12/2014 

Prof. Evandro Cantú 01/01/2014 a 31/01/2014 

 
 

Pró-reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação  
Prof. Ezequiel Burkarter 09/05/2014 a 31/12/2014 

Prof. Silvestre Labiak 17/03/2014 a 17/04/2014 
Prof. Frederico Fonseca da Silva 01/01/2014 a 31/01/2014 

 
 

Pró-reitora de Gestão de Pessoas  
Sr. Valdinei Henrique da Costa      03/11/2014 a 31/12/2014 

Srª. Neide Alves    04/02/2014 a 03/11/2014 

Prof. Elcio Martens    01/01/2014 a 31/01/2014 

 
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Prof. Evandro Cherubini Rolin 03/11/2014 a 31/12/2014 

Sr. Valdinei Henrique da Costa 04/02/2014 a 03/11/2014 

Sr. Bruno Pereira Faraco 01/01/2014 a 31/01/2014 

 
 

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Sr. Fernando Cesar Kloss 14/04/2014 a 31/12/2014 

Prof. Eduardo Liquio Takao 01/01/2014 a 31/03/2014 
 
 

Chefe de Gabinete  
Prof. Izaías Costa Filho 01/08/2014 a 31/12/2014 

Prof. Joelson Juk 04/02/2014 a 01/08/2014 

Srª. Maria Aparecida Lang 01/01/2014 a 01/02/201 
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DIRETORES DE CÂMPUS 

 

Câmpus Assis Chateaubriand  

Prof. Anderson Sanita 
 
 

Câmpus Capanema 

Prof. Rodrigo Hinojosa Valdez   27/03 a 31/12 

Prof. Cícero José Albano    01/01 a 25/02 

 

Câmpus Colombo  

Edilomar Leonart       06/02 a 31/12 

Prof. Vicente Estevam Sandeski    01/01 a 06/02 

 
Câmpus Foz do Iguaçu  

Profª. Roseli Bernardete Dahlem  

 

Câmpus Ivaiporã  

Prof. Onivaldo Flores Junior  

 
 

Câmpus Jaguariaíva  

Profª. Aline Renée Benigno dos Santos    21/05 a 31/12 

Prof. Fernando Roberto Amorim Souza   01/01 a 04/02 

 
Câmpus Palmas  

Prof. Luciano Martignoni   04/07a 31/12 

Profª.Ivania Marini Piton   01/01 a 06/02 

 
Câmpus Paranavaí  

Prof. José Barbosa Dias Junior   
 

Câmpus Pitanga  

Prof. Narciso Américo Franzin    
 

Câmpus Umuarama  

Sr. Alan Rodrigo Padilha   15/12 a 31/2/ 

Prof. Odacir Antonio Zanatta   01/01 a 15/12 

 
Câmpus Avançado de Astorga 

Profª. Jackeline Tiemi Guinoza Siraichi   07/08 a 31/12 

 
Câmpus Avançado de Coronel Vivida 

Prof. Antônio Ferreira    20/06 a 31/12 

 
Câmpus Avançado de Quedas do Iguaçu 

Prof. Kleber Augusto Michalichem    18/07 a 31/12 

 

Câmpus Campo Largo 

Prof. João Claudio Bittencourt Madureira  
04/02 a 31/12 

 

Câmpus Cascavel  

Prof. Luiz Carlos Eckstein 

 
 

Câmpus Curitiba  

Prof. Adriano Willian da Silva  09/05 a 31/12 

Prof. Luiz Gonzaga Alves de Araújo  01/01 a 09/05 

 
Câmpus Irati  

Prof. Francis Luiz Baranoski  

 

Câmpus Jacarezinho  

Prof. Gustavo Villani Serra     04/02 a 31/12 

Prof. Arife Amaral Melo01/01 a 04/02 

 

Câmpus Londrina  

Prof. Amir Limana    04/02 a 31/12 

Prof. Marcelo Estevam    01/01 a 04/02 

 
Câmpus Paranaguá  

Prof. Roberto Teixeira Alves 

 
Câmpus Pinhais  

Sr. Marcelo Camilo Pedra   18/03 a 31/12 

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto   01/01 a 06/02 

 
Câmpus Telêmaco Borba  

Prof. Karina Mello Bonilaure    
 

Câmpus União da Vitória 

Profª. Patricia Cambrussi Bortolini   01/01 a 31/12 

 
 

Câmpus Avançado de Barracão 

Prof. Valdenir Iotti    02/07 a 31/12 

 
Câmpus Avançado de Goioerê 

Profª. Julyana Salette Biavatti    02/07 a 31/12 

 
Diretoria de Educação a Distância  

Prof. Fernando Roberto Amorim Souza 04/02 a 31/12  

Profª. Elaine Teresa Mandelli Arns    01/01 a  04/02  
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1. Perfil Institucional 
 

1.1 SÍNTESE HISTÓRICA 
 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) tem seu principiar na Escola Técnica da 

Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR). Por sua vez, a ET-UFPR originou-se da 

Escola Alemã, fundada em 1869 por Gottlieb Mueller e Augusto Gaetner, sendo que 

pertencia à antiga Colônia Alemã de Curitiba. Até 1914, o estabelecimento foi 

denominado de Escola Alemã, e, depois desta data, passou a ser chamado de Colégio 

Progresso, posteriormente passou a Academia Comercial Progresso. Em 1941, a então 

Academia foi adquirida pela Faculdade de Direito da UFPR, sendo autorizada a 

funcionar sob a denominação de Escola Técnica de Comércio, anexa à Faculdade de 

Direito. Em 22 de janeiro de 1974, o Conselho Universitário decidiu integrá-la à 

Universidade, como órgão suplementar e, a partir de 1986, ela passou a ser 

denominada Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Paraná. A partir 

de 14 de dezembro de 1990, ao aprovar a reorganização administrativa da 

Universidade, o Conselho Universitário alterou sua denominação para Escola Técnica 

da Universidade Federal do Paraná, vinculando-a à Pró-Reitoria de Graduação e, em 

novembro de 1997, por decisão deste mesmo Conselho, foi classificada como Unidade 

da UFPR. 

Em sessão do Conselho Universitário (COUN) da UFPR, realizada em 19 de março 

de 2008, a Escola Técnica foi autorizada a aderir ao Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), cujo principal objetivo 

é a expansão da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Dessa forma, após 68 

anos, a ET-UFPR desvincula-se da UFPR e transforma-se em uma autarquia federal, 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar.  

O Instituto Federal do Paraná traz consigo uma herança centenária de ensino 

profissionalizante aliada ao que existe de mais ousado e inovador no que diz respeito à 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  

Descendente de escolas que se transformaram ao longo do tempo, como a Escola 

Alemã (século XIX), o Colégio Progresso (século XX) e a Escola Técnica da 

Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR), foram em 2008/2009 que assumimos 

nova identidade e missão. 

Desde então, integrando-se à proposta dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, temos contribuído para o fortalecimento do projeto de construção 

de uma sociedade fundamentada na igualdade política, econômica e social. 
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1.2 NATUREZA INSTITUCIONAL 

 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública e gratuita de 

educação superior, básica e profissional, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, formada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O 

IFPR possui natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

O IFPR oferece à comunidade paranaense cursos em diversas áreas, 

prioritariamente naquelas em que já possui experiência consolidada: a área de 

serviços, compreendendo o comércio, a gestão, a informática, a saúde e o setor 

primário da economia, principalmente a agroecologia e a aquicultura. 

Além do ensino na modalidade presencial, o IFPR continua a atuar fortemente na 

Educação à Distância, que já se constituía como ponto forte da então Escola Técnica 

da UFPR antes de sua transformação em Instituto Federal.Foi o primeiro programa de 

educação pública da Rede Federal, tendo sido reconhecido e se constituído como 

referência importante para a criação, pelo MEC do Programa e-TEC Brasil – Escola 

Técnica Aberta do Brasil – em função da qualidade comprovada, reconhecida e 

referenciada nacionalmente. 

Cerca de cinco anos após ser instituído formalmente, o IFPR já possui 28 câmpus 

(19 Câmpus Homologados, 05 Câmpus Avançados e 01 em Implantação, e 03 outros 

em estudos, distribuídos por todo o estado (vide mapa abaixo), o que potencializará 

ainda mais o acesso da população à educação profissional, científica e tecnológica 

pública e de qualidade 

 
Fig.001. Mapa de localização dos Câmpus do IFPR (fonte DI/PROAD/IFPR) 
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A Reitoria, sediada em Curitiba, é composta por cinco Pró-Reitorias: Ensino; 

Administração; Extensão Pesquisa e Inovação; Gestão de Pessoas; Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional, alem de duas Diretorias Sistêmicas:Tecnologia da 

Informação e Comunicação e de Ensino a Distância. 

De forma abrangente, o presente relatório demonstra os resultados alcançados 

no que diz respeito às ações de natureza estruturante, desenvolvidas a partir do tripé 

ensino, pesquisa e extensão por meio das ferramentas de gestão. Ao mesmo tempo 

em que se constitui como instrumento com a finalidade de prestar contas em 

cumprimento aos dispositivos legais evidenciados, o Relatório de Gestão possui como 

objetivo também preservar a memória da Instituição. 

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira e consolidação 

deste documento realizaram-se por meio dos sistemas: Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; Sistema Integrado de 

Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC; Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC; Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos – SIAPE; Sistema de Convênios do Governo 

Federal - SICONV. 
O IFPR se propõe pautar e executar suas atividades em estreita parceria com a 

sociedade, com os movimentos sociais, as entidades e ou instituições públicas ou 

privadas e representativas das classes patronais e dos trabalhadores, garantindo a 

representação e participação desses segmentos no seu Conselho Superior bem como 

nos Conselhos Consultivos, Comunitários e Empresariais. Essa articulação com a 

sociedade e com representantes do mundo do trabalho traz, ao processo educativo e 

formativo, valiosa contribuição em relação à compreensão dos valores sociais do 

trabalho e da dignidade humana. Isso é essencial ao processo educacional, que se 

mune de condições de despertar nas pessoas a consciência cidadã voltada para a 

compreensão da realidade social em que vivem e a importância da participação no 

processo de transformação desta realidade, para que se possa construir uma 

sociedade mais livre, igualitária, justa, fraterna, solidária e soberana.  

 

1.3 INSERÇÃO REGIONAL 

 

O Paraná é um dos estados brasileiros que mais se destaca no crescimento 

econômico e na qualidade de vida, conforme revela seu IDH médio. A economia 

paranaense está entre as cinco maiores do país, tendo apresentado, no ano de 2008, 

um crescimento de 5,8%, atingindo um PIB de 169,8 bilhões de reais, correspondente a 

5,84% do PIB nacional (IPARDES, 2008). Na composição do PIB paranaense, o setor 

de serviços é o que mais se destaca, correspondendo a 62,7% do total, seguido dos 
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setores industrial e agropecuário, que participam, respectivamente, com 29,1% e 8,2%. 

O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta agrícola 

diversificada, na qual se destacam a soja, o milho, o trigo, o feijão e a cana-de-açúcar. 

Na pecuária, o maior destaque é da avicultura, que corresponde a 25,3% do total de 

abates do País. Nos segmentos de bovinos e suínos, a participação do Estado atinge 

4,2% e 16,0%, respectivamente (IPARDES, 2008). 

No setor industrial, predominam os segmentos de alimentos e bebidas, refino de 

petróleo e fabricação e montagem de veículos automotores. No comércio internacional, 

têm destaque as transações, principalmente com a Argentina e a Alemanha. Entre os 

principais produtos exportados estão a soja, material de transporte e carne, enquanto 

os mais importados são materiais de transporte, produtos químicos e derivados de 

petróleo. 

Neste contexto, o IFPR oferece condições adequadas para a produção de 

conhecimento e para a qualificação da força de trabalho necessários ao estímulo do 

desenvolvimento socioeconômico do Paraná. Por isso, a distribuição espacial dos 

Câmpus procurou contemplar o Estado como um todo, ao situar as unidades em 

municípios considerados polos de desenvolvimento regional, sendo que uma expansão 

futura deverá contemplar as regiões sudoeste, sudeste, centro-sul, norte-central e 

metropolitana, que apresentam carência de atendimento e com baixo IDH. 

 

1.3.1 Assis Chateaubriand 

 
Fig.002. Frente do  Câmpus Assis Chateaubriand (fonte DI/PROAD/IFPR) 
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Criado através da Lei nº 5.389, em agosto de 1966, o município de Assis 

Chateaubriand está localizado no oeste do Estado do Paraná. O Instituto Federal do 

Paraná chegou ao município em maio de 2010, ano em que sua população estimada 

era de 33.028 habitantes. O Câmpus Assis Chateaubriand está localizado em um 

terreno de 22 mil metros quadrados, doado pela prefeitura do município. A 

infraestrutura da unidade totaliza mais de três mil metros quadrados de área 

construída, correspondentes a salas de aula; laboratórios; uma biblioteca com 

capacidade para abrigar um acervo de 40.000 volumes; além de auditório para 170 

lugares. Em Fevereiro de 2013 inicia a obra do Bloco Didático. Serão 16 ambientes de 

ensino distribuídos em mais de 2.600m². 

O IFPR em Assis Chateaubriand possui, atualmente, turmas em seis cursos 

técnicos presenciais (Integrado: Técnico em Informática; Subsequentes: Agroecologia, 

Eletromecânica, Eletrotécnica, Orientação Comunitária, Manutenção e Suporte em 

Informática) e seis cursos técnicos a distância (EAD). Também oferta cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) para qualificação de estudantes e trabalhadores 

por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC).  

Entre os dias 10 e 14 de outubro de 2012, o município sediou a 3ª edição dos Jogos 

do IFPR (JIFPR) - evento integrante da programação da Pró-Reitoria de Ensino, que 

visa fortalecer e apoiar o ensino da Educação Física dentro da instituição. O objetivo 

principal dos jogos é promover a integração entre os Câmpus, aproximando os 

alunos/atletas de todas as regiões do estado onde o IFPR está inserido. 

 O Campus Assis Cheateaubriand contém uma estrutura que contempla:  

6 salas de aula; 5 laboratórios sendo dois de informática e os demais para física, 

química e biologia; 1 biblioteca; 1 auditório; 1 cantina  
 

1.3.2 Campo Largo 

 

Campo Largo, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba, fica a cerca de 

30 km a oeste da capital do estado. Com população estimada de 112.486 habitantes, o 

município é formado pela cidade de Campo Largo, além dos distritos de Bateias, Três 

Córregos, São Silvestre, e Ferraria.  

As atividades do IFPR em Campo Largo tiveram início em 2009, o Instituto Federal 

do Paraná firmou parceria com a prefeitura do município de Campo Largo para a 

instalação de um Núcleo Avançado da instituição, através de abertura de cursos 

técnicos que abrangessem a necessidade de qualificação profissional da região. A 

prefeitura municipal comprometeu-se a doar uma área de mais de 34 mil metros 

quadrados, no imóvel onde funcionava a antiga Cerâmica Iguaçu e realizou a reforma 
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de uma área equivalente a 10 % do prédio. Foram abertos os cursos Técnicos em 

Agroecologia, Eletrotécnica e Mecânica, na modalidade presencial. 

Em 24 de maio de 2010, ainda na condição de Núcleo Avançado, com um total de 

120 alunos, distribuídos em 40 vagas para cada curso. Em sua implantação, o Núcleo 

Avançado de Campo Largo iniciou suas atividades na Escola Municipal Reino da 

Loucinha, escola pública de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Anos Iniciais, a 

qual disponibilizou o uso de três salas de aula em 2010 e seis em 2011, além do uso 

do laboratório de informática para as atividades administrativas. Em agosto de 2010, 

iniciaram no Colégio Estadual Macedo Soares os cursos Técnicos em Administração e 

Secretariado, e em agosto de 2011, os cursos Técnicos em Eventos, Logística, Meio 

Ambiente e Segurança do Trabalho, todos na modalidade de Educação a Distância. 

passando  

Durante mais de um ano, sendo um Núcleo Avançado do Câmpus Curitiba, a unidade 

teve suas atividades de ensino, administrativas e financeiras vinculadas a este câmpus, 

iniciando com o auxílio do quadro de professores lotados em Curitiba. Após realização 

de concurso público para suprir a demanda de Campo Largo, em junho de 2010 

tomaram posse os primeiros docentes com lotação no quadro efetivo do câmpus e os 

primeiros técnicos administrativos, em agosto do mesmo ano  

A disponibilidade de espaço para as aulas por parte da Prefeitura Municipal e 

direção da Escola Municipal Reino da Loucinha, que com responsabilidade social 

contribuíram durante mais de um ano para que a missão, os valores e os objetivos do 

Instituto Federal do Paraná no município fossem cumpridos, encerrou-se 

definitivamente no dia 26 de setembro de 2011, quando todas as atividades do câmpus 

foram transferidas para a nova sede. Atualmente, a unidade inicialmente denominada 

como Núcleo Avançado, ganhou o status de Câmpus e tem projetos efetivos de 

ampliação, com objetivos de consolidar-se como uma instituição de ensino pública de 

qualidade, formadora de profissionais altamente qualificados e comprometidos com a 

responsabilidade sócio-ambiental. 

 

A condição de Câmpus somente a partir do plano de expansão anunciado pela 

Presidência da República, em dezembro de 2012. Situado em área privilegiada, no 

coração da cidade de Campo Largo, junto ao Terminal Urbano do município, a unidade 

está instalada em um terreno com área total de 34 mil metros quadrados. A 

infraestrutura conta com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída 

aproveitáveis, originários da antiga Cerâmica Iguassu. Parte da área reformada para 

receber as instalações do IFPR abriga o setor administrativo, salas de aula e os 

laboratórios de informática, agroecologia e eletromecânica. 

Em setembro de 2012, o Câmpus Campo Largo firmou convênio com a Spaki – 

Usinagem de Precisão, para atualização profissional de trabalhadores. O objeto do 
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convênio consiste na realização de aulas práticas de torneamento e fresamento para 

os alunos do Curso Técnico em Mecânica do Câmpus, nas dependências e com os 

equipamentos da empresa. A contrapartida do IFPR é a atualização profissional dos 

trabalhadores da empresa conveniada. Trata-se da primeira parceria envolvendo o 

Câmpus e empresas da região. Outra importante atividade realizada em Campo Largo, 

além da Mostra de Cursos do IFPR, organizada na Praça Getúlio Vargas, no centro da 

Cidade, foi a organização de um segundo evento, nos dias 12 e 13, a 1º Mostra 

Cultural e Científica do Câmpus. Na programação, oficinas, palestras, exposições de 

pôsteres e sessões de apresentações dos cursos oferecidos pelo Câmpus. 

Representantes do Câmpus estiveram em todas as escolas estaduais de Campo Largo 

realizando visitas, trazendo os estudantes para conhecer a unidade do IFPR no 

município.  

 

1.3.3 Cascavel 

 

Com cerca de 350 mil habitantes, a cidade de Cascavel destaca-se como polo 

universitário, com mais de 20 mil estudantes de ensino superior em sete instituições de 

ensino. É também referência na medicina e na prestação de serviços. As atividades do 

Câmpus Cascavel tiveram início em 2010, época em que as aulas aconteciam de forma 

provisória, na Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva. Em julho de 2011, as aulas 

foram transferidas para a sede da escola CAIC, na região norte da cidade, com a 

instalação de um novo laboratório de informática, exclusivo para os alunos do IFPR. 

Até agosto de 2011, o Câmpus Cascavel era vinculado ao Câmpus Foz do Iguaçu. A 

autonomia administrativa surgiu juntamente com o anúncio da criação de sete novos 

Câmpus do IFPR, no contexto da terceira fase de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica - o que trouxe a expectativa de ampliação no 

número de cursos e de alunos atendidos no Oeste Paranaense.  

 
Fig.003. Frente do Câmpus Cascavel (fonte DI/PROAD/IFPR) 
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Inicialmente, na Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva, os cursos ofertados 

foram o de Auxiliar em Carpintaria, na forma de oferta de Formação Inicial e 

Continuada (FIC). 

Em julho de 2011, as aulas foram transferidas para o CAIC, na região norte da cidade, 

com a instalação de um novo laboratório de informática, exclusivo para os alunos do 

IFPR Câmpus Cascavel. 

No início de 2014, o Câmpus Cascavel mudou-se definitivamente para a sede 

própria, no terreno doado pela Prefeitura Municipal de Cascavel, localizado na região 

Norte. A primeira construção entregue foi o bloco didático, que conta com 6 salas. 

Atualmente, ofertamos o  Curso Técnico Integrado em Informática regulares, além de 

turmas de Pronatec e Ensino a Distância. 

O bloco Administrativo, com área de 2.800 metros quadrados será inaugurado no 

início de abril/2015, sendo composto por dois andares e atenderão principalmente às 

necessidades administrativas do Câmpus. Entretanto há espaços que poderão ser 

destinados a salas de aula. Para o térreo, estão previstos biblioteca (486m²), área de 

exposições, sala de aula multiuso, espaço de convivência (pátio coberto) e secretaria 

de assistência aos alunos. No andar superior haverá área para setor administrativo e 

coordenações, sala de professores, salas auxiliares e espaço de convivência para 

servidores. O terreno, localizado na  Avenida das Pombas, S/N, foi doado pela 

Prefeitura Municipal de Cascavel especificamente para a instalação do IFPR. A 

concorrência n° 12/12, que inclui a construção do primeiro prédio no município de 

Cascavel, foi publicada em Diário Oficial em 21 de setembro de 2012. Contemplou 18 

novos blocos administrativos, separados por quatro lotes de obras, em diversas regiões 

do Paraná.  

  

1.3.4 Curitiba 

 

A cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, possui a maior população da 

região sul e a sétima maior do país. Sua região metropolitana, formada por 26 

municípios, possui mais de 3,5 milhões de habitantes. A história do IFPR e do Câmpus 

Curitiba se misturam, afinal, sediada na capital, a Escola Técnica da Universidade 

Federal do Paraná (ET-UFPR) foi transformada pela Lei 11.892/2008 no Instituto 

Federal do Paraná. O IFPR em Curitiba nasceu com a herança e tradição da escola 

pública e de qualidade. Atualmente, o Câmpus Curitiba tem uma equipe de 143 

docentes efetivos e 34 técnicos administrativos e se destaca pela variedade de cursos 

e número de vagas ofertadas: dos 13 eixos tecnológicos definidos pelo Ministério da 

Educação, sete estão presentes no Câmpus, para quase 3 mil estudantes.  

 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

222888   

1.3.5 Foz do Iguaçu 
 

Integrada à região trinacional, Foz do Iguaçu faz divisa com a cidade argentina de 

Puerto Iguazú e com a cidade paraguaia de Ciudad del Este.. 

Foz do Iguaçu é o sétimo município mais populoso do Estado do Paraná, com 

256.081 habitantes (IBGE, 2010) em uma área de 617,701 km², dos quais 191,46 km2 

estão em perímetro urbano, 138,60 km2 são área integrada ao Parque Nacional do 

Iguaçu. Também possui área alagada de 149,10 km2 em função da formação do Lago 

de Itaipu e área rural de 138,17 km2. 

O município é caracterizado por sua diversidade cultural. São 80 nacionalidades, 

sendo que as mais representativas são oriundas do Líbano, China, Paraguai e 

Argentina. 

A base da economia da cidade está no turismo, com destaque para o comércio e 

serviços. A cidade é conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu, uma das 

Sete Maravilhas da Natureza, e pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em 

geração de energia.  

O Câmpus Foz do Iguaçu iniciou suas atividades no final de 2008 e, desde 

então, vem se consolidando na oferta de cursos que atendem aos arranjos produtivos 

locais. Oferece os cursos técnicos integrado de Edificações e Informática e técnicos 

subsequente e Proeja em Aquicultura, Cozinha e Hidrologia. Também oferta cursos de 

Educação à Distância e cursos do Pronatec e vem elaborando propostas de novos 

cursos a serem implementados. 

A infraestrutura para atender as necessidades educacionais do Câmpus Foz do 

Iguaçu é composta de laboratórios, entre os quais destacam-se os de Recursos 

Naturais, Informática, Química, Biologia e Física. Também conta com ginásio 

poliesportivo, quadra de tênis e campo de futebol, sendo considerado um dos mais 

bonitos Câmpus do IFPR.  

Para conservar a infraestrutura, o Câmpus possui diversos programas e 

parcerias, entre eles o projeto de manejo ecológico onde algumas das atividades 

desenvolvidas são a identificação e catalogação de plantas, plantio de árvores nativas 

e frutíferas nos espaços vazios, criação de rãs integrada a natureza, plantio de 

orquídeas nos troncos de árvores e podas das árvores. Também conta o Projeto Ponto 

da Memória que resgata a memória do espaço que era, até o momento de instalação 

do IFPR, um clube social e recreativo de grande destaque no município. 

Apesar de pouco tempo de existência o Câmpus Foz do Iguaçu vem, a cada 

ano, consolidando-se como um espaço para a realização de eventos e encontros na 

área educacional, a exemplo do Encontro Regional e Nacional dos Núcleos de 

Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura (NUPAS), nos meses de junho e dezembro 

de 2012, com participação e apoio da Secretaria de Educação Profissional e 
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Tecnológica (Setec/MEC), Marinha do Brasil, Itaipu Binacional e todos os IFs 

envolvidos com a área de pesca e aquicultura (que contou com a presença de 

representantes dos institutos federais de diferentes regiões do país e apoio da Itaipu 

Binacional e SETEC) e a III Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e 

Tecnológica da Região Sul, em novembro de 2010. 

Também tem se destacado em virtude da área esportiva que o Câmpus dispõe e 

que vem se consolidando, inclusive sediar os Jogos Nacionais da Rede de Educação 

Profissional e Tecnológica que está programado para acontecer em 2013. 

O Câmpus Foz do Iguaçu dispõe de excelentes profissionais na área de 

educação e na área administrativa o que vem fazendo a diferença no município de Foz 

do Iguaçu e região, além de consolidar o Câmpus como um espaço educativo de 

qualidade e comprometido com o futuro do local em que está inserido. 

Atualmente oferece os seguintes Cursos Técnicos: 

♦  Aquicultura – em virtude da presença do lago de Itaipu e da demanda crescente na 

área de produção pesqueira; 

♦  Cozinha – atendendo a demanda de formação na área de gastronomia e 

hospitalidade, pelo fato do município ser considerado atrativo turístico nacional e 

internacional de expressividade; 

♦  Edificações – em razão do rápido crescimento na área de construção civil e falta de 

mão de obra local qualificada; 

♦  Hidrologia – pela disponibilidade hídrica da região e necessidade de monitoramento 

ambiental das bacias hidrográficas; 

♦  Informática – atendendo a rápida evolução que a informática tem passado no 

cenário internacional e nacional e a ampliação do uso de novas tecnologias em vários 

segmentos. 
  

Em 2014, o Câmpus passou a ofertar dois cursos Superiores: 

♦  Licenciatura em Física 

♦  Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
 

A infraestrutura para atender as necessidades educacionais do Câmpus Foz do Iguaçu 

é composta de laboratórios, entre os quais destacam-se os de Recursos Naturais, 

Informática, Química, Biologia e Física. Também conta com ginásio poliesportivo, 

quadra de tênis e campo de futebol, tendo uma das melhores estruturas do IFPR. 
  

Também oferece cursos de Educação à Distância e cursos de qualificação profissional, 

a exemplo do Programa Mulheres Mil e Pronatec. Além de ampliar as áreas de atuação 

educacional, o Câmpus Foz do Iguaçu tem pretensão de tornar-se pólo referência para 

a realização de eventos educacionais e esportivos.  
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1.3.6 Irati 

 

Foi sancionada em abril de 1907 a Lei nº 716, que criou o Município de Irati. 

Cento e três anos depois, em 2010, o IFPR iniciou suas atividades na cidade. A 

economia de Irati é baseada no Setor de Serviços, Industrial e Agropecuário. Frente a 

este cenário, o Câmpus trabalha para fomentar a qualificação profissional, fator 

decisivo para a atração de empresas que necessitam de mão de obra especializada e o 

aumento da qualidade de vida para toda a região.. A unidade está localizada em um 

terreno de 39 mil metros quadrados e um prédio de 1.112m, doado pela Prefeitura 

Municipal em 2009. na Vila Matilde ².A estrutura foi revitalizada recentemente, em 

obras que incluíram a construção de portal de entrada, guarita e bancos, construção de 

muro palito, colocação de pavers, instalação de brises nas janelas, postes de 

iluminação e mastro de bandeira, plantio de árvores e grama; e pintura externa. O 

Câmpus também teve ampliação a partir de 2013, pois foi incluído na concorrência 

nº12/2012 para construção de novo bloco administrativo e biblioteca.  

Desde março de 2010, quando iniciou atividades, o Instituto Federal do Paraná 

Câmpus Irati vem ofertando capacitação profissional com os cursos técnicos nas 

modalidades subsequente e integrado ao ensino médio, além de cursos de curta 

duração. Corpo docente qualificado e acervo bibliográfico atualizado asseguram a 

qualidade no ensino, que é publico e gratuito. A unidade foi consolidada como câmpus 

através da Portaria nº 330, de 23 de abril de 2013, do Ministério da Educação. 

O Câmpus Irati trabalha para promover a qualificação profissional, fator decisivo para 

a atração de empresas que necessitam de mão de obra especializada e para o 

aumento da qualidade de vida para a região Centro-Sul.  

O corpo docente é composto por 24 professores, entre graduados, especialistas, 

mestres e doutores. O corpo técnico administrativo conta com 21 servidores efetivos, 4 

estagiários e 12 funcionários terceirizados.  

Atualmente, a unidade possui capacidade para atender, em média, 360 alunos em 

turmas de ensino presencial e a distância. Estão em andamento os cursos Técnico em 

Agroecologia e Técnico; em Informática nas modalidades Subsequente e Integrado ao 

Ensino Médio. Para o ano de 2015 será ofertado também o Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com processo seletivo a ser 

realizado ainda em 2014. 

Um novo bloco com 3.500m² está sendo construído e outras obras de ampliação da 

estrutura física estão previstas para ocorrer em fases distintas. Isso possibilitará a 

oferta de outros cursos em diferentes modalidades e níveis, como novos cursos 

superiores e de pós-graduação. 

 

1.3.7 Ivaiporã 
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Com uma área de 432,470 km² e população estimada de 31.816 habitantes, o 

município de Ivaiporã recebeu o IFPR em 2010. Atendendo às demandas crescentes 

por qualificação técnica e profissionalizante na região, o Câmpus Ivaiporã executa 

diversos projetos em parceria com a comunidade nas mais diversas áreas do 

conhecimento, possibilitando o aprendizado e permitindo a distribuição de bolsas e 

auxílios financeiros que ajudam o aluno a manter seus estudos, além de estimular o 

perfil empreendedor e a autonomia do futuro profissional. 

 
Fig.004. Câmpus Ivaiporã (fonte DI/PROAD/IFPR) 

 

O Câmpus Ivaiporã iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010, 

oferecendo os cursos técnicos em Eletrotécnica e Agroecologia. A partir do segundo 

semestre, atendendo às demandas crescentes por qualificação técnica e 

profissionalizante na região, iniciaram-se projetos de ensino, pesquisa e extensão, que 

possibilitaram a expansão da oferta de cursos e atividades destinadas à comunidade. 

A partir de 2011, o Câmpus passou a oferecer também os cursos Técnicos em 

Logística e Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade de Educação a 

Distância. 

Em 2012, a novidade foi o início do curso Técnico em Informática, na 

modalidade Integrado, e diversos cursos de Formação Inicial e Continuada, visando 

atender às demandas de qualificação do trabalhador. Além disso, o Câmpus executa 

diversos projetos em parceria com a comunidade nas mais diversas áreas do 

conhecimento, possibilitando o aprendizado e permitindo a distribuição de bolsas e 

auxílios financeiros que ajudam o aluno a manter seus estudos, além de estimular o 

perfil empreendedor e a autonomia do futuro profissional. 

Em novembro de 2012, o trabalho “Desenvolvimento de pão e bolo adicionados 

de farinha de banana verde”, desenvolvido pelas estudantes Abikeilla Ariane Bonfim 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

333222   

Gomes, Keila Emy Taniguchi e Miriany Esposi Ferreira, do curso Técnico em 

Informática do Câmpus Ivaiporã, recebeu o troféu de menção honrosa como melhor 

trabalho na categoria Empreendedorismo em Sustentabilidade e Benefício Social no 

evento  I Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FICIÊNCIAS), realizado em 

Foz do Iguaçu. O trabalho foi orientado pela professora Tatiana Colombo Pimentel. 

Projetos na área de Agroecologia também tem destaque no Câmpus, como “Alternativa 

de produção para agricultura familiar – Horta agroecológica” e “Produção de morangos 

em sistema de base ecológica”. 

Em 2013, o Câmpus Ivaiporã deixou o local provisório em que estava instalado e 

passou a oferecer novas estruturas de salas de aula e laboratórios, consolidando os 

cursos já existentes. 

Para 2014, o Câmpus Ivaiporã oferecerá os seguintes cursos: Técnico em 

Informática na modalidade Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eletrotécnica na 

modalidade Integrado ao Ensino Médio e também na modalidade Subsequente e 

Técnico em Agroecologia na modalidade Concomitante 

 

1.3.8 Jacarezinho 

 

Localizado em uma das mais tradicionais cidades do Norte Pioneiro, o IFPR em 

Jacarezinho já se tornou referência como instituição de ensino profissional e 

tecnológico de qualidade. As instalações do Câmpus encontram-se em um terreno de 

mais de 80 mil metros quadrados, em uma região privilegiada, que possibilita a vista de 

toda a cidade. Atualmente, mais de 600 alunos são atendidos nos cursos presenciais e 

à distância. Além das vocações agrícola e industrial, que se evidenciam com o cultivo 

de grandes extensões canavieiras e cafeeiras e com importantes investimentos na área 

da agropecuária, o município de Jacarezinho também é considerado polo cultural e 

educacional do Norte Pioneiro. Frente a este cenário, a instituição busca ofertar cursos 

que dialoguem com os arranjos produtivos e características culturais locais. 

Atualmente, o Câmpus Jacarezinho oferta cursos técnicos nas áreas de Informática, 

Eletromecânica, Alimentos e Arte Dramática.   

Em abril de 2012, o Câmpus iniciou obras de expansão para construção de 

laboratório de eletromecânica e novas salas de aula. Em 2014, o Câmpus irá receber 

um bloco administrativo e biblioteca, com previsão de entrega para 2015.  

Com o objetivo de oferecer oportunidades de qualificação à comunidade do 

município e região, o IFPR em Jacarezinho firmou, parceria com a DEB'MAQ (empresa 

da área de equipamentos voltada às indústrias de metal mecânica), objetivando a 

realização de mini cursos voltados à qualificação profissional, através de sua Unidade 

Móvel de Difusão Tecnológica. O curso foi focado na aplicação de conceitos básicos de 

controle numérico que permite o controle de máquinas e é utilizado principalmente em 
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tornos e centros de usinagem. Participaram mais de 250 estudantes do Câmpus e mais 

de 50 convidados da comunidade de Jacarezinho e região. Outra iniciativa do Câmpus 

foi de participar do EnCena, Mostra de Teatro de Jacarezinho.   

 

Estrutura Atual: 

 
Fig.005. Câmpus Jacarezinho (fonte DI/PROAD/IFPR) 

 

Encontra-se em construção o bloco Administrativo, com área de 2.800 metros 

quadrados. 

 
Fig.006. Câmpus Jacarezinho – Bloco Administrativo em construção(fonte DI/PROAD/IFPR) 

 

1.3.9 Londrina 

 

Londrina foi a primeira cidade fundada pela Companhia de Terras Norte do 

Paraná (CTNP), em uma estratégia de colonização privada, que teve por objetivos a 

ocupação do território e a estruturação agrária no Norte do estado do Paraná. Com 

mais de meio milhão de habitantes, o município ocupa uma posição estratégica em 

termos geoeconômicos por possuir centralidade sobre o Nordeste do estado e exercer 

influência em uma área com aproximadamente 2 milhões de habitantes.  
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O IFPR em Londrina foi um dos primeiros Câmpus a entrar em funcionamento, 

realizou seu primeiro processo seletivo em 2009 e vem desenvolvendo atividades de 

extensão e pesquisa nas áreas de atuação com projetos na comunidade, na área de 

saúde e informática. Atualmente, o Câmpus Londrina está em funcionamento em um 

prédio de quatro pavimentos, que será acrescido com um terreno de 66 mil metros 

quadrados doado pela prefeitura municipal, onde serão construídos dois novos prédios. 

Também terá sob sua tutela a Unidade de Ensino de Astorga/PR, em  unidade própria 

a partir de 2014, com cursos de acordo com as demandas da região onde estará 

inserido. 

O Câmpus Londrina tem uma vocação para cursos na área de saúde, e oferta 

para a comunidade cursos técnicos em Enfermagem, Massoterapia, Saúde Bucal e 

Prótese Dentária, além de Informática e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. Londrina também desenvolve o programa do Governo Federal Mulheres Mil, 

em que oferta cursos de qualificação profissional na área de saúde e serviços para 

mulheres em situação de vulnerabilidade social. Também está inserido no Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Primeiro Emprego - PRONATEC com cursos 

de qualificação profissional na área de saúde, informática e gestão, em consonância 

com as demandas dos segmentos envolvidos no programa. 

 

1.3.10 Palmas 

 

Criado na década de 1720, o município de Palmas possui papel de destaque na 

pecuária e na fruticultura. A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, 

destacando-se o artesanato, o Rodeio Interestadual, os Centros de Tradição Gaúcha, a 

Expopalmas, Cavalhadas, além das comidas típicas e de diversos outros eventos. 

Palmas foi, durante muito tempo, o mais importante polo de ensino superior para o 

sudoeste do estado. Ainda hoje, concentra boa parte das vagas disponíveis para a 

região.  

O IFPR em Palmas teve sua origem na transformação da Universidade Católica 

de Palmas, em 17 de março de 2010, que passava por grandes dificuldades 

financeiras. Para não prejudicar os alunos, bem como toda a região, o Governador do 

Estado do Paraná, Roberto Requião, determinou a desapropriação do imóvel e, 

imediatamente, fez convênio com o Ministério da Educação para que lá fosse criada 

uma instituição federal de ensino que atendesse a região com ensino em todos os 

níveis, de qualidade e gratuito. 

O Câmpus Palmas está localizado em uma região estratégica do Sul e Sudoeste 

do Paraná, próximo à região Centro-Sul do Estado, ao Oeste de Santa Catarina e ao 

Noroeste do Rio Grande do Sul. 
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Devido a sua origem, o Câmpus Palmas concentra a maior parte dos cursos 

superiores ofertados pelo IFPR, especialmente os de licenciatura, o que o faz um dos 

Câmpus mais envolvidos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), que tem o objetivo de aproximar os alunos da Graduação em Licenciatura da 

realidade escolar. Acredita-se que proporcionar o contato: graduando/escola; 

graduando/professor; graduando/alunos da Educação Básica propiciará, nos 

professores em formação, a vivência escolar em uma dimensão abrangente, próxima 

da realidade profissional que irão enfrentar. A inserção dos licenciados nesse âmbito 

busca ainda conferir melhorias ao processo de ensino/aprendizagem no curso superior, 

além de incitar nesses indivíduos a capacidade de lançar olhares críticos aos 

problemas da Educação Básica. 

Palmas também é um dos Câmpus que desenvolve o programa Mulheres Mil no 

Paraná. Nesta unidade, o programa é desenvolvido com mulheres quilombolas, bem 

como outras que povoam os bairros da periferia palmense, como o do Rocio e Lagoão. 

 Em Coronel Vivida, as comunidades de Vila Nova e Bairro São José Operário são os 

mais beneficiados pelo Programa Mulheres Mil. Nessas comunidades há um grande 

número de mulheres mais idosas sem o auxílio de proventos de aposentadoria, por 

falta de inclusão formal no mercado de trabalho em décadas passadas, o que agrava a 

situação e aumenta a dívida social. Estas mulheres recebem noções de matemática, 

letramento, cuidados pessoais, valores humanos, Direto e saúde da mulher e 

comunicabilidade, além de oficinas práticas de confecções variadas, artesanato, 

culinária, com abrangência de estratégias comerciais e cooperativismo. Pode-se 

destacar também no Câmpus Palmas temos a elaboração e aprovação do Curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Serviços Jurídicos, que tem como importância 

ser o primeiro curso integrado nesta modalidade ofertado no país. O curso tem caráter 

inovador na educação de modo a trazer a ciência jurídica para mais perto da população 

e da juventude em especial, renovando a expectativa de uma sociedade mais ciente de 

seus direitos e deveres institucionais. O curso teve inicio com a entrada da primeira 

turma prevista para o início de 2013. 

Atualmente, atende cerca de dois mil alunos em três cursos técnicos e em 15 

cursos superiores. Possui uma estrutura de 17 mil metros quadrados de área 

construída em 70 hectares. Conta com 22 laboratórios, quadras poliesportivas, campo 

de futebol e piscina semiolímpica aquecida. Possui, ainda, uma das maiores bibliotecas 

do interior do Paraná. 

O Câmpus Palmas é gestor da Unidade de Educação Profissional (UEP) situada 

em Coronel Vivida, que oferece à comunidade do município um curso técnico 

subsequente. Em ambas as unidades são ofertados cursos na modalidade EaD e 

ligados ao Programa Mulheres Mil e ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
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Técnico e Emprego (Pronatec), com cursos nas diversas áreas do conhecimento, 

conforme necessida-des locais e regionais. 

A Educação Profissional e Tecnológica, bem como a formação em cursos de 

Licenciaturas e na área da Saúde, são demandas da região atendidas pelo Câmpus 

Palmas e UEP de Coronel Vivida. Isso só é possível graças à ampla grade de cursos e 

aos programas e projetos desenvolvidos pelo Câmpus, que abarcam todas as grandes 

áreas do conhecimento 

 

1.3.11 Paranaguá 

 

Fundada na primeira metade do século XVI, Paranaguá está localizada na 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba, mais precisamente na Microrregião de 

Paranaguá, estando a uma distância de 91 km da capital do estado. Seu porto é sua 

principal atividade econômica e também a principal função do município, sendo 

responsável por interligar o Paraná aos outros estados e ao exterior. Localizado na 

cidade mais antiga do Paraná, o Câmpus Paranaguá se estabelece como uma 

referência em educação na região litorânea do estado, com atuação totalmente voltada 

para os Arranjos Produtivos Locais.  

Iniciou suas atividades em 2008 e atualmente atendendo aproximadamente 900 

alunos matriculados nos cursos presenciais e 250 na modalidade de ensino a distância. 

O Câmpus conta com uma área total de aproximadamente 60 mil m², com área 

construída dividida em 3 blocos com diversas salas de aula e laboratórios que 

permitem aos estudantes integrarem atividades que envolvem ensino, pesquisa e 

extensão. 

Em 2012, o Câmpus Paranaguá aprovou sua participação, pela primeira vez, no 

projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa (MD) em parceira com 

Instituições de Ensino Superior (IES). Trata-se de um projeto de integração social que 

envolve a participação voluntária de professores e de estudantes universitários na 

busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de 

comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população. Os alunos e professores 

de Paranaguá estarão na Operação São Francisco, no município de Santana do 

Ipanema, em Alagoas. Em 2012 a Câmpus teve atuação destacada na área cultural 

com iniciativas como o 1o. Festivas de Dança, 1o. Noite do Oscar IF com vídeos de 

curta metragem criados pelos alunos e 1o. Sarau Cultural no Câmpus. Outra atividade 

desenvolvida no Câmpus é o curso de extensão “Inclusão Digital para a  Melhor Idade”, 

em que as aulas de informática são voltadas para instrumentalizar pessoas com idade 

superior a 30 anos com dificuldades em utilizar computadores. 

No campo científico destaca-se Programa de Recuperação da Biodiversidade 

Marinha (Rebimar), em parceria com a ONG Associação MarBrasil, que está entre os 

20 projetos e iniciativas vencedoras da 4ª edição do Prêmio Objetivos do Milênio - 
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ODM Brasil. O programa é idealizado e executado pelos professores Ariel Scheffer da 

Silva e Claudio Dybas da Natividade. O Programa REBIMAR, desenvolvido em parceria 

com o Instituto Federal do Paraná, foi selecionado entre cerca de 1700 programas e 

projetos brasileiros por ter contribuído para os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. Cabe ainda destaque para publicação do livro  “A Pesca da Tainha da Ilha do 

Mel: Territorialidades, Sociabilidades e Técnicas”, sob a coordenação da professora 

Patrícia Martins. 

 

1.3.12 Paranavaí 

 

Criado pela Lei nº 790, de 14 de dezembro de 1951, o município de Paranavaí 

recebeu, cinco anos mais tarde, Diploma de Honra no concurso promovido pela 

Associação Brasileira dos Municípios, sendo um dos cinco municípios de maior 

progresso e desenvolvimento em todo o Brasil. Com o compromisso de contribuir 

decisivamente para o desenvolvimento educacional, social, científico e tecnológico do 

extremo noroeste paranaense, o IFPR em Paranavaí iniciou as atividades em agosto 

de 2010.  

O Câmpus está instalado em um terreno com aproximadamente 86 mil m², 

atendendo em torno de 400 alunos nos cursos presenciais e na modalidade de 

Educação a Distância. Paranavaí também é um dos 18 municípios que receberá em 

2013 um bloco administrativo e biblioteca com área de 3,2 mil metros quadrados. 

Paranavaí em ainda uma das sedes do programa Mulheres Mil no Paraná e sediou, em 

maio, o V Encontro de Formação sobre a Organização do Trabalho Pedagógico, 

promovido pela Pró-Reitoria de Ensino. Em novembro, o Câmpus realizou a primeira 

formatura da unidade, contemplando alunos dos cursos de Técnico em Eletromecânica, 

Alimentos e Informática. 

 . 

1.3.13 Telêmaco Borba 

 

Implantado apenas após 46 anos da criação da cidade, o IFPR em Telêmaco Borba 

iniciou suas atividades em março de 2010, oferecendo cursos que buscam atender às 

demandas produtivas relacionadas ao papel e à madeira, setor de grande expressão 

na economia do município, e também favorecer a transformação da realidade social da 

região. Preocupado com a formação integral do aluno e transformação da sociedade, o 

Câmpus desenvolve projetos de extensão e pesquisa junto à comunidade, nos quais 

alunos e professores participam ativamente e aplicam os conhecimentos adquiridos em 

sua formação. Um exemplo é o projeto de Extensão intitulado “Adequação de mobiliário 

escolar para alunos portadores de necessidades especiais”, em que alunos do curso 

técnico em Design de Móveis investigam as necessidades locais da APAE de 
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Telêmaco Borba para aplicar seus conhecimentos técnicos em salas de aula que serão 

contempladas pelo projeto. 

Telêmaco Borba também realiza um trabalho na área de Agroecologia na unidade 

educacional de Ortigueira. Por meio do projeto de extensão “"Revitalização da 

produção agroecológica das comunidades rurais de Ortigueira" e do curso “Mulheres 

em Movimento”, a intenção é de despertar a consciência da mulher camponesa sobre 

sua importância nas lutas do campo. As ações são realizadas junto a comunidade do 

assentamento Libertação Camponesa, em Ortigueira. 

Para 2013 a infraestrutura foi acrescida de um moderno complexo de laboratórios 

que atenderão às áreas da mecânica, eletrotécnica, metal-mecânica, eletrônica, 

instalações elétricas, automação industrial, metrologia e resistência de materiais, além 

de uma marcenaria. As obras de expansão iniciaram em fevereiro de 2012 e se 

consolidaram em 2014, com mais um bloco de 3,2 mil metros quadrados. 

 

1.3.14 Umuarama 

 

Polo da região de Entre Rios, o município de Umuarama tem a agropecuária de 

corte e a prestação de serviços como principais atividades. Com população estimada 

de 410 mil habitantes, Umuarama é considerada a terceira cidade que mais gerou 

empregos no estado do Paraná no primeiro semestre de 2011, perdendo apenas para 

Curitiba e Ponta Grossa. Além do expressivo crescimento da construção civil, o 

município também apresenta números econômicos consideráveis, tais como: segundo 

maior polo moveleiro do Paraná; maior produtor de carne do estado; centro 

universitário com mais de cem cursos; polo comercial e prestador de serviços. 

O IFPR em Umuarama iniciou suas atividades em maio de 2010 e possui, 

atualmente, aproximadamente 250 alunos matriculados em nove cursos técnicos 

presenciais. Atende outros 130 estudantes em cursos técnicos na modalidade 

educação a distância. Chegando à comunidade por inúmeras atividades, o Câmpus 

Umuarama já se tornou um referencial em projetos de extensão nas áreas de arte e 

apoio educacional. Com o grupo de dança do IFPR, por exemplo, ou com os 

seminários e eventos organizados no Centro Cultural Schubert, como o IFPipoca, que 

exibe gratuitamente filmes para a população, o IFPR se tornou uma referência para a 

comunidade de Umuarama. Em 2014, o Câmpus realizou diversos eventos 

oportunizando que a população conhecesse a produção científica e cultural dos alunos 

como a primeira edição do Seminário de Estudos Técnicos e Tecnológicos do IFPR- 

Câmpus Umuarama, com objetivo de aglutinar trabalhos de iniciação científica, projetos 

de pesquisa e de extensão com o tema “Meio Ambiente e Sociedade”, a I Feira de 

Ciências com exposição dos projetos de pesquisa desenvolvidos nas áreas de química, 

física e biologia, a semana alusiva ao Dia do Livro e da Biblioteca, com objetivo de 
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aproximar a comunidade do hábito da leitura e o Seminário Filosófico e Cultural IF-

SOPHIA, apenas para citar alguns exemplos.  

O Câmpus Umuarama também promoveu uma oficina de fotografia com o tema: 

“Fotografia ao alcance de todos” e a I Mostra Artística Fotográfica (MAF) do IFPR, além 

de ser mais uma sede do projeto Mulheres Mil no estado. Em Umuarama, o projeto 

“Pelas Mãos das Mulheres”, além dos eixos escolarização e noções de cidadania, 

comuns ao projeto, no módulo profissionalização, trouxe os cursos de 

Panificação/Confeitaria e Manicure e Pedicure.  

 

.. Conforme Resolução nº 63 de 17 de dezembro de 2012 do Conselho Superior, 

o IFPR possui a seguinte identidade institucional com Missão, Visão e Valores. 

 

 

1.4 MISSÃO DO IFPR 

 

“Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade, 

socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à 

formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos 

com a sustentabilidade.” 

 

1.5 VISÃO DE FUTURO 

 

“Ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, reconhecida 

pelo compromisso com a transformação social”. 

 

 

1.6 VALORES DO IFPR 

 

 Pessoas; 

 Visão sistêmica;  

 Educação de qualidade e excelência; 

 Eficiência e eficácia; 

 Ética; 

 Sustentabilidade;  

 Qualidade de vida; 

 Diversidade humana e cultural; 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

444000   

 Inclusão social; 

 Empreendedorismo e inovação; 

 Respeito às características regionais; 

 Democracia e transparência. 

 

1.7 FINALIDADES 

 

O Instituto Federal do Paraná - IFPR, instituição criada nos termos da Lei n.º 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação, possui 

natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluri curricular, 

multicâmpus e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

O Instituto Federal do Paraná deve promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e educação superior, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico, nas potencialidades regionais, preservação do meio 

ambiente, transparência e gestão democrática. 

O Instituto Federal do Paraná, em sua atuação, observa os seguintes princípios 

norteadores: 

I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do 

meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 

IV - inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências 

específicas; 

V - compromisso com a natureza pública e gratuita do ensino, sob a 

responsabilidade da União ; 

VI - produção de conhecimento legitimado mediante a interação com a realidade. 

 

De acordo com Lei de criação (Lei n.º 11.892/08) e com seu Estatuto, o IFPR tem 

as seguintes atribuições; 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional; 
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II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo, e de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de  gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal do Paraná; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, 

e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 

crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; 

X - participar de programas de capacitação, qualificação e requalificação dos 

profissionais de educação da rede pública; 

XI - O IFPR, verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, 

poderá ofertar cursos fora da área tecnológica. 

 

1.8 OBJETIVOS 

 

Também de acordo com o seu Estatuto e com a Lei de criação (Lei n.º 

11.892/08), o Instituto Federal do Paraná possui os seguintes objetivos: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o 

público da educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica; 
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III - realizar pesquisas, prioritariamente aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo 

nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica.  

VII - executar, sem finalidade comercial, serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens com fins exclusivamente educativos. 
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2. POLÍTICAS DE ENSINO, 

PESQUISA, INOVAÇÃO E 

EXTENSÃO 
 

2.1 O ENSINO E SUAS CONCEPÇÕES 

 

O currículo no Instituto Federal está fundamentado em bases filosóficas, 

epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas em seu projeto 

político institucional, sendo norteado pelos princípios da estética, da sensibilidade, da 

política da igualdade, da ética, da identidade, da interdisciplinaridade, da 

contextualização, da flexibilidade e da educação como processo de formação na vida e 

para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cultura, educação, 

tecnologia e ser humano. 

As diretrizes curriculares e a norma didática do Instituto Federal do Paraná serão 

fundamentadas em bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, socioculturais e 

legais, e estarão expressas no seu Projeto Político Institucional - PPI  

As ofertas educacionais do Instituto Federal estão organizadas por meio de 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, da educação técnica e 

profissional de nível médio, bem como da educação superior de graduação e de pós-

graduação  

A Pró-Reitoria de Ensino, responsável em planejar, superintender, coordenar, 

fomentar as políticas e acompanhar a execução das atividades de ensino, na área da 

educação profissional e tecnológica, da graduação e pós-graduação, articuladas com a 

extensão, a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação tecnológica no âmbito do 

IFPR, estabeleceu 34 (trinta e quatro) diretrizes, que seguem: 

 Diretriz 1 - A Pró-Reitoria de Ensino é a responsável pelas políticas de ensino 

em todos os níveis, cursos e modalidades no IFPR, respaldada no trabalho 

conjunto e participativo dos atores nos Câmpus, considerando a complexa 

realidade e diversidade dos mesmos. 

 Diretriz 2 - Construção coletiva do projeto político pedagógico (PPP) dos Campi 

para a elaboração conjunta do projeto político institucional (PPI). 

 Diretriz 3 - Formação continuada da Equipe Pedagógica e Docente do IFPR. 

 Diretriz 4 - Consolidação de Equipes Multidisciplinares nos Câmpus do IFPR. 

 Diretriz 5 - Unificação do processo seletivo/2013 do Instituto Federal do Paraná.  
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 Diretriz 6 - Formação pedagógica do magistério para não licenciados. Programa 

de capacitação de servidores integrado à PROGEPE. 

 Diretriz 7 - Fortalecimento do Programa de Pós-graduação do IFPR. 

 Diretriz 8 - Criação de cursos de Licenciatura nos Campi como política de Ensino 

Superior. 

 Diretriz 9 - Criação de cursos de Ensino Médio Integrado/Técnico nos Campi. 

 Diretriz 10 - Abertura de Curso PROEJA nos Campi. 

 Diretriz 11 - Criação de Fóruns na área do ensino integrados à pesquisa e a 

extensão. 

 Diretriz 12 - Formação das Secretarias Acadêmicas dos Campi. 

 Diretriz 13 - Adequação dos Laboratórios do IFPR. Criação progressiva das 

salas ambiente no plano diretor dos Campi. 

 Diretriz 14 - Integração interdisciplinar entre Áreas de Conhecimento e Eixos 

Tecnológicos nos Campi. 

 Diretriz 15 - Consolidação da política de Assuntos Estudantis no IFPR: 

diversificação das ações, descentralização de recursos e informatização. 

 Diretriz 16 - Participação na concepção pedagógica para elaboração do plano 

diretor dos Campi novos e na reestruturação e ampliação dos atuais. 

 Diretriz 17 - Valorização do ensino de Educação Física, das atividades 

esportivas, de lazer e saúde, dos jogos escolares multicampi do IFPR para 

servidores e alunos.  

 Diretriz 18 - Valorização da Área de Linguagens, no componente curricular de 

Língua Estrangeira e  Arte-Educação. 

 Diretriz 19 - Desenvolvimento das atividades pedagógicas no Portal PROENS. 

Ferramentas para uso de 20% do currículo na modalidade à distância. 

 Diretriz 20 - Reestruturação curricular dos PPC a partir das novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para EPT. 

 Diretriz 21 - Aquisição de kit acessibilidade e primeiros socorros nos Campi. 

 Diretriz 22 - Aquisição e ampliação do acervo bibliográfico nos Campi. 

 Diretriz 23 - Construção de salas EAD nos Campi com a infra-estrutura 

necessária para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

 Diretriz 24 - Criação de estação experimental e escritório modelo nos Campi 

para garantir qualificação profissional e curricular. 

 Diretriz 25 - Concluir atividades FIC/IFPR em convênio com a SETEC/MEC. 

 Diretriz 26 - Estimular o desenvolvimento de GT’s nos Campi sobre as relações 

de ensino, pesquisa e extensão com os arranjos produtivos locais (APL). 
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 Diretriz 27 - Criação da base de dados da PROENS para produção, análise, 

avaliação e controle de indicadores. Orientar os gestores do IFPR quanto ao 

Termo do Acordo de Metas. 

 Diretriz 28 - Incentivar e apoiar a criação de Olimpíadas Estudantis multi e 

interdisciplinares no IFPR. 

 Diretriz 29 - Criação da Seção de Certificação do IFPR na SERAC/PROENS. 

 Diretriz 30 - Atualizações nos componentes curriculares: observância à 

legislação sobre  história afro-brasileira, libras e pessoas com deficiência. 

 Diretriz 31 - Criação de laboratório de ensino equipado para cursos de 

Licenciatura nos Campi. 

 Diretriz 32 - Formação de professores para o PROEJA: criação de curso de 

extensão e especialização. 

 Diretriz 33 - Estruturação de Plataforma Tecnológica da EAD do IFPR em 

parceria com a SETEC: Fase 1 – Implantação em 400 IFs; Fase 2 - Implantação 

em até 3.000 municípios. 

 Diretriz 34 - Formação de professores para o PROEJA: criação de curso de 

extensão e especialização. 

 

2.2  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ofertada pelo IFPR nas 

modalidades presencial e à distância, compreende os Cursos de Ensino Médio 

Integrado, PROEJA, Concomitante e Subsequente, organizados de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico 

(Resolução nº. 04/1999 e Resolução 01/2005), Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (Resolução nº 15/98), Decreto Federal nº. 5154/2004, Pareceres 

nº39/2004 e 05/2011, Estatuto do IFPR e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Instituição, rege os procedimentos didático--pedagógico-administrativos 

dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e 

Continuada de Trabalhadores do Instituto Federal do Paraná. 

Os cursos na modalidade de Educação à Distância conferem a mesma 

certificação que seus equivalentes ofertados na modalidade presencial e podem 

receber regulamentação própria. 

O IFPR pode oferecer cursos inseridos nas atividades de Extensão, de acordo 

com os princípios e as finalidades da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

em articulação com o mundo do trabalho e com os segmentos sociais, com ênfase na 

produção, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 
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2.3 ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR 

 

A Educação Superior, ofertada pelo IFPR nas modalidades presencial e a distância, 

compreende os Cursos de Licenciatura, os Bacharelados, além dos Cursos Superiores de 

Tecnologia e dos Programas de Formação Pedagógica para não licenciados, organizando--se 

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e legislações vigentes estabelecidas pelos 

órgãos competentes do Ministério da Educação. 

Paralelamente, o IFPR pode oferecer cursos inseridos nas atividades de Extensão, de 

acordo com os princípios e as finalidades do Ensino Superior, em articulação com o mundo do 

trabalho e com os segmentos sociais, com ênfase na produção, no desenvolvimento e na 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

O currículo dos Cursos Superiores do IFPR está em consonância com o projeto político-

pedagógico do Câmpus, considerando os saberes e as experiências incorporados pelos 

estudantes e pelo aluno-trabalhador, que tem o seu próprio saber sobre a tecnologia e seu 

processo de produção. 

As matrizes curriculares dos cursos são organizadas e estruturadas de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior. 

 

2.3.1 Os Cursos de Ensino Médio, Técníco, Tecnológico e Superior dos Câmpus 

 

Os Cursos Superiores de Tecnologia têm por objetivo formar profissionais aptos a 

desenvolver atividades em determinado Eixo Tecnológico, utilizando, desenvolvendo e 

adaptando tecnologias com a compreensão crítica das implicações decorrentes e das suas 

relações com o processo produtivo, com o ambiente e com a sociedade. 

Os Cursos de Bacharelado têm por objetivo formar profissionais para as diversas áreas do 

conhecimento e para o mundo do trabalho. 

Os Cursos de Licenciatura e os Programas Especiais de Formação Pedagógica têm por 

objetivo formar professores para a Educação Básica, preferencialmente nas áreas de Ciências, 

Química, Física, Biologia e Matemática e para a Educação Profissional e Tecnológica, podendo 

contemplar outras áreas de conhecimento, de acordo com as demandas dos arranjos 

produtivos locais/regionais e da realidade sociocultural onde está inserido o Câmpus. 

Para a oferta dos Cursos de Graduação, o IFPR observa o perfil do corpo docente, as 

condições de instalações e os materiais didáticos existentes no Câmpus, além das 

necessidades e tendências do mundo do trabalho, dos arranjos produtivos, culturais e sociais, 

considerando contextos locais e regionais, identificadas através de estudos e pesquisas do 

mundo do trabalho, de fóruns de desenvolvimento regional, de fóruns dos Eixos Tecnológicos, 

e/ou através de outros instrumentos pertinentes. 

Os Cursos de Graduação são estruturados por componentes curriculares que podem 

ser agrupados em períodos, módulos ou séries. A duração e a carga horária dos cursos 

oferecidos são compatíveis com as exigências das formações profissionais delineadas nos 

respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos, observando-se as diretrizes curriculares 

aprovadas pelos órgãos competentes do Ministério da Educação. 
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Quadro 002 - Relação de Cursos por Câmpus ASSIS CHATEAUBRIAND (FONTE: SISTEC) 
 

 
 

 

Quadro 003 - Relação de Cursos por Câmpus CAMPO LARGO (FONTE: SISTEC) 
 

 
 

 

Quadro 004 - Relação de Cursos por Câmpus CASCAVEL (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 005 - Relação de Cursos por Câmpus CURITIBA (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 006 - Relação de Cursos por Câmpus FOZ DO IGUAÇU (FONTE: SISTEC) 

 

 
 
Quadro 007 - Relação de Cursos por Câmpus IRATI (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 008 - Relação de Cursos por Câmpus IVAIPORÃ (FONTE: SISTEC) 

 

 
 
Quadro 009 - Relação de Cursos por Câmpus JACAREZINHO (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 010 - Relação de Cursos por Câmpus LONDRINA (FONTE: SISTEC) 

 

 
 
Quadro 011 - Relação de Cursos por Câmpus PALMAS (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 012 - Relação de Cursos por Câmpus PARANAGUÁ (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 013 - Relação de Cursos por Câmpus PARANAVAÍ (FONTE: SISTEC) 

 
 

 

Quadro 014 - Relação de Cursos por Câmpus TELÊMACO BORBA (FONTE: SISTEC) 
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Quadro 015 - Relação de Cursos por Câmpus UMUARAMA (FONTE: SISTEC) 

 
 

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) é responsável pelo planejamento, superintendência, 

coordenação e fomento das políticas e acompanhamento da execução das atividades de 

ensino, na área de educação profissional e tecnológica, de graduação e pós-graduação, 

articuladas com a extensão, a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação tecnológica no 

âmbito do IFPR. 

A Diretoria de Ensino Médio e Técnico (DEMTEC) é responsável pela administração, 

orientação, coordenação, supervisão e avaliação das atividades de ensino, controle acadêmico, 

acompanhamento, apoio à capacitação docente, acompanhamento discente, apoio 

pedagógico, bem como questões inerentes a Legislação e Normas de Ensino referentes à sua 

área de atuação. 

A Diretoria de Ensino Superior e Pós-Graduação (DESUP) conduz a política institucional 

de Ensino Superior e Pós-Graduação do Instituto Federal do Paraná e a relação externa com 

as instituições estaduais e federais para o desenvolvimento do Ensino, da Ciência e da 

Tecnologia. 

À Diretoria de Assuntos Estudantis e Atividades Especiais (DAES) compete: planejar, 

elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a Política de Assistência Estudantil (Programas, 

Projetos e Ações). Objetiva democratizar o acesso, garantir a permanência e o êxito no 

processo formativo do estudante, contribuindo para a formação integral e inclusão social de 

forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica (CGSA), vinculada ao Gabinete da Pró-

Reitoria de Ensino, é responsável pela normalização e coordenação das ações de 

acompanhamento e registro das atividades curriculares e acadêmicas desenvolvidas nos 

diversos Câmpus do Instituto Federal do Paraná. 

A Coordenadoria Geral de Bibliotecas (CGB), que possui natureza consultiva, normativa e 

executiva, é responsável pela coordenação das atividades e ações sistêmicas das Bibliotecas, 

a fim de aprimorar e promover a Política Informacional do IFPR, de acordo com a legislação 

brasileira de educação, padrões nacionais e internacionais de documentação e informação, 
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políticas de ensino, normativas internas e em consonância com a legislação que regulamenta o 

exercício da profissão do Bibliotecário Documentalista. 

À gestão da Pesquisa, Extensão e Inovação compete planejar, desenvolver, articular, 

acompanhar e avaliar a execução das políticas do IFPR de desenvolvimento científico, 

tecnológico e de transferência de conhecimento e tecnologias à sociedade. Assim a PROEPI, 

por meio de suas diretorias sistêmicas, trabalha em consonância com agências de fomento do 

Governo Federal, do Estado do Paraná e com outras instituições de pesquisa, extensão e 

inovação, respeitando o princípio da autonomia autárquica do IFPR.  

A política do IFPR para pesquisa, extensão e inovação tecnológica consiste no 

fortalecimento de ações destas áreas com a formação humana dada pelas ofertas de cursos 

desta Autarquia. Assim, aproximamos a pesquisa, a extensão e a inovação do ensino, em seus 

diversos níveis de oferta, e aparelhamos os Câmpus para o atendimento às demandas da 

sociedade e dos arranjos locais. 

 

2.4 AÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

A Pós-Graduação compreende cursos Lato Sensu de Especialização e 
Programas Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado, com o objetivo geral de qualificar 
profissionais para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, priorizando o avanço 
do conhecimento cientifico e tecnológico. 

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização visam o 
aprofundamento de conhecimentos e das habilidades tecnológicas, preparando 
especialistas em setores restritos das atividades acadêmicas e profissionais nas 
diferentes áreas do conhecimento. 

Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado e Doutorado 
contribuem para promover o aprofundamento e o aprimoramento do conhecimento 
individual e coletivo em prol do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
educação para o mundo do trabalho e da cidadania, visando conferir aos alunos um 
nível de elevado padrão ético, técnico, acadêmico e profissional. 
 

2.4.1 Política de Melhoria da Qualidade da Pós-Graduação 
 

 Contato com professores de Língua Estrangeira do IFPR para iniciar conversa 
sobre criação de centros de línguas em cada Câmpus.  

 Portaria de afastamento docente para qualificação stricto sensu.  

 Mapeamento de cursos de pós-graduação stricto sensu Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  

 Lançamento PROPÓS na página do IFPR e no EAD. 

 26/09 e 27/09 - VI Encontro de Formação sobre a Organização do Trabalho 
Pedagógico do IFPR – Câmpus Jacarezinho.  

 Mapeamento cursos de pós-graduação UEL, UEM, UEPG, UNIOESTE, UFPR 

 Entrega de listas de mapeamentos de cursos UFPR, UEM, UEL, UNIOESTE, 
UEPG na DTIC para preenchimento por servidores. 
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2.5 AÇÕES DA PROENS 

 

A Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) é responsável pelo planejamento, 

superintendência, coordenação e fomento das políticas e acompanhamento da execução das 

atividades de ensino, na área de educação profissional e tecnológica, de graduação e pós-

graduação, articuladas com a extensão, a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação 

tecnológica no âmbito do IFPR. 

 

Quadro 016  – Recurso destinado às Despesas Gerais da PROENS: 

 

Despesas 
Recurso 

Destinado 
R$ Executado % Executado Saldo 

Diárias Nacionais 48.753,09 38.127,59 78,2 10.625,50 

Diárias Eventuais 3.014,00 2.391,30 79,33 622,70 

Passagens Aéreas 26.190,70 24.247,10 92,57 1.943,60 

Passagens Rodoviárias 2.875,00 1.717,98 59,75 1.157,02 

Serviço Terceirizado (Habitual) 99.807,92 99.807,92 100 0,00 

Manutenção de Software 12.392,26 7.908,06 63,81 4.484,20 

Desp. de Pessoal (Auxílio Moradia) 46.464,00 40.960,00 88,15 5.504,00 

Material de Expediente 12.979,50 *12.392,20 95,47 587,30 

Outros serviços PJ 7.169,80 4.703,40 65,60 2.466,40 

Total 259.646,27 232.255,55 89,45 27.390,72 

* Valor remanejado para atender as despesas da Manutenção do Software Pergamum. 

 

Quadro 017  – Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI: 

 

Despesas Recurso Destinado R$ Executado Saldo 

Aquisição de Material Bibliográfico 1.883.644,69 835.610,92 *1.048.033,77 

Total 1.883.644,69 835.610,92 1.048.033,77 

* Saldo do empenho inscrito em restos a pagar. Fornecedores ainda estão realizando a entrega 

de livros. 

 

Quadro 018 –  Recursos - Ação 20RL: 

 

Despesas Recurso Destinado R$ Executado Saldo 

Consumo *73.670,33 73.670,33 0,00 

Total 73.670,33 73.670,33 0,00 

* A PROPLAN disponibilizou recurso dessa ação para atender as despesas de contratação de 

material de consumo (faixas e manuais do estudante) da empresa Andergraf. 
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Quadro 019 –  Recursos destinados à Ação 2994 – Assistência Estudantil: 

 

Despesas 
Recurso 

Destinado 
R$ Executado % Executado Saldo 

Auxílio Bolsa Estudantil 7.121.401,80 6.889.344,00 96,74 232.057,80 

Material de Consumo 392.390,00 208.308,87 53,08 *184.081,13 

Pessoa Física 85.170,00 *85.170,00 100 0,00 

Pessoa Jurídica 835.773,26 835.773,26 100 0,00 

Material Permanente 2.129.267,00 0,00 0 2.129.267,00 

Total 10.564.002,06 8.018.596,13 75,9 1.804.638,11 

* Valor alocado para reforço das bolsas estudantis. 

 

Inicialmente foi destinado às bolsas da assistência estudantil o valor de R$ 7.247.500,00. Deste 

valor e após reforços e anulações parciais, foi efetivamente empenhado o valor final de R$ 

7.061.096,80. 

Quadro 020 –  Auxílio Bolsa Estudantil: 

 

Bolsa R$ Empenhado 
DBI'S e 

GRU'S 
R$ Executado % Executado Saldo Empenho 

PACE 4.056.500,00 35.650,00 4.016.575,00 98,15 75.575,00 

ATLETA 437.000,00 2.175,00 428.700,00 97,61 10.475,00 

PBIS 1.940.000,00 7.650,00 1.841.700,00 94,56 105.950,00 

MONITORIA 285.000,00 1.400,00 274.050,00 95,68 12.350,00 

EVENTOS 270.096,80 13.430,00 261.569,00 92,25 21.957,80 

PROEJA 72.500,00 0,00 66.750,00 92,06 5.750,00 

Total 7.061.096,80 60.305,00 6.889.344,00 96,74 232.057,80 

 

Despesas com Material de Consumo: 

 

Ocorreram algumas descentralizações do recurso da conta material de consumo para 

diversos Câmpus com o intuito de atender as despesas com transporte para a participação dos 

alunos em eventos do IFPR entre outras despesas a saber: 

Quadro 021 –  Despesas com Material de Consumo: 

Despesa Unidade Finalidade Valor 

Descentralização Câmpus Curitiba Transporte ENET 10.000,00 

Descentralização Câmpus Curitiba Transporte JIF-SUL 10.000,00 

Descentralização Câmpus Foz do Iguaçu Transporte JIF-SUL 11.418,00 

Descentralização Câmpus Paranavaí Transporte JIF-SUL 18.613,59 

Descentralização Câmpus Foz do Iguaçu Transporte JIF-NAC. 6.000,00 
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Quadro 021 –  Despesas com Material de Consumo (continuação) 

Despesa Unidade Finalidade Valor 

Descentralização Câmpus Curitiba Transporte JIF-NAC. 3.000,00 

Descentralização Câmpus Paranavaí Transporte JIF-NAC. 6.000,00 

Descentralização Câmpus Palmas Transporte JIF-NAC. 25.000,00 

Remanejado para PJ  Reitoria - DAES Van - Transporte JIF-NAC. 2.400,00 

Slinger Tecnology Reitoria - DAES Compra Carteiras em PVC 5.249,79 

Descentralização Câmpus Telêmaco Borba Transporte JIF-PR 7.300,00 

Descentralização Câmpus Palmas Transporte PBID - Paranaguá 15.300,00 

Descentralização Câmpus Foz do Iguaçu Compra Mesa de Som 2.752,00 

Andergraf Multimídia Reitoria - DAES Banners – JIF-PR 476,87 

Descentralização Câmpus Londrina Transporte JIF-PR 15.299,00 

Descentralização Câmpus Paranaguá Transporte JIF-PR 9.219,52 

Remanejado para PJ Reitoria - DAES Atender despesas do JIF-PR 43.765,26 

Descentralização Câmpus Jacarezinho Transporte JIF-PR 7.814,84 

Descentralização Câmpus Paranavaí Transporte JIF-PR 8.700,00 

Total   208.308,87 
 

Despesas com Pessoa Física: 

O recurso destinado ao pagamento de Pessoa Física, no valor de R$ 85.170,00 não foi 

utilizado, sendo alocado para reforços das bolsas estudantis. 
 

Despesas com Pessoa Jurídica: 

Inicialmente foi destinado para as despesas de PJ o valor de R$ 1.277.560,00. Deste valor e 

após remanejamento de R$ 485.552,00 para as bolsas estudantis, foi executado o valor final de 

R$ 835.773,26, conforme segue: 
 

Quadro 022 –  Despesas com Pessoa Jurídica: 
 

Despesa Unidade Finalidade Valor 

Federal Vida e Previdência PROENS/DAES Seguro de vida dos alunos 65.196,00 

MBM Seguradora S/A. PROENS/DAES Seguro de vida dos alunos 52.905,30 

Descentralização de Recurso  PROEPI Realização do III SEPIN 300.000,00 

F. das C. Mendonça Borges ME PROENS/DAES Locação de van para o JIF - Natal/RN 2.400,00 

Halifax Eventos Ltda. PROENS/DAES Organização dos jogos do IFPR 327.700,00 

Sonora Marketing Ltda. PROENS/DAES Árbitros para os jogos do IFPR 58.461,06 

Cardial Stands Ltda. PROENS/DAES Tendas para os jogos do IFPR 29.110,90 

Total   835.773,26 

 

Quadro 023 – Despesas com Material Permanente:  

 

Despesas Recurso Destinado Recurso Empenhado Saldo 

Material Permanente *2.129.267,00 0,00 2.129.267,00 

Total 2.129.267,00 0,00 2.129.267,00 

*Valor não utilizado devido a restrição licitatória na aquisição de tablets. 
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2.6 RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
 

2.6.1 Programa Ciências Sem Fronteiras 

 

Foram concedidas ao IFPR pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico,bolsas em virtude do desempenho da instituição nos 

Programas de Bolsas de Iniciação Científica. 

No início de 2012, foi lançada Chamada Interna para pré-seleção de estudantes 

interessados em concorrer a bolsas de estudo no Canadá através do Programa Ciência  

 
2.7 AÇÕES DA PROEPI 
 

2.7.1 Macroproecesso Gestão  da Pesquisa, Extensão e Inovação  

 

À gestão da Pesquisa, Extensão e Inovação compete planejar, desenvolver, articular, 

acompanhar e avaliar a execução das políticas do IFPR de desenvolvimento científico, 

tecnológico e de transferência de conhecimento e tecnologias à sociedade. Assim a PROEPI, 

por meio de suas diretorias sistêmicas, trabalha em consonância com agências de fomento do 

Governo Federal, do Estado do Paraná e com outras instituições de pesquisa, extensão e 

inovação, respeitando o princípio da autonomia autárquica do IFPR.  

A política do IFPR para pesquisa, extensão e inovação tecnológica consiste no 

fortalecimento de ações destas áreas com a formação humana dada pelas ofertas de cursos 

desta Autarquia. Assim, aproximamos a pesquisa, a extensão e a inovação do ensino, em seus 

diversos níveis de oferta, e aparelhamos os Câmpus para o atendimento às demandas da 

sociedade e dos arranjos locais. 
 

2.7.2.Macroprocesso de Pesquisa 

2.7.2.1  – PIBIC 

 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política 

de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da 

concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na 

pesquisa científica.  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal do Paraná 

(PIBIC/IFPR).  

 

Quadro 024 – Bolsas PIBIC Executadas 

Edital Situação/Vigência 
Duração do Edital 

(meses) 
Valor da 

bolsa 
Projetos 

Contemplados 
Nº de Bolsas 

014/2013 
Executado/ Abril à 
Dezembro de 2014 

9 R$400,00 10 10 
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De acordo com a agência de fomento, apresentam-se os seguintes programas 

em andamento no ano de 2014/2015: 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq) e Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-Af/CNPq). 
 

Quadro 025 – Bolsas PIBIC Vigentes 

 

Edital Situação/Vigência 
Duração do 

Edital (meses) 
Valor da 

bolsa 
Projetos 

Contemplados 
Nº de Bolsas 

009/2014 
Vigente / Setembro-

2014 à Agosto - 2015 
12 R$400,00 8 8 

OBS: A bolsa é paga diretamente pelo CNPq ao estudante. 

 

2.7.2.2  – PIBIC-Jr. 

 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr/IFPR) é um 

programa da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) destinado a alunos do 

Ensino Técnico Integrado, Subsequente e Concomitante, que tem por finalidade despertar a 

vocação científica e incentivar talentos potenciais nos alunos mediante sua participação em 

atividade de pesquisa, orientada por pesquisador qualificado.  

 

Quadro 026 – Bolsas PIBIC-Jr  Executadas 

 

Edital Situação/Vigência Duração do 

Edital (meses) 

Valor da 

bolsa 

Projetos 

Contemplados 

Nº de Bolsas 

013/2013 
Executado/ Abril-2014 

à Março - 2015 
9 R$350,00 60 60 

OBS: Executado para 50 bolsistas R$350,00, dos quais R$ 250,00 pelo IFPR e R$ 100,00 pelo 

CNPq e para 10 bolsistas recebendo R$ 350,00 integralmente do IFPR 

 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0499, do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, e 0803 do Ministério da, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo 

Federal. Estes objetivos visam, respectivamente: [1] Promover a popularização da ciência, 

tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica, e; [2] Apoiar a formação de pessoal 

qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para 

a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da 

tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil. 

 

2.7.2.3  – PIAP 
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 O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PIAP) do Instituto Federal do Paraná é 

um programa da PROEPI que tem por finalidade fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos 

no IFPR, bem como custear atividades relacionadas aos mesmos. 

Os recursos provenientes desse programa destinam-se a manutenção e melhoria das 

atividades necessárias ao desenvolvimento da pesquisa proposta podendo ser aplicados em 

despesas relativas ao projeto de pesquisa contemplado, tais como aquisição de material de 

consumo e/ou permanente e inscrição em congressos e eventos científicos para apresentação 

de seus resultados. 

 

Quadro 027 – Bolsas PIAP  Vigentes 

 

Programa/Edital Total de 

Projetos 

Duração 

do Edital 

(meses) 

Valor da 

bolsa 

Nº de Bolsas 

Pesquisador 

Valor (R$) 

015/2013 32 - R$2000,00 32 64.000,00 

 

Esta ação está relacionada aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 

0500  e 0501 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 

0508 do Ministério do Meio Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo 

Federal. Estes objetivos visam, respectivamente:  [1] Fomentar o processo de geração 

e aplicação de novos conhecimentos, dando especial atenção ao equilíbrio entre as 

regiões do país a partir de uma forte interação com o sistema produtivo e com a 

sociedade; [2] Realizar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico nas unidades 

de pesquisa do MCT e expandir e modernizar a infraestrutura científica, tecnológica e 

de inovação nas instituições científicas e tecnológicas, promovendo o 

compartilhamento do seu uso; [3] Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Microeletrônica; [4] 

Promover a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores 

estratégicos, especialmente energia e biocombustíveis, mineral, agropecuária, 

complexo econômico-industrial da saúde, transporte, petróleo e gás e aeroespacial; [5] 

Estimular a ampliação da inovação e dos investimentos empresariais em pesquisa e 

desenvolvimento, mediante a maior utilização de instrumentos governamentais de 

apoio à inovação; [6] Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação e a 

melhoria da educação científica; [7] Promover a ciência, tecnologia e inovação para a 

inclusão produtiva e o desenvolvimento social; [8] Fomentar o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas inovadoras para cidades sustentáveis; [9] Promover o 

desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, e 

sistematizar e difundir as informações disponíveis, visando a conservação, a valoração 

e o uso sustentável dos recursos naturais dos biomas brasileiros; [10] Atualizar o marco 

regulatório sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da 
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biodiversidade, tendo como referência os compromissos assumidos pelo governo 

brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), e; [11] Recuperar o estado 

de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 

 

2.7.3. Macroprocesso da Extensão Social e Tecnológica  
  

A Extensão se constitui como processo educacional, cultural, artístico e científico 

que visa contribuir com a emancipação humana a partir da interação social. No IFPR, a DIEXT 

– Diretoria de Extensão e Políticas de Inclusão é a responsável pelo planejamento, orientação, 

coordenação e avaliação das atividades de Extensão em todos as suas modalidades, assim 

como de propor e coordenar a implementação de Políticas de Inclusão Social no âmbito do 

IFPR.  
 

2.7.3.1 - Bolsas de Extensão : 

  

O Programa de Bolsas de Extensão é um programa da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa 

e Inovação (PROEPI) que visa apoiar as atividades  de extensão, por meio de concessão de 

bolsas de apoio financeiro aos Coordenadores dos projetos bem como estudantes devidamente 

matriculados no IFPR, durante os meses de abril a dezembro de 2014, com as seguintes 

finalidades: 
 

 Desenvolvimento dos arranjos produtivos e culturais locais; 

 Interlocução com sujeitos da sociedade e seus movimentos sociais;  

 Desenvolvimento da extensão de forma indissociável ao Ensino e à Pesquisa;  

 Resgate e valorização dos saberes e conhecimentos tradicionais; 

 Fomento da economia solidária;  

 Formação integral de sujeitos por meio de ações; 

 Valorização da Educação para os Direitos Humanos; 

 Abertura para a inclusão produtiva articulada à qualificação 
 

Quadro 028 – Bolsas de Extensão  
 

Programas/Edital Total de 

Projetos 

Número de bolsas  

Coordenador 

Valor 

(R$) 

Número de bolsas  

Alunos 

Valor (R$) 

Edital 001/2014 – 
Bolsas de Extensão 

50 50 2.000,00 100 350,00 

 

No decorrer do ano de 2014, 05 bolsistas deixaram de desenvolver suas 

atividades nos projetos dos quais faziam parte e não foram substituídos. 

Estas ações estão relacionadas ao Objetivo 0500, do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação e Objetivo 0880 do Ministério da Justiça, do Plano Plurianual 

2012-2015 do Governo Federal. Estes objetivos visam, respectivamente: [1] Promover 

a ciência, tecnologia e inovação para a inclusão produtiva e o desenvolvimento social 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

666444   

e; [2] Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça com ênfase na articulação e 

integração das ações garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a 

participação social e os diálogos interfederativos. 

 

2.7.3.2 - CECANE: Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar  
 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar do IFPR (Cecane) é 

um Programa Institucional de Extensão que desenvolve ações de pesquisa, extensão e 

inovação em parceria com o FNDE nas áreas de alimentação e nutrição escolar, 

visando apoiá-lo no trabalho de formação, assessoria, controle e avaliação do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O Cecane está em fase de 

implantação e as áreas prioritárias de atuação são: alimentação adequada como direito 

humano; alimentação escolar para povos indígenas e comunidades quilombolas; 

desenvolvimento territorial sustentável; consolidação da agricultura familiar de base 

ecológica como parte de um processo de inclusão social; introdução de inovações 

tecnológicas na escola e no campo, e a efetivação da Lei da Alimentação Escolar 

11947/09 no Paraná. O Centro trabalhará de maneira articulada com um grupo de 

pesquisa registrado no CNPQ e os NEAs (Núcleos de Estudos em Agroecologia e 

Produção Orgânica). 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0411, 0413, 0759 e 0760 do 

Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, que visam, respectivamente: [1] “Qualificar os 

instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e 

da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura 

familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços”; [2] “Organizar a 

agricultura familiar para comercialização e inserção econômica em mercados 

institucionais, diferenciados e convencionais (interno e externo) e nas cadeias 

produtivas de energias renováveis”; [3] “Promover a autonomia econômica das 

mulheres rurais por meio da sua inclusão na gestão econômica e no acesso aos 

recursos naturais e à renda, e da ampliação e qualificação das políticas públicas da 

agricultura familiar”, e; [4] “Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica 

e orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a 

ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, 

gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação”. 
 

2.7.3.3. – CRC - Centros de Recondicionamento de Computadores  
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Um programa que conjuga a formação de jovens em situação de 

vulnerabilidades sociais que se interessem por esse campo de trabalho, à preocupação 

ambiental do lixo gerado a partir da informatização da sociedade.  

Este programa encontra-se em andamento, inicialmente, em parceria entre o 

Instituto Federal do Paraná, o Ministério das Comunicações e a Prefeitura Municipal de 

Curitiba, com o intuito de otimizar espaços para a constituição do plano de ação, 

possibilitando a concretude por meio de profissionais que poderão contribuir para o 

desenvolvimento do programa e, sobretudo, pelos órgãos envolvidos, os quais buscam, 

em comum, a mesma política pública de inclusão digital. 

Estas ações estão relacionadas ao Objetivo 0988, da Presidência da República 

e 0753 do Ministério das Comunicações, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo 

Federal. Estes objetivos visam, respectivamente:  [1] Implementar o programa Estação 

Juventude no território nacional, voltado para a produção e circulação de informações, 

a formação de redes sociais de interesse comum e experiências concretas de 

integração de políticas públicas capazes de modificar e enriquecer a realidade dos 

jovens, reafirmando a importância da dimensão territorial do desenvolvimento, e; [2] 

Estimular a diversidade, a pluralidade e a competição entre meios e agentes da área 

das comunicações por meio da revisão do arcabouço regulatório e de ações que 

busquem oferecer o maior número possível de fontes de informação aos brasileiros. 
 

2.7.3.4. – Incubadora de Economia Solidária 
 

O Programa de Extensão “Incubadora Social Tecnológica de Empreendimentos 

Populares Solidários” está em fase de elaboração. 

Como um programa institucional ligado à DIEXT, ele foi concebido para articular 

projetos e outras ações de extensão de caráter multidisciplinar voltadas para a 

construção de inovações sociais e afirmação dos direitos humanos fundamentais. 

Integrado a atividades de pesquisa e de ensino, esse programa de extensão tem por 

objetivo apoiar empreendimentos, redes e segmentos produtivos solidários através de 

processos de incubação e indução de cadeia produtiva solidária, pela cooperação e 

autogestão. 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0287 e 0869 do Ministério do 

trabalho e 0946 do Ministério das Relações Exteriores, do Plano Plurianual 2012-2015 

do Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

que visam, respectivamente: [1] Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e 

Renda no território nacional, ampliando o alcance da promoção de políticas públicas 

que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do trabalho; [2] Promover 

o prego e o trabalho decente no Brasil conforme compromissos assumidos pelo país na 

Agenda e no Plano Nacional do Trabalho Decente, visando ao enfrentamento à 
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pobreza e à desigualdade social, ao desemprego e à informalidade, aos baixos níveis 

de rendimentos e produtividade, às desigualdades de gênero e raça/etnia e ao combate 

a todo tipo de discriminação no mundo do trabalho, e; [3] Expandir as iniciativas 

previstas nos Planos de Ação das instâncias subsidiárias da UNASUL nas áreas da 

saúde, combate à fome e à pobreza, erradicação da extrema pobreza, segurança 

alimentar e nutricional, proteção social e economia solidária, bem como consolidar e 

implementar o Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS), com vistas a 

reforçar o pilar social da integração regional. 
 

2.7.3.5. – MACROPROCESSO DO EMPREENDEDORISMO INOVADOR 
 

A gestão da Inovação no IFPR tem por objetivo promover o desenvolvimento, a cultura, 

da inovação e da propriedade intelectual, e monitorar a execução das políticas de inovação de 

nossa instituição.  

Em 2014, as ações para a implantação e consolidação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT) do IFPR focaram na elaboração de diretrizes para procedimentos de registro 

de marcas, patentes e softwares, cessão de direitos; termo de cessão de direitos; 

termo de participação de inventores; termos de sigilo, bem como numa proposta para a 

política de Inovação do IFPR. Além da elaboração e discussão de diretrizes e 

normatizações da inovação e do empreendedorismo, a PROEPI promoveu diversos 

editais de incentivo à inovação, apoiando, com bolsas e recursos para materiais e 

equipamentos, estudantes e servidores do IFPR. 

 

2.7.3.6. – PIBIN - Programa Institucional de Bolsas de Incentivo ao 

Empreendedorismo Inovador 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador 

(PIBIN) do Instituto Federal do Paraná tem por finalidade estimular o desenvolvimento 

tecnológico, a inovação, o empreendedorismo e ações de melhoramento de produtos e 

processos através da inserção de alunos em Programas de Iniciação Científica com 

foco em Inovação e Empreendedorismo. 

Em seu segundo ano de existência, o programa já apoiou 26 projetos de nível 

médio e 6 projetos de nível superior. Em 2014 houve um aumento de projetos 

aprovados distribuídos em diversos câmpus do IFPR (em comparação com 2013). 
 

Quadro 029 – Bolsas PIBIN  
 
Programas/Edital Nível Total de 

Projetos 
Bolsas  

Coordenador 
Valor 
(R$) 

Número de 
bolsas  Alunos 

Valor (R$) 

EDITAL N.º 003/2014 
– PROEPI/IFPR 

médio 14 14 2.000,00 14 350,00 
superior 3 3 2.000,00 3 400,00 
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Fig. 007. – Projetos Desenvolvidos nos Campus para 2013 e 2014 
 

2.7.3.7. – IFTECH - Feira de Inovação Tecnológica do IFPR - Desenvolvimento de 

Protótipos ou Produtos Inovadores  

A IFTECH, realizada nas dependências de cada um dos Câmpus do IFPR 
participantes, já na sua segunda edição, representa um espaço de apresentações e 
exposição de protótipos e produtos desenvolvidos pelos estudantes do IFPR, sobre 
coordenação dos professores orientadores, oferecendo uma rica oportunidade de 
trocas de experiências ligadas a conhecimentos científicos, tecnológicos e inovadores. 
O evento, que também tem como finalidade estimular a criatividade empreendedora e 
inovadora dos estudantes, técnicos e professores é pensado, viabilizado e gerenciado 
pela PROEPI, por meio da  Diretoria de Empreendedorismo Inovador e edital específico 
de apoio financeiro.  

Em 2014, 12 câmpus do IFPR sediaram o evento entre os meses de agosto a 
setembro, em duas diferentes linhas de fomento: 10 câmpus na linha 1, com o 
desenvolvimento e apresentação de no mínimo 10 protótipos ou produtos inovadores; e 
2 câmpus na linha 2, com minimamente 5 protótipos ou produtos inovadores. 

Os dois protótipos ou produtos inovadores melhor avaliados em cada Câmpus 
foram convidados a apresentar seus resultados inovadores no III SE2PIN, fortalecendo 
os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) de cada Câmpus e a política institucional de 
promoção da cultura empreendedora e inovadora dos professores, técnicos e 
estudantes do IFPR. 

 

Quadro 030 – IFTECH  

Programas/Edital Linhas Total de Câmpus Valor por Câmpus 
(R$) 

Valor Total (R$) 

EDITAL N.º 006/2014 
– PROEPI/IFPR 

1 10 8.000,00 80.000,00 

2 2 4.000,00 8.000,00 
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2.7.3.8. – I Olimpíada IFPR de Robótica  
 

 

O Instituto Federal do Paraná promoveu a I Olimpíada IFPR de Robótica, envolvendo 

dez câmpus. O evento tem por objetivo proporcionar um espaço de aprendizagem, 

apresentação, exposição e competição de protótipos de robôs, estimulando o interesse dos 

estudantes para a concepção, construção e programação  destes a partir de kits de Robótica 

educacional. Além da aprendizagem tecnológica, esta é uma oportunidade para troca de 

experiências científicas e tecnológicas ligadas à inovação. A Olimpíada IFPR segue os moldes 

da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que tem o intuito de ser um instrumento de 

melhoria do Ensino Fundamental e Médio e também de identificar jovens talentos que possam 

ser estimulados para carreiras técnico-científicas.  

Nos critérios definidos pelo Edital 002/2014 PROEPI, elaborado pela Diretoria de 

Empreendedorismo Inovador, coordenadores de cada um dos câmpus do IFPR pôde se 

inscrever para receber recurso financeiro visando a organização geral do evento, o qual foi 

dividido em duas etapas: Fase 1, que ocorreu no âmbito de cada câmpus selecionado no 

referido edital, e; Fase 2, quando as equipes melhor classificadas na primeira fase puderam 

competir entre si. Esta fase ocorreu no Câmpus Paranavaí. Os dois primeiros colocados da 

Fase 2 foram convidados a apresentar os seus protótipos no III SE²PIN, integrando uma 

política institucional que visa a promoção de uma cultura inovadora no processo de formação 

dos estudantes do IFPR. 

 
 

Quadro 031 – I Olimpíada IFPR de Robótica  
 
Programas/Edital Total de 

Câmpus 
Número de bolsas 

Coordenador 
Valor (R$) Valor Total Empenhado 

(R$) 
EDITAL N.º 002/2014 – 

PROEPI/IFPR 
11 11 2.000,00 22.000,00 

 

2.7.3.9. – II Feira de Estágios 

 

A iniciativa do IFPR em promover a II Feira de Estágios, reflete a continuidade 

de uma política institucional que se preocupa com a formação integral do estudante,  

articulada com ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao desenvolvimento 

social e econômico, ao produzir o conhecimento que forme cidadãos capazes de 

contribuir para uma sociedade na qual estão inseridos. Tem como objetivo principal 

proporcionar um mecanismo de contato direto do estudante com a comunidade escolar 

e o mundo do trabalho. Também promove a divulgação do nome da instituição e 

expande a rede de relacionamentos do IFPR na sociedade. Intermedia, junto às 

empresas presentes no evento, a oportunidade de estágio de interesse curricular, 

obrigatório ou não, como forma de complementação ao ensino e aprendizagem. 
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Quadro 032 – II Feira de Estágios 
Programas/Edital Total de Câmpus Valor por Câmpus (R$) Valor Total Empenhado (R$) 

EDITAL N.º 004/2014 – 
PROEPI/IFPR 

9 2.000,00 18.000,00 

 
Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 

0500  e 0501 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 

do Ministério do Meio Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. Estes 

objetivos visam, respectivamente:  [1] Fomentar o processo de geração e aplicação de novos 

conhecimentos, dando especial atenção ao equilíbrio entre as regiões do país a partir de uma 

forte interação com o sistema produtivo e com a sociedade; [2] Realizar pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico nas unidades de pesquisa do MCT e expandir e modernizar a 

infraestrutura científica, tecnológica e de inovação nas instituições científicas e tecnológicas, 

promovendo o compartilhamento do seu uso; [3] Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Microeletrônica; [4] Promover 

a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores estratégicos, 

especialmente energia e biocombustíveis, mineral, agropecuária, complexo econômico-

industrial da saúde, transporte, petróleo e gás e aeroespacial; [5] Estimular a ampliação da 

inovação e dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento, mediante a maior 

utilização de instrumentos governamentais de apoio à inovação; [6] Promover a popularização 

da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica; [7] Promover a ciência, 

tecnologia e inovação para a inclusão produtiva e o desenvolvimento social; [8] Fomentar o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para cidades sustentáveis; [9] Promover 

o desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, e 

sistematizar e difundir as informações disponíveis, visando a conservação, a valoração e o uso 

sustentável dos recursos naturais dos biomas brasileiros; [10] Atualizar o marco regulatório 

sobre a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade, tendo 

como referência os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), e; [11] Recuperar o estado de conservação das espécies 

brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 

 

2.7.4. – CAPTAÇÃO EXTERNA  

 

A PROEPI, por meio de suas diretorias sistêmicas, promove a divulgação de editais 

externos de fomento à pesquisa, extensão e inovação,  incentivando e negociando a captação 

de recursos externos.  As principais instituições que fomentam a pesquisa, a extensão e a 

inovação no IFPR são: CNPq, a CAPES, a Fundação Araucária, a SETEC/MEC. 

 

PIBITI - CNPq - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI) do CNPq tem por objetivo estimular os jovens dos cursos de graduação nas 
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atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e 

processos de inovação. Contribui ainda para a formação de recursos humanos com 

competência para o desenvolvimento tecnológico e inovação potencializando o 

desenvolvimento sustentável dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. 

 

Quadro 033 –PIBITI - CNPQ 

Programas/Edital Total de Projetos Número de bolsas  Alunos Valor (R$) 

EDITAL N.º 015/2014 – 

PROEPI/IFPR 
2 2 400,00 

 

2.7.4.1 – PIBIC – FA - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

Fundação Araucária.  

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária, 

do Governo do Paraná, tem por objetivo estimular o letramento científico e a formação de 

jovens pesquisadores. 

 

Quadro 034 –PIBIC - Fundação Araucária 

Edital Situação/Vigência Duração do 

Edital (meses) 

Valor da 

bolsa 

Projetos 

Contemplados 

Nº de Bolsas 

011/2013 
Executado/ Abril-

2014 à Março - 2015 
12 R$400,00 10 20 

OBS: Cada projeto apresenta dois bolsistas. 

 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 

0500  e 0501 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 

do Ministério do Meio Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. 

 

2.7.4.2 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2014 

 

Durante o ano de 2014, conforme Plano de Distribuição Orçamentária -  PDO 2014, foi 

destinado à PROEPI o valor de R$ 1.296.956,00, tendo sido executado o valor de: 

 

Quadro 035 – SEPIN 
 

AÇÃO PDO EMPENHO EXECUTADO PERCENTUAL SALDO/PAGAR2015 

HALIFAX 300.000,00 2014NE802082 300.000,00 100% - 

HALIFAX   30.736,52 2014NE802083    30.736,52 100% - 

CARDIAL  19.200,00 2014NE802084    19.200,00 100% - 

CARDIAL 114.993,88 2014NE802087 114.993,88 100% - 

AVS   51.851,92 2014NE802086    51.851,92 100% - 
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Quadro 036 –Programas Institucionais de Bolsas 

 

AÇÃO PDO EMPENHO EXECUTADO PERCENTUAL SALDO/PAGAR2015 
PIBIN  88.900,00 2014NE000214   81.400,00 91,56% 7.500,00 

IFETCH   88.000,00 2014NE000170   81.036,40 92,09% Devolvido (não 
executado) R$ 6963,60 

ROBÓTICA   22.000,00 2014NE000168   18320,90 83 % Devolvido 3.679,10 
PIBIC JR 144.000,00 2014NE000177 141.400,00 98,19% 2.600,00 
PIBIC   36.000,00 2014NE000169   34.700,00 96,39% 1.300,00 
PIBIEXT 315.000,00 2014NE000171 272.650,00 87% ( Devolvido 7.000,00 ) 

35.350,00 
PIBIEXT 100.000,00 2014NE000179 100.000,00 100% 0,00 
F.ESTAGIO   20.000,00 DESCONCENTRADO      8.748,42 43% RECOLHIDO        

11.251,80 

PIAP   64.000,00 2014NE000288   64.000,00 100% - 
PROEQ 421.510,00 DESCONCENTRADO 

p/ CÂMPUS 
0,00 0,00 RECOLHIDO (não 

executado)  421.510,00 
PIBIC FA   96.000,00 2014NE000287 66.800,00 69,58% 29.200,00 

 

 

Quadro 037–PIBIC - Fundação Araucária DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
AÇÃO PDO EMPENHO EXECUTADO PERCENTUAL SALDO/PAGAR2015 

PASSAGENS 37.948,38 2014NE800276 26.277,31 69% 11.671,07 

DIÁRIAS 44.157,29 2014NE000003 43.811,58 99,21%  345,71 

DIÁRIAS 
N.SERV. 

  2.711,00 2014NE000109   537,50 19,83% DEVOLVIDO 
2.173,50 

P.RODOVIÁRIA  2.916,90 2014NE800290   303,28 10,39% DEVOLVER   
2.613,62 
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3. PROJETOS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DO IFPR 
 

3.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NO IFPR 
 

3.1.1 Estímulo às políticas de inclusão social - pessoas com necessidades 
especiais e/ou deficiências, Rede CERTIFIC, Programa Mulheres Mil e I SEER. 
 
a) Participação em evento promovido pelo Câmpus Curitiba sobre a pessoa com 
necessidades especiais, o referido evento propôs diversas temáticas relacionadas a 
essa questão por meio de conferências, mesas-redondas e outros.  
 
b) Promoção e organização de reuniões sobre o Programa Mulheres Mil com a 
finalidade de acompanhamento e de aprimoramento de processos administrativos 
pedagógicos que envolvam o referido programa. Outubro a dezembro 
 
c) Articulação com os Câmpus que aderiram ao programa no ano de 2014: 
Jacarezinho, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Palmas, Paranaguá, 
Paranavaí.  
 
d) Participação na formaturas do Programa Mulheres Mil nos Câmpus  
 
e) Promoção e organização de reuniões sobre o Programa Rede Certific junto ao 
Câmpus Curitiba com a finalidade de acompanhamento e de aprimoramento de 
processos administrativos pedagógicos que envolvam o referido programa. 
 
 
3.2 POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE  
 

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE) é mantido pela Rede Federal e trata-se de um espaço para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), sendo, portanto, uma ação do sistema 

de ensino no sentido de oferecer suporte às necessidades educacionais dos alunos, 

favorecendo seu acesso ao conhecimento e desenvolvendo competências e 

habilidades próprias. O NAPNE é responsável pela preparação da instituição para 

receber pessoas com deficiência nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), 

Cursos Técnicos e Tecnológicos (Lato Sensu e Stricto Sensu). 
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Em 2014, o NAPNE do Câmpus Curitiba realizou seu evento, no auditório da 

Reitoria. A mesa-redonda visou estimular a reflexão e articular ações inclusivas que 

promovam maior acessibilidade às pessoas com deficiência e tratou sobre Processo 

Seletivo Acessível, legislação e inclusão de pessoas com deficiências. 

No novembro de 2014, o NAPNE promoveu uma mesa-redonda que contou com 

a participação de servidores de todos os Câmpus. O evento, sob título de “Inclusão e 

acessibilidade de Pessoas com necessidades Especiais” fez parte da programação 

conjunta da Semana de Integração dos Servidores do IFPR 2014. 

 
 

3.3 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL  

 

O Instituto Federal do Paraná integra o Termo de Adesão 02, que entre si 

celebram o Ministério do Planejamento, Orçamento e Finanças e o Ministério da 

Educação, para implantação do Projeto Esplanada Sustentável – PES. Este termo tem 

por finalidade integrar esforços de órgãos governamentais para desenvolver ações 

destinadas à implantação do PES, visando à melhoria da eficiência no uso racional dos 

recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no seu ambiente de trabalho. 

O Projeto tem como motivadores principais o art. 225 da Constituição e o Acórdão nº 

1.752 de 29 de junho de 2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União, que 

recomenda ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que incentive os 

órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo de gestão estruturado na 

implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos, por meio da divulgação 

de orientações de acordo com os programas já existentes no Governo Federal: 

- Programa de Eficiência do Gasto Público – PEG, desenvolvido no âmbito da 

Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

– SOF/MPOG; 

- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, mais 

especificamente o Subprograma Eficiência Energética em Prédios Públicos – Procel 

EPP, desenvolvido pela 132 Eletrobrás e coordenado pela Secretaria de Planejamento 

e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia – SPE/MME; 

- Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, coordenado pela Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – 

SAIC/MMA; e  

- Coleta Seletiva Solidária, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SE/MDS. 

Primeiramente, em 2010, o Instituto Federal do Paraná havia aderido ao 

Programa de Eficiência do Gasto Público – PEG. Todavia, com a expansão da rede 
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federal de educação profissional e tecnológica, o que dificultou a redução de tais 

despesas, pela falta de ferramentas de controle que facilitassem a mensuração da 

redução do gasto bem como a mensuração dos gastos anuais por resmas, metro 

cúbico e quilowatt, e ausência de incentivo ao uso ao programa, a Instituição acabou 

por não dar a devida atenção. Em 2012, com a assinatura do termo de adesão em 23 

de novembro de 2012 e com uma instituição mais consolidada, o IFPR já pactuou as 

reduções de gastos previstas no Projeto Esplanada Sustentável. Ainda não foi possível 

apurar os efeitos da adesão deste Programa. Normativa SLTI/MPOG 10/2012. 

 

Quadro 038–– Aspectos da Gestão Ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

2.  

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 

nº 5.940/2006? 

 X 

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 

estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  
X  

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 

16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
 X 

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 

10, de 12 de novembro de 2012? 
 X 

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo 

a todos os tópicos nele estabelecidos? 
 X 

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012)? 
 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS 

são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as 

metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN 

SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser 

acessados. 

 

Considerações Gerais 
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3.4 PRONATEC  
 
ATUAÇÃO DO PRONATEC EM 2014 

 

No ano de 2014, o programa foi ofertado e realizado em 32 municípios do estado do 

Paraná, sendo 22 localidades em câmpus ou Unidades Educacionais do IFPR, e 10 localidades 

consideradas unidades remotas, já que não possuem câmpus ou Unidades Educacionais da 

Instituição. 

 

3.4.1 – QUANTIDATIVO DE VAGAS E MATRICULAS 

 

Durante o ano de 2014, foram matriculados 3462 estudantes, das 3936 vagas finais 

disponibilizadas pelo Ministério da Educação, sendo: 

 

Quadro 039 –Pronatec : vagas e matrículas nos Câmpus 

ALUNOS ATENDIDOS 

Câmpus Matriculados Câmpus Matriculados 

Câmpus Assis Chateaubriand 17 Unidade Remota Guaíra  41 

Câmpus Campo Largo 153 Unidade Educacional Lapa 23 

Câmpus Capanema 82 
Unidade Educacional 
Barracão 

52 

Câmpus Cascavel 78 Câmpus Colombo 74 

Câmpus Curitiba 680 Unidade Remota Araucária 151 

Câmpus Foz do Iguaçu 166 
Unidade Remota Campo 
Magro 

70 

Câmpus Irati 83 Unidade Remota Rebouças 85 

Câmpus Ivaiporã 82 Câmpus Astorga 124 

Câmpus Jacarezinho 110 Unidade Remota Rolândia 56 

Câmpus Palmas 46 Câmpus Coronel Vivida 101 

Câmpus Paranaguá 239 Câmpus Paranavaí 144 

Câmpus Pinhais 144 Unidade Remota Piraquara 33 

Câmpus Telêmaco Borba 100 Câmpus Pitanga 50 

Câmpus Umuarama 123 Unidade Remota Altônia 40 

Unidade Remota Goioerê 46 Unidade Remota Mariluz 28 

Câmpus União da Vitória 183 Uni.São Jorge do Patrocínio 58 

3.462 

 

Houve uma efetividade de matriculas realizadas de 87,96 % durante o ano de 2014. 

 

3.4.2 – Quantitativo de Bolsistas  
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No decorrer do ano foram realizados a contratação de 369 bolsistas, dentro das funções 

de Coordenador Geral, Coordenador Adjunto, Supervisores, Docentes, Orientadores 

Educacionais e Apoio Acadêmico e Administrativo. 

 

3.4.3 – RELATÓRIO FINANCEIRO PRONATEC 

 

Considerando a Resolução nº 04 CD-FNDE, Art. 6º, § 4º, a receita foi calculada a partir 

do número de alunos matriculados, levando em consideração o valor da hora aluno de R$ 

10,00 (dez reais). 

O termo de Cooperação inicialmente firmado entre o IFPR e a SETEC, Termo nº 1157, 

disponibilizava um recurso total de R$ 7.171.600,00, porém o real valor total recebido foi de 

apenas R$ 2.151.480,00. Esse valor foi divido em rubricas para pagamentos, são elas: 

estudantes, bolsistas interno do IFPR, bolsistas externos a Instituição, tributos, materiais de 

consumo, serviços pessoa jurídica e auxílio transporte. 

Segue abaixo, tabela detalhando os valores recebido, empenhado e devolvido. 

 

Quadro 040–Relatório Financeiro Pronatec  

 

VALOR DETALHADO POR RÚBRICA

RÚBRICA DESCRIÇÃO RECEBIDO EM PENHADO DEVOLVIDO

33.90.18 Aux. Financeiro aos Estudantes R$ 666.467,51 R$ 630.667,00 R$ 35.800,51

33.90.48 Aux. Pessoa Física - Bolsa Servidores Internos R$ 781.467,54 R$ 781.467,54 R$ 0,00

33.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Bolsa Serv. Externos R$ 335.373,50 R$ 325.496,00 R$ 9.877,50

33.91.47 Obrigações Tributárias (INSS Patronal) R$ 80.168,55 R$ 68.014,80 R$ 12.153,75

33.90.30 Material de Consumo R$ 219.705,39 R$ 214.351,47 R$ 5.353,92

33.90.39 Despesas Pessoa Jurídica R$ 63.447,51 R$ 63.434,30 R$ 13,21

33.90.33 Aux. Transportes – Locomoção R$ 4.850,00 R$ 4.850,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 2.151.480,00 R$ 2.088.281,11 R$ 63.198,89
 

 

Devido ao IFPR não receber da SETEC/MEC o valor total correspondente das 

atividades desempenhadas no Programa, o IFPR, para não prejudicar estudantes e 

profissionais, optou por utilizar o recurso disponível na Lei Orçamentária Anual – LOA, para 

liquidar os valores devidos. O recurso utilizado da LOA foi de R$ 1.458.128,52. 
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3.4.4– Avaliação de Desempenho 

 

 A avaliação de desempenho tem como objetivo acompanhar as ações executadas pelo 

Programa nos diversos Câmpus ofertantes, através do instrumento aplicado aos profissionais e 

educandos bolsistas do Pronatec/IFPR. 

 Para este processo foram criados Formulários de Avaliação especifica para cada 

profissional, bem como alunos inseridos no programa. Os formulários e avaliação foram: 

 

 Avaliação de Coordenador Adjunto; 

 Avaliação de Supervisor de Curso; 

 Avaliação de Orientador Educacional; 

 Avaliação de Professor; 

 Avaliação de Apoio as Atividades Acadêmicas e Administrativas; 

 Avaliação de Aluno. 

 As avaliações tiveram como fluxo de aplicação a seguinte metodologia: 

 Coordenador Geral avalia os Coordenadores Adjuntos; 

 Coordenadores Adjuntos avaliam os Orientadores, Apoios às Atividades Administrativas 
e Acadêmicas e Supervisores de Curso; 

 Os Supervisores de Curso avaliam os Professores; 

 Os alunos avaliam o Programa como um todo. 
 

 Todos os profissionais devem também fazer sua autoavaliação no mesmo modelo de 

formulário, os quais foram encaminhados pela coordenação geral para todos os câmpus. 
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4. COMUNICAÇÃO COM 
A SOCIEDADE 
 

O Instituto Federal do Paraná promove o relacionamento com a sociedade por 

meio de canais que estão sob-responsabilidade, prioritariamente, de três setores: a) 

Assessoria de Comunicação; b) Ouvidoria Geral; e c). Serviço de Informação ao 

Cidadão. São estas estruturas administrativas que asseguram um canal de 

comunicação com o cidadão, prestando informações, recebendo e encaminhando 

reclamações, denúncias e sugestões e gerando dados que podem ser úteis 

estrategicamente para a definição dos rumos institucionais. 

 

4.1  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 

A Assessoria de Comunicação é a unidade ligada ao Gabinete do Reitor (GR) 

que responde pelo planejamento de comunicação do IFPR realizando diversas ações 

como o contato com a imprensa, o acompanhamento da visibilidade do IFPR junto à 

sociedade, elaboração de veículos internos, impressos em papel e online, 

gerenciamento e acompanhamento do site da Reitoria do IFPR, tanto em relação a 

atualização das informações jornalísticas quanto em sua identidade visual, entre 

outros.  

O caráter da Assessoria de Comunicação se dá, notadamente, por seu amplo 

escopo de atividades, relacionadas tanto a prestação de serviços a comunidade 

acadêmica, divulgando informações provindas de diversas unidades e setores do IFPR, 

contribuindo para a capilaridade da informação em âmbito interno, quanto por meio de 

critérios de difusão e trabalhando por meio dos canais de comunicação disponíveis na 

instituição, tornando estas informações acessíveis para toda a comunidade.  

Para apresentar as ações realizadas pela Assessoria de Comunicação no ano 

de 2014 iremos dividir as atividades naquelas que tem foco prioritário na comunicação 

externa, visando o relacionamento com a sociedade e aquelas que priorizam a 

comunicação interna, ou seja, o diálogo com a comunidade acadêmica (servidores 

públicos federais - docentes e técnicos-administrativos, colaboradores, estudantes e 

familiares). 
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Do ponto de vista da Assessoria de Comunicação do IFPR, podemos elencar as seguintes 

frentes de atuação que promovem o acesso do cidadão: 

 

 

4.1.1 Site Institucional da Reitoria, dos Câmpus e demais unidades: 

  

O Instituto Federal do Paraná mantém um Portal (www.ifpr.edu.br), bem como 
sites para todos os câmpus em funcionamento do IFPR, além de páginas específicas 
de Diretorias, como a página da Diretoria de Educação a Distância (EAD) 
(ead.ifpr.edu.br), o Portal Info, ligado à Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (info.ifpr.edu.br/) e a página do Núcleo de Apoio a 
Processos de Seleção (NAPS). Todas essas páginas, assim como as páginas das Pró-
Reitorias e demais setores dentro do Portal do IFPR, são mantidas pelas unidades por 
elas responsáveis. À Assessoria de Comunicação (COM) cabe a atualização da área 
de notícias e atualização de informação em algumas páginas institucionais. 

Os textos publicados têm caráter informativo, trazendo assuntos de pertinência 
ao público interno e externo. Por meio do trabalho da equipe da COM, composta por 
jornalistas, relações públicas, programador visual, cerimonialistas e estagiários, busca-
se informar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral de todos os assuntos 
relativos ao funcionamento do IFPR e às oportunidades educacionais que a instituição 
oferece à comunidade, prezando sempre o interesse público e fazendo valer a Política 
de Comunicação do IFPR, aprovada em dezembro de 2013 pelo Conselho Superior da 
instituição. 

A cobertura jornalística se dá em relação à fatos, informações, eventos e ações 
que impactam no cotidiano dos públicos com os quais a instituição se relaciona. A 
seleção de notícias se dá pela cobertura (acompanhamento) de reuniões, eventos e 
atividades, registro fotográfico, e também pelo gerenciamento da Rede de 
Comunicadores (servidores voluntários que são os contatos da Comunicação/IFPR 
junto aos câmpus) para que se obtenham as informações necessárias gerando as 
notícias. Tanto o público externo quanto interno pode fazer suas sugestões de pautas 
pelo e-mail comunicacao@ifpr.edu.br. 

Em 2014, foi criado um novo menu com as informações mais relevantes para o 
público externo, apresentando os cursos oferecidos e os câmpus do IFPR. O novo 
menu foi posicionado no topo da página o que garante mais visibilidade. Ao contrário 
do menu lateral, ele aparece em todas as páginas do site, o que garante que o cidadão 
vai ter acesso a essas informações, independente da página de entrada. A barra de 
procura foi reposicionada nesse menu, e assim passou a estar presente em todas as 
páginas também, facilitando a localização de informações caso o cidadão não consiga 
navegar até o que ele está procurando. As páginas dos câmpus foram refeitas com 
projeto gráfico mais atraente e com informação organizada de forma mais lógica, 
inclusive listando todos os cursos que cada câmpus oferece. As páginas dos cursos 
também foram refeitas com um projeto gráfico mais atraente, divididos por modalidade 
de oferta e eixos tecnológicos. Cada curso apresenta todos os câmpus em que é 
ofertado. Por fim, foi criado um formulário de contato do tipo fale conosco, 
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estabelecendo mais um importante canal de acesso com a sociedade. Em pouco mais 
de dois meses, foram registrados mais de 550 contatos. Todos os contatos são 
respondidos diariamente pela equipe da Assessoria de Comunicação do IFPR, por 
meio do e-mail faleconosco@ifpr.edu.br. 

 

4.1.2 Ações de atendimento e relacionamento com imprensa 

 

A Assessoria de Comunicação do IFPR tem como princípio o bom relacionamento com 

a imprensa, o que envolve transparência, cordialidade e eficiência. Responder a todas as 

solicitações de entrevistas e informações é obrigação fundamental da Instituição e dos 

gestores. A resposta deve ser ágil e estar em sintonia com a missão, visão e valores 

institucionais. Isto implica em responsabilidade e transparência, afinal é a imprensa que faz, em 

diversos momentos, a mediação entre a instituição e a sociedade. 

A Assessoria de Comunicação atende a imprensa e indica fontes para as matérias 

relativas ao IFPR, assuntos correlatos ou de domínio de algum servidor da instituição. Para 

realizar este trabalho, buscamos construir junto aos câmpus, sistematicamente, um banco de 

fontes atualizado e contatar os servidores que tenham disponibilidade de atender a imprensa. 

As demandas da imprensa não envolvem apenas a indicação de fontes, mas também a 

disponibilização de dados estatísticos, portanto, também cabe a comunicação a apuração e por 

vezes sistematização destes dados, com apoio dos setores da instituição que são 

responsáveis. 

Para facilitar o relacionamento com a mídia, a Assessoria de Comunicação mantêm um 

mailling com veículos jornalísticos de todos os municípios onde há um câmpus, futuros câmpus 

e câmpus avançados. Além disso, os profissionais da Comunicação estão à disposição para 

atender os jornalistas a qualquer horário. Para evitar prejuízos à imagem institucional do IFPR, 

em caso de assuntos polêmicos ou em situações adversas, a Assessoria de Comunicação 

realiza um plano operacional para gerir a crise, evitando maiores danos e priorizando os 

princípios que norteiam uma comunicação pública voltada para os preceitos éticos. A 

Comunicação atua de forma ativa, não só atendendo às solicitações da imprensa, mas 

sugerindo pautas que coloquem em evidência a instituição e os serviços prestados. Da mesma 

forma, diante de determinados temas de interesse público, são emitidas notas oficiais e 

realizadas entrevistas coletivas, com intuito de prestar com clareza e eficiência as informações 

que estão sendo demandadas pela sociedade. 

 

4.1.3 Divulgação e Cobertura dos Eventos Institucionais 

 

 A Assessoria de Comunicação do IFPR realiza as atividades de divulgação e 

cobertura dos eventos institucionais de interesse da sociedade, sendo os mais 

importantes os processos de seleção de estudantes e novos servidores e a Mostra de 

Cursos. A campanha de divulgação da Mostra de Cursos e do Processo Seletivo foi 

planejada, elaborada e conduzida (gestão) pela equipe da Assessoria de Comunicação 
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de forma centralizada. Um kit básico de artes foi distribuído para todas as unidades, 

com cartazes e folders. Artes para distribuição online foram disponibilizadas para os e-

mails de todos os colaboradores, visando uma ampla capilaridade das informações 

relacionadas a etes eventos que visam à comunidade externa. 

 Em 2014, tanto o Processo Seletivo quanto os concursos públicos para 

contratação de servidores docentes e técnicos-administrativos foram realizados por 

empresas externas ao IFPR. Apesar disso, a Assessoria de Comunicação trabalhou em 

conjunto com o Núcleo de Apoio a Processos de Seleção para produção do material de 

divulgação (folders e cartazes), que foi distribuído para as diferentes unidades do IFPR. 

Todos os documentos institucionais publicados nos sites das bancas promotoras dos 

certames eram replicados no Portal do IFPR e no site do NAPS. A ampla publicidade 

aos documentos foi dada por meio da publicação de notícias a eles relativos no site do 

IFPR e por meio da divulgação jornalística, na forma de releases enviados como 

sugestão de pauta para os meios de comunicação da capital e do interior do Estado. 

 

4.1.4 Planejamento, Produção e Distribuição do Informativo Virtual 

 

A Assessoria de Comunicação envia, semanalmente, um informativo virtual, com 

as principais notícias da semana. O informativo é encaminhado para todos os 

colaboradores do IFPR e busca contemplar as atuais 28 unidades do Instituto Federal, 

incluindo o EAD. Além das matérias produzidas pela equipe de Comunicação, os textos 

produzidos pelos Câmpus e publicados em seus sites são revisados e incluídos no 

informativo por meio de uma verificação de todos os sites. Em abril de 2012, o 

informativo passou por uma reformulação em seu layout (projeto gráfico) e linha 

editorial, passando a ser composto pelas seguintes seções: “Em Destaque”, “Na 

Reitoria”, “Nos Câmpus”, “Curtas”, “Últimas de Rede Federal”, “Editais”. Em 08 de 

novembro de 2012, o Informa completou 100 edições.   

 

4.1.5 Ações de atendimento ao público interno: Informativo Virtual, Giro e 

Comunicações Administrativas 

 

Além do atendimento aos públicos externos à instituição, o Instituto Federal 

mantém canais de comunicação direcionados ao público interno, especificamente aos 

servidores da instituição: o boletim informativo virtual semanal “Informa!”; o boletim 

impresso semanal “Giro” (apenas para a Reitoria do IFPR); e as comunicações 

administrativas encaminhadas a todos os servidores por e-mail. O boletim informativo 

virtual “Informa!” é encaminhado ao e-mail funcional dos servidores do IFPR duas 

vezes por semana, sempre às terças e quintas-feiras. O informativo é composto pelas 

seções “Destaque”, que enfatiza a notícia mais importante da edição; “Na Reitoria”, em 
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que são veiculadas informações sobre o Gabinete do Reitor e Pró-Reitorias do IFPR; 

“Nos Câmpus”, em que são veiculadas informações sobre os câmpus do IFPR; 

“Curtas”, que veicula informações importantes, mas que não tem o potencial para virar 

uma notícia, em formato de textos curtos e diretos, quase como avisos aos servidores; 

“Editais”, em que são veiculadas informações sobre os editais publicados pelos 

diferentes setores do IFPR; “Últimas da Rede Federal” e “IF de Norte a Sul”, com 

informações referentes a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e 

atuação de outros Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; e “IFPR em 

ação” e “Você no IFPR”, que tratam de notícias referentes ao funcionamento 

administrativo do IFPR e informações relativas à área de Gestão de Pessoas, 

respectivamente. Estas editorias foram definidas no primeiro semestre de 2014, após 

realização de pesquisa de opinião junto ao público leitor do Informa!, que é produzido 

desde 2011. Na pesquisa de opinião, foi possível detectar os assuntos de maior 

interesse do nosso público. A pesquisa possibilitou, também, o desenvolvimento de 

uma política editorial mais adequada à realidade do IFPR, que preza pela divulgação 

de informações relevantes, interessantes, prezando sempre o direito à informação do 

público leitor e a utilização de uma linguagem culta, porém clara e de fácil acesso, 

evitando a personalização das notícias ou o favorecimento de determinadas áreas ou 

setores da instituição. Com a pesquisa, também foi reformulado o projeto gráfico do 

informativo - uma das grandes insatisfações detectadas na notícia, deixando-o mais 

colorido, fazendo uso de imagens e tornando-o mais limpo, fazendo uso de links para 

as notícias, reduzindo o volume de texto no corpo do informativo. Todas as mudanças 

se mostraram muito positivas, sendo que o público leitor mostrou-se satisfeito com o 

novo Informa! 

 

4.1.5.1 O Giro 

 

O “Giro” é um house¬organ (veículo de comunicação interna impresso) 

implantado pela COM no ano de 2011. Foi idealizado para funcionar como uma espécie 

de “jornal do elevador”. É voltado, principalmente, a servidores localizados no prédio da 

Reitoria do IFPR. A periodicidade é semanal sendo uma maneira prática e rápida de 

comunicar assuntos de relevância para os servidores/alunos que não sejam somente 

de cunho institucional. Prioritariamente é composto por três ou quatro editorias: Por 

aqui, Destaque, Você sabia e Dica Cultural.. O Giro é um material bastante simples e 

barato. É impresso no formato A4, colorido. Representa uma maneira rápida e prática 

de comunicar assuntos de relevância para o público interno. Os temas não possuem, 

apenas, cunho institucional: são abordados assuntos como Saúde, Cultura (produtos 

culturais), bem estar, sustentabilidade, etc. Os boletins são afixados em frente às 

portas dos elevadores, nos diferentes andares do prédio da Reitoria, murais e demais 
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locais de grande circulação de pessoas. O Objetivo é a integração entre os servidores, 

publicização de informações úteis e importantes. A linha editorial segue os padrões e 

definições de Comunicação Pública que norteiam todo a trabalho da COM. 

 

 

4.1.5.2 Correios Eletrônicos Divulgando Reitoria, Pró-Reitorias e Departamentos 

 

Devido a política de segurança da informação, apenas a Coordenação de 

Comunicação e Eventos está autorizada a enviar e-mails automaticamente para todos 

os colaboradores. Por isso, o envio de informações institucionais, destinadas ao bom 

andamento da comunicação administrativa e interna do IFPR é de responsabilidade da 

Comunicação. Editais, documentos institucionais e demais informações úteis para 

todos os servidores são encaminhadas de forma direta e objetiva. 

 

4.1.6 Identidade Visual do IFPR 

 

O desenvolvimento e criação de logotipos e marcas para os projetos do Instituto 

Federal do Paraná, assim como a diagramação de documentos está sob 

responsabilidade da Coordenação de Comunicação e Eventos. A produção de 

materiais como agendas e folders institucionais também cabe a esta Coordenação. É 

função da Comunicação o zelo com a identidade visual do IFPR. A marca está 

presente em praticamente todos os materiais e documentos emitidos pelo Instituto. É 

preciso padronizar o uso, de acordo com o estabelecido no manual de uso da marca, 

organizado pela Setec/MEC. Além disso, a Comunicação faz a diagramação e 

adequação dos documentos produzidos por outros setores do Instituto, com intuito de 

padronizar a formatação. Em outubro de 2012, atendendo ordem do magnífico Reitor, 

novamente a Coordenação de Comunicação e Eventos, reiterou a importância da 

padronização do uso da marca correta do IFPR e padronização do nome “Instituto 

Federal do Paraná”, desta vez com expressa determinação do Reitor para que as 

alterações, em todos os documentos oficiais, fossem realizadas até fevereiro de 2013.    

 

4.1.7 Consolidação da Rede de Comunicadores 

 

Cada Câmpus do IFPR indicou um representante para compor uma Rede de 

Comunicadores com a finalidade de estabelecer um canal de comunicação eficaz entre 

a Assessoria de Comunicação da Reitoria do IFPR (COM) e os Câmpus do IFPR, 

estimulando e permitindo o fluxo de informações, em ambos os sentidos, entre a 

Reitoria e os Câmpus da instituição. Esta Rede surgiu em 2008, a partir de um primeiro 

mapeamento e estas pessoas foram reunidas em fórum de discussão permanente e 
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sempre atuaram como multiplicadoras das informações que partiam da Reitoria para 

suas unidades. A partir de maio de 2012, com a realização do I Encontro dos 

Comunicadores do IFPR, a atuação passou a ser de via dupla, ou seja, em ambos os 

sentidos, intensificando a integração e os processos de comunicação institucional. A 

Rede de Comunicadores passou a atuar: a) dando apoio à implementação das ações 

de comunicação interna e externa, planejadas pela COM, nos Câmpus do IFPR; b) 

contribuir para a construção e o fortalecimento da marca IFPR junto às comunidades 

em que a instituição está presente c) contribuir para a construção de uma cultura de 

valorização das ações de comunicação junto aos gestores e ao público interno do 

IFPR.   

 

4.1.8 Participação em todos os fóruns, reuniões e eventos da gestão do IFPR 

 

A Assessoria de Comunicação busca participar de todos os fóruns, reuniões e 

eventos que envolvem os gestores do IFPR para que possa transmitir para a 

comunidade interna uma visão correta e coerente do discurso da organização, 

posicionando-a em relação a seus rumos, atividades, processos e fluxos com 

transparência.  

 

4.1.9 Planejamento e inserção do IFPR nas Redes Sociais 

 

A utilização das Redes Sociais para comunicação com os públicos de interesse 

de instituições públicas e privadas tem se mostrado um eficiente canal de 

comunicação. São vários os exemplos exitosos adotados por instituições públicas nas 

diferentes esferas, que buscam promover a popularização de informações de interesse 

público, como fazem, por exemplo, a página da Prefeitura Municipal de Curitiba ou do 

Ministério da Educação (MEC). Apesar de não ser o espaço onde se publicam as 

informações oficiais, é mais um local onde o público externo pode ter acesso à 

instituição e também entrar em contato, por meio das ferramentas de postagem de 

comentários proporcionados pelo Facebook. 

A página do IFPR no Facebook foi criada em dezembro de 2008. A partir de 

2012, a Assessoria de Comunicação passou a utiliza-la com mais intensidade, 

inserindo ali as informações que também eram publicadas no site institucional, 

adequando o enfoque e a linguagem das notícias do site para as necessidades e 

público do Facebook. A partir de 2014, com o ingresso dos profissionais de Relações 

Públicas no quadro funcional da Assessoria de Comunicação, alterou-se a linha 

editorial da página institucional no Facebook. Agora, apenas informações do interesse 

do público externo são publicadas (como informações sobre o processo seletivo, 

concursos públicos, eventos científicos e desportivos realizados pela instituição etc). 
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Também são realizadas publicações alusivas ás datas comemorativas, com ênfase nas 

carreiras que fazem parte do quadro funcional do IFPR (professor, contador, 

administrador, advogado, jornalista etc.) ou nas carreiras que o IFPR oferece à 

comunidade por meio dos cursos técnicos e superiores. Posts sobre aproveitar o final 

de semana, férias, livros, datas comemorativas, entre outros, se juntaram às 

informações importantes sobre o IFPR, gerando assim uma página diversificada e 

interessante. O uso de hashtags também ajudou no controle e na padronização do que 

estava sendo postado, aumentando a interação do usuário com a página. Essa nova 

linha editorial resultou em uma maior interação da instituição com os seguidores da 

página. 

Em janeiro de 2015, a fanpage www.facebook.com/reitoriaifpr contava com mais 

de 21,7 mil curtidas, que representam o número de pessoas que querem receber nosso 

conteúdo em suas atualizações. A interação do usuário (via curtir, comentar ou 

compartilhar) varia muito da publicação, do horário e do dia da semana. Alguns 

exemplos abaixo mostram o estilo de imagens e texto, bem como alguns alcances 

gerados. É importante salientar que o conteúdo deve ser de interesse do leitor, que o 

uso de fotos ajuda na captação da atenção e que a gramática deve ser respeitada, mas 

a linguagem pode ser informal. Todos os entendimentos sobre essa rede social devem 

ser estabelecidos por meio de um planejamento prévio de comunicação. 

Apresentamos, agora, alguns exemplos de publicação, e a repercussão que elas geram 

entre os seguidores da fanpage do IFPR. 

As matérias institucionais são bem¬ aceitas, desde que sejam de interesse do 

usuário (um público misto, formado por servidores, estudantes e a comunidade 

externa). O Plano de Desenvolvimento Institucional, por exemplo, teve um alcance de 

1.006 pessoas. 

Posts lembrando as datas comemorativas ligadas aos cursos do IFPR têm uma 

interação qualitativa, pois os estudantes e profissionais que seguem nossa página se 

sentem valorizados. O Dia do Fotógrafo, por exemplo, teve boa repercussão, com 

alcance de 3.432 pessoas e 24 compartilhamentos. 

As datas comemorativas gerais(dia do servidor, Natal, Ano novo etc) também 

são bem¬-vindas, pois estabelecem uma relação humana com o público. 

A interação com o usuário deve ser realizada com cautela, mas quando 

planejada e bem executada proporciona uma boa experiência da página. O início das 

férias foi comemorado por muitos alunos, que resolveram compartilhar com a fanpage 

essa alegria. Antes disso, através da página desejou força para o final do semestre, e 

foi bem aceita pelo público alvo. 

Especiais como a cobertura do III SE²PIN, o Concurso e Processo Seletivo 2015, 

Dia do Estudante e Jogos do IFPR ajudaram na visibilidade positiva do Instituto esse 

ano. 
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O Concurso Público e o Processo Seletivo tiveram boas repercussões, com 

muitos comentários positivos e compartilhamentos. Em destaque, encontra¬-se o post 

de abertura do concurso público, que atingiu 60.016 pessoas com 197 curtidas, 56 

comentários e 820 compartilhamentos. 

As solicitações de informações postados na página ou por mensagem privada 

variam de acordo com o tema e o momento do órgão. Com o Concurso e Processo 

Seletivo, por exemplo, as manifestações de dezembro e janeiro passaram de 30. As 

respostas são padronizadas, visando o encaminhamento ao setor responsável. 

Percebemos que a utilização dessa ferramenta possibilita a interação com a sociedade 

por meio de uma comunicação séria e descontraída, potencializando as notícias 

positivas, contribuindo para a construção de uma boa imagem do IFPR e nos 

aproximando ainda mais de nossos públicos e da sociedade em geral. 

 

4.1.10 Assessoria de Imprensa e gestão de crise 

 

A Coordenação de Comunicação atende a imprensa e indica fontes para as 

matérias relativas ao IFPR, assuntos correlatos ou de domínio de algum servidor da 

instituição. Para realizar este trabalho, buscamos construir junto aos Câmpus, 

sistematicamente, um banco de fontes atualizado e contatar os servidores que tenham 

disponibilidade de atender a imprensa. As demandas da imprensa não envolvem 

apenas a indicação de fontes, mas também a disponibilização de dados estatísticos, 

portanto, também cabe a comunicação a apuração e por vezes sistematização destes 

dados, com apoio dos setores da instituição que são responsáveis.  

A Comunicação do IFPR tem como princípio o bom relacionamento com a 

imprensa, o que envolve transparência, cordialidade e eficiência. Responder a todas as 

solicitações de entrevistas e informações é obrigação fundamental da Instituição e dos 

gestores. A resposta deve ser ágil e estar em sintonia com a missão, visão e valores 

institucionais.  

 

Para facilitar o relacionamento com a mídia, a Coordenação de Comunicação e 

Eventos mantêm um mailling com veículos jornalísticos das 14 cidades onde há 

Câmpus, nos futuros Câmpus e unidades educacionais. Além disso, os profissionais da 

Comunicação estão à disposição para atender os jornalistas a qualquer horário.  

Para evitar prejuízos a imagem institucional do IFPR, em caso de assuntos 

polêmicos ou em situações adversas, a Coordenação de Comunicação realiza um 

plano operacional para gerir a crise, evitando maiores danos e priorizando os princípios 

que norteiam uma comunicação pública voltada para os preceitos éticos. A 

Comunicação atua de forma ativa, não só atendendo às solicitações da imprensa, mas 

sugerindo pautas que coloquem em evidência a instituição e os serviços prestados. 
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4.1.11 Mostra de Cursos, vinculada com o Projeto de Divulgação 

 

A campanha de divulgação da Mostra de Cursos de todos os Câmpus foi 

planejada, elaborada e conduzida (gestão) pela equipe da Coordenação de 

Comunicação e Eventos. Destaque para o hotsite produzido especificamente para o 

evento com informações e fotos sobre a mostra realizada nas 14 unidades do IFPR. 

 

4.1.12 Campanha para divulgação do Processo Seletivo 

 

A campanha para divulgação do Processo Seletivo (materiais de divulgação e 

ações de relacionamento com a imprensa) foi realizada pela Coordenação de 

Comunicação e Eventos. 

 

4.1.13 Cerimonial e Eventos 

 

Assessoria, organização e acompanhamento de eventos do Gabinete do Reitor 

do IFPR e colaboração em eventos de Pró-Reitorias e de outros Câmpus do Instituto, 

como sugestão de público-alvo, proposta de texto para redação e envio de convites, 

proposta de roteiro para o evento, check-list para estruturação do espaço, etc. 

Padronização do protocolo das solenidades de formatura, a partir de Resolução 

aprovada pelo Conselho Superior e Manual de Formaturas do IFPR. 

 

Em relação às estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e 

externa empreendida no Instituto Federal do Paraná cabe apontar alguns fatores que 

interferem em seu direcionamento e qualidade: 

A instituição ainda não assumiu a comunicação como uma atividade estratégica 

para seu funcionamento e gestão, o que requer investimento e inversão de prioridades 

em muitos dos processos administrativos e operacionais que são realizados. As 

unidades e setores a avaliam como uma ação isolada e não como parte de todos os 

processos institucionais. É evidente a ausência de recursos materiais para uma mais 

eficiente atuação da equipe, embora também sejam evidentes alguns avanços neste 

sentido. Em diversos momentos o foco do setor está em procedimentos burocráticos e 

administrativos ao invés da atividade fim da Coordenação de Comunicação e Eventos, 

o que implica na necessidade do fortalecimento do setor quanto estrutura de recursos 

humanos ou em uma reflexão em relação as suas responsabilidades e atividade fim.  

A imagem pública da instituição nos meios de comunicação social está sendo 

construída por meio de um relacionamento ético e transparente com a imprensa, 

privilegiando um atendimento atencioso para todas as demandas dos veículos de 

comunicação. Também está sendo privilegiada uma ação de comunicação sistemática 
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e duradoura, baseado nos princípios de comunicação pública e em um investimento 

contínuo nos canais de comunicação que não implicam em um investimento 

significativo de recursos financeiros, atendendo as boas práticas da administração 

pública. A equipe da Coordenação defende que o principal investimento a ser realizado 

é um novo site para o IFPR e Câmpus, já que o atual não atende, há muito tempo, as 

necessidades institucionais do Instituto Federal do Paraná.  

A Coordenação de Comunicação privilegia responder de forma rápida as 

dúvidas dos jornalistas, indicando fontes preparadas para representar o IFPR. Sempre 

que necessário, dossiês e materiais de apoio são preparados para subsidiar as fontes 

com informações atualizadas e pertinentes para a comunicação com a sociedade. A 

equipe também seleciona com rigor as pautas encaminhadas pela imprensa, visando 

que apenas aquelas com interesse público cheguem as redações, criando uma relação 

de credibilidade com os profissionais da comunicação. O site também é mantido 

constantemente atualizado com informações que sejam prioritariamente importantes ao 

público externo, este crivo visa a construção de uma imagem institucional do IFPR 

calcada em seus princípios de valorização do ensino, da pesquisa e extensão, em 

consonância com suas missão, visão e valores. A postura e conduta da Coordenação 

de Comunicação também prima pela construção de uma imagem institucional do IFPR 

e não pela personalização. O relacionamento com a imprensa não se restringe ao 

envio de releases por correio eletrônico, atendimento telefônico ou presencial – 

acompanhamento de matérias, mas também consiste em visitas às redações em 

momentos essenciais para a consolidação da imagem do IFPR como na divulgação do 

Processo Seletivo anual. 

 

No que toca às comunicações de cunho administrativo, sempre que o Gabinete, 

uma Pró-Reitoria ou Diretoria solicita, a COM repassa aos servidores do IFPR, por e-

mail, as informações de interesse. Antes do envio, todas as informações são checadas 

e tratadas, a fim de que a informação seja prestada de forma correta, clara e direta. A 

COM também indica o correio eletrônico da unidade na qual o servidor pode buscar 

informações complementares ou dirimir suas dúvidas. O envio de qualquer informação 

massiva a todos os servidores sobre assuntos relacionados ao cotidiano do ambiente 

de trabalho do IFPR deve passar pelo crivo da Assessoria de Comunicação. Salvo 

situações extraordinárias, a publicação de documentos oficiais é uma responsabilidade 

da unidade que deu origem ao documento. Não cabe à Assessoria de Comunicação 

realizar a publicação, mas apenas a divulgação da informação contida nestes 

documentos para o bom andamento da prestação de serviços desta instituição. 
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4.2 OUVIDORIA 
 

 A Ouvidoria é outro canal utilizado no IFPR como mecanismo para medir a 
satisfação, servindo também de acesso para a comunidade, constituindo-se em um 
segmento que está cada vez mais presente no cotidiano das organizações públicas, 
atuando como o representante dos usuários dos serviços públicos. É um canal aberto 
entre cidadão e os órgãos públicos que primam pela democracia, compromisso com a 
ética e respeito por toda a comunidade. 
 No IFPR, a Ouvidoria se apresenta como um órgão de assessoramento 
administrativo e pedagógico ligado diretamente ao Gabinete da Reitoria. Sendo o canal 
das opiniões, visando promover e garantir os direitos dos cidadãos, concretizando 
princípios da ética, eficiência e transparência nas relações com a comunidade. 
 Por atender as demandas dos diversos públicos (Alunos, professores, técnicos e 
a comunidade em geral) que compõe o IFPR, a ouvidoria atua como crítico interno, 
pois possui acesso ás carências do cotidiano, possibilitando a proposição de soluções. 
Esta estrutura busca a mediação e a conciliação através da persuasão, sendo também 
um espaço de acolhimento e compreensão, fundamentais no diálogo com a 
comunidade. 
 O setor tem o dever de defender os direitos do cidadão, auxiliando na autocrítica 
e reflexão institucional, acompanhando as demandas e promovendo canais 
conciliatórios, sempre de forma ágil e desburocratizada. As situações concretas são 
mapeadas e sugestões de procedimentos são realizadas sempre visando melhorias e 
uma ação com isenção, de forma equânime para com as partes. 
 A Ouvidoria recebe manifestações classificadas em cinco tipos: Consultas; 
Crítica; Denuncias; Elogios e Sugestões. Estas manifestações podem ser 
apresentadas: 
 
Pessoalmente – o reclamante pode agendar ou comparecer à Ouvidoria; 
 
Via telefone - ((41) 3595-7619) – reclamante expõe sua demanda e realizamos o 
devido registro dos fatos relatados; 
 
Via Correio Eletrônico - (ouvidoria@ifpr.edu.br) - enviado a Ouvidoria com indicação 
do relato do manifestante; 
 
Via link em página eletrônica: reitoria.ifpr.edu.br/serviços/ouvidoria – as ponderações 
do reclamante são enviadas via formulário eletrônico;e 
 
Carta – encaminhada ao nosso endereço. 
 
 Atualmente o atendimento aos cidadãos ocorre no terceiro andar da sede da 
Reitoria, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 306, bairro Tarumã, em Curitiba/PR 
(CEP: 82530-230) 

mailto:ouvidoria@ifpr.edu.br
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 Conforme legislação vigente as manifestações terão acolhimento quando da 
indicação do reclamante, podendo o mesmo solicitar direito de sigilo, mas nunca 
anonimato. Também é solicitado ao demandante que faça um relato dos fatos que o 
levaram a procurar à Ouvidoria, para que se possa orientá-lo quanto aos seus direitos 
como cidadão. 
 

Todo e qualquer cidadão é um usuário em potencial desta Ouvidoria, entretanto, 
esta não tem qualquer ingerência nas decisões dos gestores, mesmo porque não cabe 
à mesma o poder de decisão. A Ouvidoria busca estabelecer um fórum de 
comunicação que viabilize sempre a oitiva e a interpretação das demandas recebidas. 
Ela deve exercer a “magistratura da persuasão” e ser um espaço acolhedor, de 
compreensão, de valorização do ser humano, buscando construir pontes para o diálogo 
permanente com a comunidade. 
 
Identificação 

Todas as manifestações devem conter os seguintes dados: 
 

Identificação do manifestante; 
Meios disponíveis para contato (fone, fax, e-mail, pessoalmente, formulário eletrônico); 
Tipo de manifestação: consulta, crítica, denúncia, elogio ou sugestão. 
Manifestação. 
 
Não serão aceitas manifestações anônimas conforme previsto na Constituição Federal 
de 1988. (CF/88, art. 5º, inciso IV),  entretanto será garantido o sigilo quanto à autoria 
da manifestação, quando expressamente solicitado ou quando tal providência se fizer 
necessária. 
 
4.2.1. - Objetivos da Ouvidoria: 
 

Defender de forma intransigente os direitos do cidadão; 
Atuar no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o cidadão e a 
instituição, procurando personalizar o atendimento ao demandante; 
Avaliar a procedência das solicitações, encaminhando-as aos setores 
competentes para a devida apreciação e resposta; 
Acompanhar as providências adotadas e cobrar soluções; 
Dar o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada; 
Auxiliar a instituição no exercício da autocrítica e da reflexão; 
Mapear e localizar eventuais falhas nos procedimentos da instituição; 
Propor a adoção de providências ou medidas para soluções de problemas, 
quando necessário; 
A ela é conferida a tarefa de interpretar as demandas de forma sistêmica, 
inferindo eventuais oportunidades de melhoria dos serviços e, a partir daí, sugerir 
mudanças. 
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 Em seu papel como mediador de conflitos reais e potenciais, do Ouvidor exige-
se além de uma postura altamente ética no trato de questões de terceiros, uma 
atenção especial a alguns princípios e regras de comportamento, que norteiam a 
gestão pública brasileira, destacando-se: 
 

● Dar transparência aos procedimentos administrativos e gerenciais;  
● Dar agilidade ao atendimento às demandas;  
● Manter o sigilo das informações e fatos;  
● Tratar com isenção as demandas;  
● Fazer uso de informações e documentos existentes  
● Tratamento equânime às partes.  

 

4.2.2 - Atendimentos da Ouvidoria em 2014 
 

A Ouvidoria Geral do IFPR leva ao seu conhecimento um breve relato e levantamento 
estatístico relativos às manifestações recebidas por este órgão de assessoramento da 
reitoria do IFPR. 
 

Número de manifestações recebidas: 1586 (100%) 
 

UNIDADE MANIFESTAÇÃO PROCURA % 

     

EAD 

Atendimento aos Polos de apoio presencial 32 

23,07% 

Agilização na emissão de Certificações, históricos e 

diplomas 
138 

Registros dos cursos técnicos nos respectivos Conselhos 

de Regionais 
14 

Melhoria nos processos de seleção de tutores em 

convênios. 
5 

Gravações de tele-aulas 12 

Atendimento Online 3 

Material para aulas 27 

Senhas de acesso 35 

Informações sobre as Especializações e Cursos 32 

Reclamações sobre site não disponível 43 

Reclamações sobre erros de tutores 25 

PALMAS 

Diplomas, laboratórios,  15 

8,26% 
Problemas Estruturais. 48 

Relações acadêmicas  56 

Atendimento em Secretaria. 12 

Todas as 

Unidades 

Consultas sobre disponibilidade de Cursos, Concurso, 

Unidades adminstrativas, Atendimentos,  
87 5,48% 

ENEN 

Informações sobre certificação, locais e pedidos de 

documentos 
88 

6,49% 

Reclamações sobre falta de atendimento 15 
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UNIDADE MANIFESTAÇÃO PROCURA % 

Processo 

Seletivo 

Solicitação de informações sobre datas, locais, inscrições 

e regulamentos 
129 

12,04% 

Reclamações 62 

SISU 
Processo de seleção em Palmas e Curitiba – críticas e 

sugestões 
28 1,77% 

Concurso 

Informações sobre inscrições 42 

18,91% 
Reclamações sobre falta de informações no site 75 

Reclamação sobre Concurso para Técnico-Administrativo 112 

Reclamação sobre Concurso para Docentes 71 

Campus Curitiba 

Aulas, Biblioteca, Laboratóris e Estrutura 8 

7,50% 

Reclamações sobre Cursos e Discentes 32 

Reclamações por atendimento em secretaria 18 

Reclamações sobre curso 26 

Relações Acadêmicas 35 

Denúncia 
Palmas, Tutoria EAD, Paranaguá, Curitiba, Jacarezinho, 

Irati 
23 1,45% 

Remanejamento 
Solicitação de procedimentos e informações 5 

1,45% 
Reaproveitamento de Curso 18 

Umuarama 
Reclamação sobre Atendimento 5 

0,76% 
Relações Acadêmicas 7 

Londrina 
Reclamação sobre atendimento 4 

0,82% 
Relações Acadêmicas 9 

Paranavaí Relações Acadêmicas 22 1,39% 

Paranágua 
Reclamação sobre atendimento 8 

1,64% 
Relações Acadêmicas 18 

Jacarezinho 
Reclamação de atendimento em Secretaria 2 

0,31% 
Relações Acadêmicas 3 

Elogios 

Desempenho da Reitoria, 3 

3,03% Atendimento do EAD 27 

Atendimento em Secretaria Acadêmica 18 

Sugestões 

Cursos 

Superiores 

Solicitação de criação de cursos ao nível superior para 

Foz, Jacarezinho, Curitiba, Palmas, Londrina, Paranaguá, 

Umuarama e Telemaco Borba 

32 2,02% 

Novos Campus Solicitação de informações gerais 57 3,60% 

Contato 

www.ifpr.edu.br/ouvidoria    e-mail:ouvidoria@ifpr.edu.br 

Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306 Tarumã. Curitiba. Paraná - CEP: 8023 

Telefone:041 – 3595-7619 

http://www.ifpr.edu.br/ouvidoria
mailto:ouvidoria@ifpr.edu.br
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4.3 CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 
 

O IFPR disponibiliza, desde o dia 06 de novembro de 2013, em seu site institucional a 

Carta de Serviços ao Cidadão. A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA, Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e tem por 

objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de 

acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de 

atendimento ao público. No IFPR, a carta está dividida nas seguintes seções principais: 

apresentação, identificação da instituição, cursos oferecidos e contato. A carta sistematiza 

informações relacionadas ao ingresso na Instituição, áreas de atuação do Instituto Federal do 

Paraná, missão, visão e valores, isenção de inscrição no Processo Seletivo, políticas de cotas, 

regras de transferência, oferta de cursos, documentos institucionais (estatuto, regimento, 

resoluções e relatórios gerenciais, entre outros) e outras informações importantes para o bom 

atendimento aos cidadãos. A carta está disponível no site, no Menu Institucional, lado esquerdo 

e foi desenvolvida pela Diretoria de Informações Institucionais (PROPLAN) com apoio da 

Assessoria de Comunicação. O documento também dispõe de uma área para publicizar todos 

os canais de comunicação que podem ser utilizados pelos cidadãos. Vale ressaltar que a 

Assessoria de Comunicação do IFPR não foi o setor principal na redação da Carta de Acesso 

ao Cidadão, sendo que um relato mais completo sobre o assunto poderá ser encontrado com a 

unidade responsável pelo desenvolvimento do documento. 

 

4.4 SERVIÇO DE ACESSO A INFORMAÇÃO 
 

Cumprindo com o disposto na Lei de Acesso a Informação, o site do IFPR 

(www.ifpr.edu.br) disponibiliza item no menu esquerdo que direciona à página de 

Acesso à Informação do IFPR. Nesta página o cidadão tem acesso às informações 

institucionais, ações e programas, relatórios da auditoria, convênios, despesas, 

licitações e contratos, servidores, perguntas frequentes e ao formulário do SAC, 

Serviço de Informação ao Cidadão. Além das obrigações legais, o cidadão pode 

acessar dados da gestão no Portal de Informações do IFPR desenvolvido pela 

PROPLAN, que disponibiliza dados estatísticos atualizados referentes à gestão, 

ensino, alunos e infraestrutura. As informações sobre os câmpus e os cursos 

disponibilizados à população foram reformulados para facilitar o acesso. Agora estão 

em destaque no menu superior, como já foi exemplificado no item 3.1. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) é um fato representativo de uma nova cultura 
que se instalou no país. Ela estabelece que as informações de interesse coletivo ou 
geral deverão ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, 
independente de solicitações. Nesse sentido, a primeira providência imediata 
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estabelecida pelo Governo Federal para seus órgãos e entidades visando implementá-
la foi, exatamente, a divulgação do máximo de informações de interesse público de 
forma organizada e centralizada em seção específica nos sítios eletrônicos dos órgãos 
e entidades. O objetivo é oferecer ao cidadão um padrão uniforme de acesso, que 
facilite localização e obtenção das informações e se torne para ele, também, uma 
referência em transparência pública. 

 A norma passou a valer em 16 de maio de 2012. Em seguida, instituições 
começaram gradativamente a abrir seus dados para consulta da população. 
Informações que antes eram consideradas de interesse estritamente privado, como 
valor de remuneração pagas a funcionários públicos, passaram a ser consideradas de 
interesse público.  

 Do início da vigência até este momento, foi possível avançar significativamente 
na implementação da Lei 12.527, iniciada pela definição de um servidor responsável 
pela condução dos trabalhos de implantação dos requisitos estabelecidos na norma, 
disponibilização dos recursos materiais e tecnológicos, adaptação dos processos 
necessários para alimentação do conjunto de informações disponíveis no site do IFPR, 
participação de treinamento promovido pela Controladoria Geral da União – CGU, 
divulgação interna e externa, definição de responsáveis nas unidades para atender aos 
pedidos protocolados pelo cidadão e, por fim, a criação e formalização do “Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC” na estrutura orgânica do IFPR, com atribuições claras 
de auxílio ao cidadão e, principalmente, com a responsabilidade de fomentar a ideia de 
que o IFPR é uma instituição pública onde a informação produzida é um bem comum e 
deve estar disponível a qualquer momento e a qualquer cidadão, com qualidade de 
conteúdo e facilidade de acesso. Em 2014 foram cadastrados diversos setores do IFPR 
de forma a tender as solicitações via e-SIC (diretamente), sem a necessidade maior de 
tramitação de documentos internos para a efetiva resposta aos cidadãos; gerando 
consequentemente maior agilidade e economicidade nas respostas. 

 Há diversas formas para o cidadão registrar seu pedido de informação, aliás, o 
Art. 10º da Lei 12.527 legitima qualquer forma, desde que o interessado formalize a 
solicitação. Para facilitar o registro, criar histórico, agilizar o atendimento e, 
principalmente, avaliar a aplicação da norma nas instituições, a CGU disponibilizou 
para utilização do cidadão o “Sistema e-SIC” como ferramenta de contato com todos os 
órgãos federais. O exercício desse direito, a partir do registro eletrônicos do seu pedido 
traz uma série de vantagens ao cidadão, pois permite o acompanhamento de sua 
solicitação a partir de um número de protocolo gerado automaticamente. 
 
 Pedidos de informação 2014 
 A demanda por informações no IFPR tem apresentado índices relativamente 
baixos. Em 2014 foram protocolados cerca de 75 pedidos de informação, que 
compreendem acesso a documentos, informações institucionais. 
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5. POLÍTICAS DE PESSOAL E 
PLANOS DE CARREIRAS 
 
5.1 – DADOS E INDICADORES RELATIVOS AO CORPO DOCENTE – EBTT 
 

5.1.1- Critérios de ingresso na instituição e de progressão na carreira. 
 

a) Critérios de ingresso na instituição: 

Estão embasados no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais em conformidade com a Lei nº 
8.112/1990, no Decreto n° 6.944/2009, na Lei n° 11.784/2008 e na Resolução n° 
003/2009-Conselho Superior/IFPR. 
 Conforme  Artigo 113, § 2 º, da Lei 11.784/2008 os critérios são os seguintes: 
       - Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: possuir habilitação específica 
obtida em licenciatura plena ou habilitação legal equivalente; 
  Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: ser detentor do título de 
doutor ou de Livre-Docente. 
        Para ambas situações exige-se a aprovação em concurso público federal. 
 
b) Critérios de progressão na carreira:  

 Estão embasados na Lei n° 11.784/2008, Decreto 7.806/2012, na Resolução n° 
005/2009-Conselho Superior/IFPR,  na Resolução n° 027/2010-Conselho 
Superior/IFPR e Resolução nº 15/2011-Conselho Superior/IFPR. 
 Conforme Artigo 120 e seu parágrafo 1º da  Lei 11.784/2008 os critérios foram os 
seguintes (são): 

Progressão funcional, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico, nos 
termos do regulamento. 

A progressão mencionada acima será feita após o cumprimento, pelo professor, do 
interstício  de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício no nível respectivo. 
 
5.1.2 – Políticas de capacitação - EBTT 

 O estabelecimento de “políticas de capacitação” efetivas apresenta-se como um 
desafio estratégico ao IFPR desde sua implantação em 2009. Entretanto, isto não deve 
nos impedir de analisar as situações concretas do contexto institucional que ainda 
dificultam sua operacionalização. 
 Resguardando-se as especificidades de trabalho do corpo de docentes e de 
técnico-administrativos busca-se a construção de ações integradas de capacitação 
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envolvendo todo o corpo de colaboradores da instituição, dentro dos limites e 
possibilidades contextuais. 
 O IFPR foi criado em 2008, a partir de um setor da UFPR. Foi alvo de uma 
expansão sem parâmetros anteriores – em menos de dois anos passou de um setor 
para uma instituição federal autônoma, com 28 Câmpus distribuídos no Estado do 
Paraná. O número de servidores do IFPR, que em 2009 era inferior a 100 pessoas, foi 
multiplicado por 8 neste curto período de existência da instituição e ainda está sendo 
ampliado e consolidado, com novas unidades sendo implantadas e grandes processos 
seletivos em andamento. Trabalha-se com a expectativa de atingir o número de 
referência estrutural de servidores no período de 3 anos a partir da implantação de 
cada nova unidade. Poucas unidades estão próximas de atingir este parâmetro. 
 Este quadro implica diretamente a capacitação institucional, quer seja por que a 
demanda é intensa, quer seja por que deve ser organizada concomitantemente com 
inúmeras outras demandas, quer seja por que as questões estruturais – não somente 
no número de servidores – apresentam arranjos complexos. 
 No primeiro tempo da capacitação institucional – 2009-2010 – ações pontuais 
demarcaram o ponto crucial de ambientar os servidores (a maioria destes, recém-
contratados) à jovem instituição, além de instrumentalizá-los para a operacionalização 
dos  sistemas e documentos institucionais existentes (nem sempre suficientemente 
estabelecidos). 
 O período seguinte – 2011-2012 – caracterizou-se pelas tentativas de 
estabelecer rotinas e procedimentos que possibilitassem sistematizar ações de 
capacitação de caráter estratégico para o IFPR, em consonância com as políticas 
nacionais de desenvolvimento de pessoas.   
 As Políticas de Pessoal no Serviço Público e arranjos dos Planos de Carreiras 
presentes nas ações das Instituições Federais de Ensino estão norteadas por 
instrumentos legais, especialmente as Leis 11.091/2005 e 11.784/2008 e os Decretos 
5.707/2006 e 5.825/2006. Estas adquirem contornos próprios no desafiador cenário 
proposto para a Rede das Instituições Federais do Ensino Técnico e Tecnológico pela 
Lei 11.892/2008. 
 Em decorrência da falta de sistema operacional para implementação e 
acompanhamento das ações de capacitação (foi postergada a implantação deste 
módulo em decorrência da prioridade de implantação de outros módulos tais como 
cadastro de servidores, sistema integrado de patrimônio, administração e contratos, 
etc), combinada com a realidade da distribuição das unidades do IFPR com distâncias 
expressivas entre elas (variando entre 100 e 500 km) – optou-se por criar e fortalecer 
uma rede de agentes de sensibilização, diagnóstico e operacionalização de processos 
relativos à Gestão de Pessoas, constituída pelo GT-Pessoas, com representante de 
cada Câmpus, Pró-reitoria, Diretoria Sistêmica e Gabinete do Reitor, atuando no âmbito 
local.   
 O grupo de trabalho denominado GT-Pessoas foi designado pela Portaria do 
Reitor nº 522/2010 e constituído por servidores indicados pelos dirigentes máximos de 
cada unidade. A PROGEPE, como unidade, empenhou-se na capacitação em serviço 
destes servidores, construindo com as mesmas representações compartilhadas sobre o 
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papel destes enquanto elos entre as unidades, as carreiras, e, especialmente, as 
pessoas que se somam na concretização da missão social do IFPR. São realizados 
contatos diários pelos diversos canais de comunicação institucional esclarecendo sobre 
os mais diversos aspectos relativos à realização de concursos públicos, à carreira e 
benefícios, à avaliação de desempenho, aos procedimentos disciplinares entre outros. 
Além destes, periodicamente, são organizados encontros presenciais de capacitação e 
integração de aprofundamento das questões. Em 2012, o GT pessoas adquiriu nova 
configuração. A nova Portaria de designação (246/2012)  apresentou suas principais 
atribuições construídas nestes espaços, como sendo: 

 Contribuir com os gestores de cada unidade no desenvolvimento de ações 
relativas aos processos de Gestão de Pessoas, mobilizando atividades que 
fortaleçam a equipe de trabalho, respeitando as particularidades de cada 
unidade e multiplicando as práticas institucionais assertivas. 

 Contribuir com a PROGEPE no desenvolvimento de políticas de Gestão de 
Pessoas e  na execução das atividades  decorrentes, trazendo as contribuições 
de cada unidade para consolidação, elaboração e formalização de normas, 
fluxos e procedimentos. 

 Comprometer-se com a aprendizagem continuada, expressando sua atuação 
como referência, elo de integração e comunicação na unidade e entre unidades. 

 O GT Pessoas tem o papel fundamental de disseminar informações nas 
unidades; mediar a implementação de procedimentos; propor encaminhamentos a 
partir de diagnósticos locais. 
 Apesar de ser constituído apenas por servidores técnicos, o GT-Pessoas traz à 
tona discussões relativas à integração dos professores. O reconhecimento do trabalho 
realizado por este grupo têm repercutido na instituição, conduzindo à organização de 
arranjos semelhantes.  
 A PROENS tem encaminhado encontros periódicos de “formação do trabalho 
pedagógico” nos quais são convidados representantes das demais Pró-reitorias. A 
PROGEPE participa destes encontros. 
 Além disto, no sentido de contribuir com a capacitação para as práticas 
inclusivas, a PROGEPE ofertou curso de libras aos servidores lotados em Curitiba, 
proporcionou a realização de uma mesa redonda sobre inclusão na Semana de 
Integração dos Servidores e possibilitou visita técnica a representante de NAPNE.   
 Pelo formato dos eventos de capacitação, evidencia-se a prioridade dada  para 
ações integradoras, onde são privilegiadas as trocas de experiências, reflexões e 
construção coletiva em redes. Sempre que possível, estas buscam uma metodologia 
de construção em parceria com as áreas envolvidas diretamente com a problemática e 
valorizando os recursos e  potenciais humanos locais. 
 
5.1.3 - Avaliações de desempenho 
 

As políticas de avaliação de desempenho estão regulamentas nas Resoluções 
n°s 027/2010 e 015/2011-Conselho Superior/IFPR, para os docentes que se encontram 
no período de Estágio Probatório e na Resolução 005/2009 para os demais. 
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5.2 - DADOS E INDICADORES RELATIVOS AO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 
 

5.2.1- Critérios de ingresso na instituição e de progressão na carreira 
 

a) Critérios de ingresso na instituição: 
 
   Estão embasados no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, Autarquias e das Fundações Públicas Federais em conformidade com a Lei nº 
8.112/1990, no Decreto n° 6.944/2009 e na Lei n° 11.091/2005. 
          O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do 1º 
(primeiro) nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência 
estabelecidas na Lei nº 11.091/2005. 
 
b) Critérios de progressão na carreira 
 
 Os critérios para progressão na carreira por mérito profissional estão 
regulamentados nas  Resoluções n°s 027/2010 e 015/2011-Conselho Superior/IFPR, 
para os servidores em estágio probatório e  na Portarias nº 516/REITOR, de 25 de 
outubro de 2010 e 623/REITOR, de 26 de setembro de 2011, para os demais 
servidores.   
 Os critérios para progressão por capacitação estão embasados na Lei 
11.091/2005, conforme os Artigos 10 e 10-A, são os seguintes:   

 O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela 
mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, 
respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por 
Mérito Profissional.  

 A Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de 
capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção 
pelo servidor de certificação em Programa de capacitação, compatível com o 
cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, 
respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses, nos termos da tabela constante  
do Anexo III da lei acima mencionada. 

 A Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento 
imediatamente subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, 
desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de 
desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. 

 

5.2.2 Políticas de capacitação (programas de capacitação) para o Corpo Técnico-
Administrativo 
 
 Tendo em vista a articulação pretendida entre a capacitação do corpo de 
docentes e de técnicos, toda a análise geral apresentada no tópico 5.1.2  é válida 
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também para este item. Acrescenta-se aqui, especificidades da capacitação do corpo 
Técnico. 
 A Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Carreira 
dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino vinculadas ao MEC, prevê (Art. 24) que no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI de cada instituição Federal de Ensino contemplará 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes  que deverá conter: 1. dimensionamento 
das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação de vagas que 
contemplem a diversidade da instituição; 2. Programa de Capacitação e 
aperfeiçoamento; 3. Programa de Avaliação de Desempenho. 
 Segundo a mesma Lei 11.091/2005, o Plano de carreira supra mencionado deve 
observar os seguintes princípios e diretrizes: natureza do processo educativo, função 
social e objetivos do Sistema Federal de Ensino; dinâmica dos processos de pesquisa, 
ensino, extensão e administração e as competências específicas decorrentes; 
qualidade do processo de trabalho; reconhecimento do saber não instituído resultante 
da atuação profissional; vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento 
organizacional das instituições; desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos 
institucionais; garantia de programas de capacitação que contemplem a formação 
específica e a geral, nesta incluída a educação formal; avaliação de desempenho como 
processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas 
institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos 
usuários; e, oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, 
coordenação e assistência respeitadas as normas específicas. 
 As diretrizes da política de desenvolvimento dos Técnicos Administrativos 
Educacionais estão mais detalhadas no Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006. Este 
decreto, no seu artigo 7º, apresenta as seis linhas de desenvolvimento da seguinte 
maneira: 

 Iniciação ao serviço público: visando o conhecimento da função do Estado, das 
especificidades do serviço público, da missão da IFE e da conduta do servidor 
público e sua integração no ambiente institucional. 

 Formação geral: visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a 
importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, ao 
planejamento, à execução e ao controle das metas instrucionais. 

 Educação formal: visa à implementação de ações que contemplem os diversos 
níveis de educação formal. 

 Gestão: visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de 
gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de 
chefia, coordenação, assessoramento e direção. 

 Inter-relação entre ambientes: visa à preparação do servidor para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um 
ambiente organizacional. 

 Específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades 
vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa. 
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 Em vigência também o Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que 
regulamenta dispositivos da Lei 8.112 e institui a Política e as Diretrizes para o 
desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. Este Decreto apresenta outros detalhamentos da capacitação aos 
servidores públicos federais e, entre suas diretrizes, apresenta o indicativo de priorizar 
as escolas de governo, tanto no caso de eventos externos como estabelecendo 
convênios. Apresenta como instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas - PNDP, além do Plano Anual de capacitação, o Relatório de execução e o 
sistema de gestão por competência, atribuindo ao Ministério do Planejamento 
disciplinar os instrumentos desta política, além de desenvolver e implementar o sistema 
de gestão por competência.   
 A tentativa de dar forma a estas linhas de desenvolvimento em um plano com 
abrangência institucional ainda encontram as dificuldades importantes atreladas ao 
contexto de instalação do IFPR. 
 O Plano de capacitação pressupõe diagnóstico e o diagnóstico indicado pela 
PNDP é o mapeamento de competências. O IFPR, durante o ano de 2012, esteve 
rediscutindo a sua identidade institucional, seu regimento interno e o organograma das 
unidades. Estes aspectos são indispensáveis para a implementação do mapeamento 
de competências e a elaboração de um plano de capacitação baseado nestas 
competências, determinando uma readequação das expectativas.   

Assim sendo as ações de capacitação foram negociadas com as áreas 
estratégicas e realizadas em parceria. 
 Foram priorizados encontros de integração, troca de experiências e visando o 
envolvimento com as construções fundamentais à consolidação do IFPR, em parceria 
com a PROAD, a PROENS, a DTIC, a Comunicação Institucional. 
 Por outro lado, foram realizados cursos de habilitação técnica em parceria com a 
escola de governo ESAF na área de Pregão e Fiscalização de Contratos. Neste 
sentido, também foi articulada a participação de um número expressivo (vinte e seis) de 
servidores do IFPR, de todas as unidades na IX Semana Orçamentária – Região Sul, 
promovida pela ESAF e realizada em Florianópolis. 
 No sentido da ambientação ao serviço público e do incremento da educação 
formal, foram abertas inscrições para a seleção de servidores e outros colaboradores 
que exercem atividades profissionais no IFPR no curso EaD de Especialização em 
Gestão Pública - ênfases em Políticas Públicas, Gestão de Pessoas e Logística. 132 
servidores foram selecionados e estão cursando esta qualificação. 
 Outro eixo importante de capacitação, que está se denominando “O Gestor 
Público no IFPR”, recebeu um importante impulso em 2012 com a realização do 1º 
SETEX – Seminário Experiencial para Gestores do IFPR, iniciado com duas turmas 
(aproximadamente 80 participantes), envolvendo os gestores máximos (Reitor, Pró-
reitores, Diretores de Câmpus e Diretores de área). Este evento promoveu a reflexão 
sobre a aplicação de conceitos gerenciais fundamentais ao fortalecimento das relações 
de trabalho e efetividade das práticas. O evento foi muito bem avaliado e foi proposta 
sua continuidade aos demais ocupantes de funções de confiança. 
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 Durante o ano de 2014 também se ampliaram os eventos de capacitação que 
tiveram sua origem nas demandas das unidades. Uma prática que se pretende 
incentivar de maneira a ser mais bem sistematizada, reforçando o papel dos Gestores 
como Gestores de Pessoas. 
 
5.2.3- Avaliações de desempenho 
 

As avaliações de desempenho em estágio probatório e mérito profissional estão 
regulamentadas nas Resoluções n°s 027/2010 e 015/2011-Conselho Superior/IFPR, 
para os servidores em estágio probatório. 

A avaliação de desempenho por mérito profissional para os demais servidores é  
realizada com base nas Portarias n.ºs 516/REITOR, de 25 de outubro de 2010 e 
623/REITOR, de 26 de setembro de 2011. Resolução específica para este tipo de 
avaliação está em fase de construção. 

Todos os servidores do quadro efetivo do IFPR ingressos a partir de 01 de 
janeiro de 2012, terão suas avaliações de desempenho em estágio probatório 
realizadas com base na Resolução nº 015/2011-Reitor e de mérito profissional sob o 
prisma da nova resolução da Portaria 623/REITOR-2011, até a edição e aprovação  da 
resolução.  
 
5.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Entende-se pertinente a repetição da análise realizada no ano anterior em vários 
aspectos. Ao fazê-lo, porém, agregaremos comentários relativos àquele aspecto no  
decorrer do exercício de 2014. 
  Importante considerar as especificidades do IFPR ao analisar o contexto de 
implementação de políticas públicas para a análise de clima organizacional no IFPR.  
Assim sendo, destacam-se dimensões muito favoráveis e outras que merecem atenção 
por evidenciar potenciais instabilidades e vulnerabilidades. 
 Entre os aspectos favoráveis, que influenciam positivamente o clima, está a 
esperança decorrente da implementação de uma nova instituição e uma abordagem de  
política de educação pública mais inclusiva e próxima dos arranjos locais. Um 
elemento, particularmente agregador, parece estar calcado no fato de que, a grande 
maioria dos servidores teve a possibilidade de escolher fazer parte deste movimento de 
construção de uma nova instituição e partilhar a expectativa de construção “do novo” - 
um processo de mudança implícito em cada processo ou procedimento instituído. 
 As instabilidades e fragilidades se nutrem desta mesma condição – a falta de 
uma base segura, sólida e estabelecida de procedimentos e estrutura organizacional 
para se ancorar, e muitas frentes de trabalho concomitantes para serem conduzidas 
simultaneamente por um número ainda reduzido de pessoas. O processo de criação e 
implantação do IFPR, provavelmente planejado em outras instâncias superiores, ainda 
necessita internalização/apropriação e detalhamentos pertinentes às realidades 
concretas específicas, por muitos daqueles que compõem a força de trabalho da 
instituição. 
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 É imprescindível este pequeno recorte do contexto do IFPR para estabelecer 
uma autoavaliação de clima organizacional. Antecede qualquer ponderação a 
respeito, registrar que esta avaliação não se encontra sistematizada em parâmetros 
formais no IFPR. O que se descreve aqui foi baseado em percepções decorrentes da 
escuta em distintas instâncias institucionais, e, como tal deve ser tomado, como 
provisório e “indicativo” para fundamentar futuros procedimentos institucionais 
sistematizados com esta finalidade. 
 O clima organizacional é variável e sofre múltiplas determinações que 
influenciam no engajamento das competências individuais aos propósitos e 
competências institucionais. Tem implicações na satisfação com o trabalho e a 
organização, no desempenho, nos padrões de interação em grupos e comportamentos 
de afastamento. 
 O clima é mais efêmero, mais permeável a modificações que a cultura 
institucional.  Seu diagnóstico contribui para conhecer e entender o comportamento dos 
servidores. 
 Vale resgatar os fatores que influenciam no Clima Organizacional em instituição 
de educação superior, citados nas pesquisas relacionadas ao tema (SILVA, 2003 e 
RIZZATTI & RIZZATTI, 2004).  

Em cada aspecto relacionado a seguir, como variável de clima, serão 
apresentados breves comentários enfocando o exercício de 2014, relembrando a 
inexistência de diagnóstico formal de clima no IFPR. 

 Imagem Institucional (representada pela combinação de um conjunto, mais ou 
menos abrangente, de percepções e sentimentos sobre as diferentes variáveis 
que compõem a organização junto às pessoas). 

 Em 2014 – Com os avanços na organização interna e estruturação das 
unidades, novas questões passam a integrar as percepções e sentimentos das 
pessoas em relação à instituição.  Se por um lado, há o reconhecimento das 
melhorias, por outro lado, aumentam as expectativas e a visão crítica, 
necessárias ao aprofundamento das questões e amadurecimento das relações 
de trabalho.     

 Política de Recursos Humanos: maneira ou forma com que a instituição 
pretende lidar com seus membros e, por intermédio deles, alcançar os objetivos 
individuais e institucionais. 

 Em 2014 – foram reavaliados procedimentos e sistematizados procedimentos de 
afastamento para qualificação; de remuneração curso-concurso; do horário de 
permanência dos docentes. Não há tempo suficiente de aplicação para avaliar 
os desdobramento destes no clima. 

 A ampliação das ações de capacitação trouxe um impacto nas relações de 
trabalho, movimentando o número de proposições de melhoria de processos. 

 Sistema de Assistência e Benefícios:  um conjunto de benefícios e incentivos 
que tem por objetivo manter a força de trabalho dentro de um nível satisfatório 
de moral e produtividade,  comprometimento, dedicação e esforço funcional. 
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 Estrutura Organizacional: modo como as atividades da instituição são 
divididas, organizadas e coordenadas, onde o poder é exercido, onde são 
tomadas as decisões e onde são executadas as atividades da organização. 

 Em 2012 Reformulação do Organograma institucional – Portaria 593, de 22 de 
dezembro de 2012; e aprovação do Regimento Geral do IFPR – Resolução 56, 
de 03/12/2012. Pretende-se a ampliação da clareza dos papéis, 
responsabilidades e melhoria dos fluxos de trabalho. Ainda não é possível 
avaliar desdobramentos.  

 Organização e Condições de Trabalho: adequação do ambiente de trabalho 
nos aspectos físicos e de organização no trabalho. 

 Em 2014 muitas novas instalações concluídas e equipadas refletindo 
positivamente no clima. Porém esta realidade é muito diversificada e várias 
unidades ainda tem pendências importantes neste sentido. 

 Relacionamento Interpessoal: maneira como se processa a interação entre as 
pessoas dentro da organização e o relacionamento existente entre os diversos 
segmentos que compõem a comunidade educacional. 

 Em 2014: O movimento de greve vivido do IFPR, provocou diversas reflexões e 
a necessidade de reconfiguração de procedimentos, aprimoramento de diálogos. 
Estes aspectos que tocam muito de perto o individual e o institucional, nas suas 
fronteiras afetam temporariamente o clima e exigem um amadurecimento da 
instituição, das relações e, podem por consequência conduzir a melhorias. 
Entretanto, exigem um tratamento específico. Parece que houveram tentativas 
neste sentido.  

 Comportamento das Chefias: verifica a percepção dos servidores em relação à 
forma como os ocupantes de cargos de chefia desempenham suas funções, 
bem como o seu estilo de comando em relação aos subordinados. 

 Em 2014: O movimento de greve convocou posicionamento das chefias, que 
podem ter sido surpreendidas com situações conflitivas, que apesar de 
inevitáveis nem sempre são bem recebidas. Estas oportunidades-desafios, 
podem revelar habilidades importantes e contribuir para a formação gerencial. 
Assim como, podem revelar pontos importantes a ser desenvolvidos. 

 O Seminário Experiencial para gestores foi um passo importante e um momento 
de reflexão e de sensibilização para a capacitação continuada dos gestores. 

 Satisfação Pessoal: refere-se à satisfação dos servidores em relação ao tipo de 
trabalho que executam, à motivação para a sua execução e às expectativas 
quanto ao reconhecimento que a organização lhe retribui, com relação às tarefas 
e ao relacionamento com os colegas e os usuários. 

 Planejamento Institucional: processo pelo qual são estabelecidos os elos entre 
os meios e fins de uma organização. 

 Em 2012: aprovada conforme Resolução CONSUP 63/2012 a identidade 
institucional com a redefinição da missão, visão e valores institucionais. Esta 
subsidiará ações de planejamento estratégico, mapeamento de processos e de 
competências – todos estes projetos em fase inicial de desenvolvimento.  
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 Processo decisório: mecanismos por meio dos quais são escolhidas algumas 
dentre as diversas alternativas de conduta, nos diferentes processos 
organizacionais, resultando em maior racionalidade e em orientação das ações 
da organização. 

 Autonomia: significa que uma determinada instituição de educação detém a 
posse e os subsídios necessários para atingir seus princípios e finalidades”. 

 Avaliação Institucional: instrumentos de gestão necessários para se mensurar 
os esforços da organização, sua qualidade, sua excelência, utilidade e 
relevância. 

 Posto desta forma, percebe-se claramente que a pesquisa de clima extrapola as 
políticas de Gestão de Pessoas e não está atrelada apenas à avaliação das condições 
concretas. A pesquisa de clima organizacional concentra-se nas “percepções e nos 
sentimentos dos servidores e suas suposições – muitas vezes baseadas em vivências 
anteriores, nem sempre homólogas. Nem sempre os sentimentos e percepções são 
ancorados na racionalidade, nem sempre detém as informações necessárias dos 
contextos e suas implicações, daí a grande importância da comunicação institucional. 
 Este breve recorte, evidencia parte da abrangência e complexidade  da análise 
do clima organizacional, que, acrescida da inexistência de um diagnóstico específico, 
determina a parcialidade da autoavaliação deste momento. Por outro lado, focar esta 
temática nos proporciona contornos de análise, conforme estabelecemos a seguir.  
 No ano de 2009, o IFPR trabalhou seus principais instrumentos norteadores e 
apoiou-se substancialmente na estrutura existente da UFPR. Em 2010, buscou instalar 
as novas bases de sua estrutura física e operacional. Em 2011, buscou analisar os 
impactos deste percurso,  reconfigurou seu organograma e vários instrumentos 
norteadores e suas formas de planejamento tático, reconheceu a necessidade de olhar 
para a cultura institucional que se fundava buscando características próprias, além de 
estabelecer com o corpo de servidores, então bastante ampliado e reconfigurado, 
novos diálogos. 
 Em 2014 foi implementado o processo de consulta interna, antecedendo a 
discussão de propostas de Resoluções e Instruções Internas nos Conselhos 
Superiores. A consulta interna oportuniza a participação de maior número de servidores 
das diversas áreas, com diferentes perspectivas de análise. Reconhece os servidores 
como atores dos processos institucionais. 
 A imagem institucional do IFPR, conta com um material produzido para toda a 
rede de institutos federais que expressa uma imagem visual interessante, porém ainda 
não está assimilada pela população uma representação do IFPR que caracterize suas 
práticas e corresponda aos pontos essenciais de sua missão junto à sociedade. 
 A política de gestão de pessoas está sendo pensada ao mesmo tempo em que é 
atuada, face às circunstâncias institucionais. O Fórum de Gestão de Pessoas dos 
Institutos Federais – FORGEP, levando em conta os desafios da implantação da Rede 
de Institutos Federais, têm realizado reuniões periódicas em que são realizadas trocas 
de experiências e são construídas sugestões de propostas norteadoras de práticas 
neste campo, submetidas posteriormente, às condições locais. 
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 A PROGEPE tem colocado seus melhores esforços em garantir todos os 
benefícios legais aos servidores. Estes muitas vezes dependem de convênios e 
parcerias com outras instituições, pressupõem procedimentos legais e custos que 
precisam ser estabelecidos e incorporados institucionalmente, o que demanda um 
tempo maior. Exemplificando, em 2011 foi implementados o convênio com o SIASS – 
Sistema de Atenção à Saúde do Servidor (convênio firmado entre IFPR, UFPR e 
UTFPR). 
 A percepção que se colhe dos comentários dos servidores é favorável à forma 
como a PROGEPE encaminha suas demandas. Mas não há correspondência desta 
com a imagem institucional que o servidor expressa em diferentes contextos e 
abordagens. 
 Sobre a organização e as condições de trabalho, pode-se afirmar que existem 
discrepâncias entre as diversas realidades institucionais – algumas têm instalações 
adequadas e pouca força de trabalho; outras carecem de estruturas física – instalações 
-  e de força de trabalho; vários outros aspectos afetam significativamente as condições 
de trabalho, embora sejam característicos do processo de estruturação de uma 
instituição e de particularidades relativas às parcerias estabelecidas com as instâncias 
governamentais e locais neste processo. Desconhecemos a existência de um 
levantamento que sistematize a situação concreta de todas as unidades ou que 
contemple as percepções dos servidores a respeito deste tópico. Entretanto, nas 
avaliações de eventos de capacitação, são expostas ponderações sobre as 
dificuldades relativas às condições do ambiente físico de trabalho – temperatura,  
mobiliário, redes de comunicação, sistemas. Daí a importância do estabelecimento de 
cronogramas de ação, proporcionando amplo conhecimento dos mesmos – aspecto 
que vem sendo incentivado pela área de planejamento. 
 Planejamento institucional, processo decisório e autonomia podem ser 
analisados conjuntamente considerando-se que são marcadas pelas circunstâncias do 
surgimento do IFPR e também pelo necessário entrosamento entre os protagonistas da 
instituição e o expressivo número de servidores, recentemente contratados, que 
manifestam potenciais  de conhecimento e inovação, nem sempre conciliáveis de 
maneira rápida e sem impacto nas relações de trabalho. 
 No comportamento das chefias e no relacionamento interpessoal parecem 
revelar-se os pontos onde emergem sinais de todos os aspectos anteriormente 
referidos e que explicitam algo que devemos procurar entender melhor, encaminhar e 
solucionar  para contribuir no tratamento do clima e satisfação no trabalho. Sem deixar 
de explicitar o compromisso com o estabelecimento de um programa de 
desenvolvimento do servidor como oportunidade de alavancar aspectos como 
autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e atitudes relacionais e gerenciais, 
a integração entre unidades, carreiras e, consequentemente as competências 
institucionais.  
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5.4 QUADRO DE SERVIDORES DO IFPR 
 

Total Geral: 1399   Docentes: 751  Técnicos: 648 
 

Índice de Técnicos com Nível Superior 

Estabelece a relação entre o total de técnicos-administrativos com escolaridade de nível 

superior. 
 

Equação Básica 
 

Índice de Técnicos com Nível Superior =  
Total de Técnicos com Nível Superior X 100 

               Total de Técnicos 
 

Terminologia 

- Total de Técnicos com Nível Superior – Total de servidores da carreira de técnico-

administrativo com  escolaridade de nível superior. 

- Total de Técnicos – Total de servidores da carreira de técnico-administrativo. 

 

Quadro 041 – Índice de Técnicos com Nível Superior 

Total de Técnicos 

com Nível Superior 
Total de Técnicos Indicador 2014 

520 648 80,24% 

Fonte: PROGEPE 

 

Índice de Servidores Ingressos 

Estabelece a relação entre os servidores que tomaram posse em 2013 com o total de 

servidores em exercício. 

 

Equação Básica 

 Índice de Servidores Ingressos   =  
Total de Servidores Ingressantes  x 100 

         Total de Servidores 

 

Terminologia 

- Total de Servidores Ingressantes – Refere-se ao total de servidores efetivos que tomaram 

posse no ano de 2013. 

- Total de Servidores – Corresponde ao número total de servidores efetivos em exercício. 

 

Quadro 042 – Índice de Servidores Ingressos 

 

Total de Servidores 

Ingressantes 
Total de Servidores Indicador 2014 

444 1343 33,06% 

Fonte: PROGEPE 
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Índice de Servidores Egressos 

Estabelece a relação entre os servidores que saíram durante o ano de 2013 com o total de 

servidores em exercício. 

 

 Índice de Servidores Egressos      =  
Total de Servidores Egressos  x 100 

        Total de Servidores 

 

Terminologia 

- Total de Servidores Egressos – Refere-se ao total de servidores efetivos que saíram durante 

o ano de  2013. 

- Total de Servidores – Corresponde ao número total de servidores efetivos em exercício. 

 

Quadro 043 – Índice de Servidores Egressos 

Total de Servidores 

Egressos 
Total de Servidores Indicador 2014 

133 1343 9,90% 

 

Relação entre servidores técnico-administrativos e docentes 

Estabelece a relação entre os servidores técnico-administrativos e os docentes em exercício 

em 2013. 

 

Relação Técnico/Docente =  
Total de Técnicos  

Total de Docentes 

 

Terminologia 

- Total de Técnicos – Corresponde ao número total de técnico-administrativos efetivos em 

exercício. 

- Total de Docentes – Corresponde ao número total de docentes efetivos em exercício. 

 

Total de Técnicos Total de Docentes Indicador 2014 

648 751 0,86 

 

Resumos dos Indicadores de Recursos Humanos 

O quadro abaixo apresenta os resultados dos cálculos indicadores de recursos humanos 

referentes aos anos de 2011 a 2013. 

 

Quadro 044 – Quadro Geral de Índices 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Índice de Técnicos com Nível Superior 72,70% 79,31% 82,09% 80,24% 

Índice de Servidores Ingressos 31,88% 29,39% 35,39% 33,06% 

Índice de Servidores Egressos 1,60% 7,02% 3,00% 9,9% 

Relação entre servidores técnico-administrativos e docentes 0,74 0,50 0,49 0,86 
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Quadro 045 - Servidores Reitoria  - Gabinete do Reitor 
 
REITORIA  

 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOUTORADO 1 1 

 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 1 

3 ESPECIALIZAÇÃO 1 

NÃO INFORMADO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 1 

23 
ESPECIALIZAÇÃO 14 

GRADUAÇÃO 3 

NÃO INFORMADO 5 

25 HORAS 
GRADUAÇÃO 1 

2 
NÃO INFORMADO 1 

 

Quadro 046 - Servidores Auditoria Interna 

 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 
ESPECIALIZAÇÃO 3 

5 
NÃO INFORMADO 2 

 
 
Quadro 047 - Servidores Dtic 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

23 
ESPECIALIZAÇÃO 10 

GRADUAÇÃO 2 

NÃO INFORMADO 8 
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Quadro 048 - Servidores PROAD 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

47 

MESTRADO 1 

ESPECIALIZAÇÃO 12 

GRADUAÇÃO 11 

NÃO INFORMADO 22 

 
Quadro 049 - Servidores PROENS 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 3 

7 MESTRADO 3 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

22 

MESTRADO 3 

ESPECIALIZAÇÃO 8 

GRADUAÇÃO 1 

NÃO INFORMADO 9 

 
Quadro 050 - Servidores PROEPI 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 4 
7 

MESTRADO 3 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 2 

15 
MESTRADO 5 

ESPECIALIZAÇÃO 6 

GRADUAÇÃO 2 
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Quadro 051 - Servidores PROGEPE 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

34 

MESTRADO 5 

ESPECIALIZAÇÃO 9 

GRADUAÇÃO 8 

NÃO INFORMADO 11 

 
Quadro 052 - Servidores Ead 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 13 
14 

NÃO INFORMADO 1 

40 HORAS MESTRADO 3 3 

20 HORAS MESTRADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

16 

ESPECIALIZAÇÃO 4 

GRADUAÇÃO 4 

ENSINO MÉDIO 1 

NÃO INFORMADO 4 

20 HORAS MESTRADO 1 1 

 
Quadro 053 - Servidores PROPLAN 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

ESPECIALIZAÇÃO 4 

15 GRADUAÇÃO 3 

NÃO INFORMADO 8 
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Quadro 054 - Servidores Câmpus Assis Chateaubriand 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 1 

24 

MESTRADO 15 

ESPECIALIZAÇÃO 7 

NÃO INFORMADO 1 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

20 HORAS 
ESPECIALIZAÇÃO 1 

2 
NÃO INFORMADO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

20 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

23 
ESPECIALIZAÇÃO 9 

GRADUAÇÃO 4 

NÃO INFORMADO 7 

 
Quadro 055 - Servidores Câmpus Campo Largo 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 4 

27 MESTRADO 18 

ESPECIALIZAÇÃO 5 

40 HORAS MESTRADO 1 1 

20 HORAS 
MESTRADO 2 

3 
ESPECIALIZAÇÃO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 2 2 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

20 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

28 

MESTRADO 3 

ESPECIALIZAÇÃO 8 

GRADUAÇÃO 5 

NÃO INFORMADO 11 
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Quadro 056 - Servidores Câmpus Cascavel 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 1 

7 MESTRADO 5 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

40 HORAS 

MESTRADO 4 

5 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

20 HORAS 

MESTRADO 1 

2 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

15 

ESPECIALIZAÇÃO 7 

GRADUAÇÃO 1 

NÃO INFORMADO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

111111333   

 
 
 
Quadro 057 - Servidores Câmpus Curitiba 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 28 

143 

MESTRADO 89 

ESPECIALIZAÇÃO 19 

NÃO INFORMADO 7 

DOCENTE 

40 HORAS 

DOUTORADO 2 

20 

MESTRADO 12 

ESPECIALIZAÇÃO 4 

NÃO INFORMADO 2 

20 HORAS 

MESTRADO 7 

10 ESPECIALIZAÇÃO 1 

NÃO INFORMADO 2 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 3 3 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 6 

74 

ESPECIALIZAÇÃO 27 

GRADUAÇÃO 16 

ENSINO MÉDIO 1 

NÃO INFORMADO 24 

24 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 
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Quadro 058 - Servidores Câmpus Foz do Iguaçu 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE  

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 9 

33 

MESTRADO 17 

ESPECIALIZAÇÃO 6 

NÃO INFORMADO 1 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

7 

MESTRADO 2 

ESPECIALIZAÇÃO 3 

NÃO INFORMADO 1 

20 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 2 2 

20 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

30 

ESPECIALIZAÇÃO 8 

GRADUAÇÃO 7 

NÃO INFORMADO 12 
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Quadro 059 - Servidores Câmpus Ivaiporã 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 4 

14 MESTRADO 7 

ESPECIALIZAÇÃO 3 

40 HORAS 

MESTRADO 2 

3 
ESPECIALIZAÇÃO 1 

20 HORAS MESTRADO 1 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 1 

22 

ESPECIALIZAÇÃO 10 

GRADUAÇÃO 5 

NÃO INFORMADO 6 

 
Quadro 060 - Servidores Câmpus Irati 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 6 

22 
MESTRADO 10 

ESPECIALIZAÇÃO 2 

NÃO INFORMADO 4 
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CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 2 

28 

ESPECIALIZAÇÃO 10 

GRADUAÇÃO 3 

NÃO INFORMADO 13 

 
Quadro 061 - Servidores Câmpus Jacarezinho 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 4 

27 MESTRADO 18 

ESPECIALIZAÇÃO 3 

DESCONHECIDA 2 

40 HORAS 

MESTRADO 2 

6 ESPECIALIZAÇÃO 3 

NÃO INFORMADO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

20 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 2 2 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

ESPECIALIZAÇÃO 14 

26 GRADUAÇÃO 6 

NÃO INFORMADO 6 
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Quadro 062 - Servidores Câmpus Londrina 
 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 11 

36 MESTRADO 21 

ESPECIALIZAÇÃO 4 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

5 

MESTRADO 4 

20 HORAS 

DOUTORADO 1 

4 MESTRADO 2 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

20 HORAS NÃO INFORMADO 2 2 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

20 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 2 

29 

ESPECIALIZAÇÃO 16 

GRADUAÇÃO 1 

NÃO INFORMADO 10 
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Quadro 063 - Servidores Câmpus Palmas 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 12 

64 

MESTRADO 37 

ESPECIALIZAÇÃO 14 

NÃO INFORMADO 1 

40 HORAS 

MESTRADO 7 

9 

ESPECIALIZAÇÃO 2 

20 HORAS 

MESTRADO 5 

10 ESPECIALIZAÇÃO 4 

NÃO INFORMADO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 3 3 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

20 HORAS NÃO INFORMADO 2 2 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

27 

ESPECIALIZAÇÃO 13 

GRADUAÇÃO 2 

ENSINO MEDIO 1 

NÃO INFORMADO 10 
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Quadro 064 - Servidores Câmpus Paranaguá 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 23 

50 MESTRADO 24 

ESPECIALIZAÇÃO 3 

20 HORAS 
DOUTORADO 1 

2 
MESTRADO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 3 3 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 3 

33 
ESPECIALIZAÇÃO 16 

GRADUAÇÃO 7 

NÃO INFORMADO 7 

 
 
Quadro 065 - Servidores Câmpus Paranavaí 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 12 

26 MESTRADO 13 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

20 HORAS 
MESTRADO 1 

2 
ESPECIALIZAÇÃO 1 

DOCENTE 
SUBSTITUTO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

20 HORAS 

GRADUAÇÃO 1 

2 

NÃO INFORMADO 1 

DOCENTE 
TEMPORÁRIO 

40 HORAS NÃO INFORMADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 4 

33 
ESPECIALIZAÇÃO 19 

GRADUAÇÃO 2 

NÃO INFORMADO 8 
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Quadro 066 - Servidores Câmpus Telêmaco Borba 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 2 

27 
MESTRADO 21 

ESPECIALIZAÇÃO 2 

NÃO INFORMADO 2 

40 HORAS 

DOUTORADO 1 

5 
MESTRADO 1 

ESPECIALIZAÇÃO 2 

NÃO INFORMADO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

ESPECIALIZAÇÃO 16 

23 GRADUAÇÃO 4 

NÃO INFORMADO 3 

 
Quadro 067 - Servidores Câmpus Umuarama 
 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 11 

32 
MESTRADO 11 

ESPECIALIZAÇÃO 9 

NÃO INFORMADO 1 

40 HORAS MESTRADO 3 3 

20 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS 

MESTRADO 2 

21 

ESPECIALIZAÇÃO 7 

GRADUAÇÃO 4 

NÃO INFORMADO 8 
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Quadro 068 – Servidoresdos Demais Câmpus 
 

ASTORGA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 1 
2 

MESTRADO 1 

 

BARRAÇÃO 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

CAPANEMA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 1 1 

40 HORAS DOUTORADO 1 1 

 

COLOMBO 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 7 7 

20 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

CORONEL VIVIDA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 4 
5 

ESPECIALIZAÇÃO 1 

40 HORAS MESTRADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 
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GOIOERÊ 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

ESPECIALIZAÇÃO 2 2 

40 HORAS MESTRADO 1 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

JAGUARIAIVA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 3 3 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

PINHAIS 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 2 
5 

MESTRADO 3 

40 HORAS 
DOUTORADO 2 

3 
MESTRADO 1 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 3 3 

 

PITANGA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

MESTRADO 2 2 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

QUEDAS DO IGUAÇU 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 40 HORAS ESPECIALIZAÇÃO 1 1 

 

UNIÃO DA VITÓRIA 

CARGO 
REGIME DE 
TRABALHO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
TOTALIZAÇÃO 

PARCIAL GERAL 

DOCENTE 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

DOUTORADO 2 2 

MESTRADO 3 3 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

111222333   

 

6. A ORGANIZAÇÃO E A 
GESTÃO DO IFPR 
 
6.1 GESTÃO E PLANO DE METAS 
 

6.1.1 – Diretrizes Organizacionais 

As diretrizes organizacionais decorrem da visão, da missão, dos valores e da 

análise dos ambientes interno e externo. Sintetizam o desejo maior da instituição e 

funcionam como mecanismos orientadores e canalizadores da formação dos objetivos 

estratégicos, das decisões e do desencadeamento das ações.  

No planejamento estratégico do IFPR, as diretrizes estão distribuídas em cinco 

grandes eixos: 

• Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação; 

• Relação com a Comunidade; 

• Gestão e Infraestrutura; 

• Gestão de Pessoas; 

• Identidade Institucional.  

 

6.1.2 – Diretrizes Organizacionais do IFPR  

• Promover a cultura multicâmpus e pluricurricular com trabalho em rede, baseado 

nos princípios éticos;  

• Promover a inclusão: acesso, permanência, êxito na inserção sócio-profissional e 

formação de novos empregadores;  

• Desenvolver a pesquisa, a extensão e inovação de forma articulada com o ensino 

para a promoção de processos educacionais de qualidade de educação 

profissional verticalizada;  

• Formação e qualificação integral do cidadão, na perspectiva reflexiva, criativa, 

investigativa, cultural, social e ética;  
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• Indução à criação de áreas de referência para a oferta de cursos, pesquisa, 

extensão e inovação para cada Câmpus;  

• Desenvolvimento de relações interinstitucionais;  

• Ser uma instituição democrática e participativa, promovendo a integração com a 

comunidade;  

• Consolidar a gestão e a infraestrutura baseada na sustentabilidade nos aspectos 

físicos e lógicos levando à excelência;  

• Consolidar o modelo de gestão de pessoas; e  

• Divulgar o ensino profissional como foco do IFPR.  

6.1.3– Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos surgem do desdobramento das diretrizes 

organizacionais. São macroações que impulsionam e dão rumo para os níveis 

intermediários da gestão. Os conjuntos desses objetivos constituem-se no 

“planejamento tático” da instituição. 

 

Objetivos Estratégicos do IFPR  

• Integração entre conteúdos de disciplinas e a pesquisa em todos os níveis de 

ensino;  

• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Câmpus;  

• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  

• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  

• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  

• Promover a inclusão tecnológica nos Câmpus;  

• Criar mecanismos para a redução da evasão;  

• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  

• Consolidar a assistência estudantil nos Câmpus;  

• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  

• Fomentar a criação de programas de pós-graduação;  

• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de 

referência;  

• Discutir de forma democrática nos Câmpus as áreas de referência;  

• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
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• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  

• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  

• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  

• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  

• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  

• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  

• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  

• Desenvolver a gestão administrativa e manutenção da infraestrutura;  

• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  

• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  

• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  

• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  

• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  

• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, 

gestão de informação e conhecimento;  

• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  

• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  

• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  

• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  

• Criar critérios de distribuição de vagas de servidores;  

• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  

• Promover eventos culturais e sociais;  

• Promover a integração e o desenvolvimento de pessoas, criando um ambiente 

produtivo e humanizado;  

• Estruturar o modelo de comunicação interna para servidores;  

• Implementar programas de qualidade de vida;  

• Promover a identidade institucional e a marca do IFPR;  

• Diversificar o portfólio de material de divulgação; e  

• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

fortalecendo a identidade institucional.  
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6.2 – Desdobramento dos Eixos Estratégicos 

6.3 – Quadro de Desdobramentos – Eixo  Estratégico / Diretrizes / Objetivos 

A consolidação do Planejamento Estratégico nos câmpus, prevista para 2013, não 
se concretizou devido à instabilidade política e administrativa causada pela Operação 
Sinapse, deflagrada pela PF naquele ano. Com isso, durante o ano de 2014, foi 
identificado um desalinhamento entre o Planejamento Estratégico Institucional e o que 
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fora elaborado nos câmpus, por isso foi feito um trabalho de realinhamento, que 
avançará o ano de 2015, com a finalização da distribuição - Objetivos Estratégicos em 
Objetivos, Estratégia e Projetos nos Câmpus, bem como seus os indicadores para 
acompanhamento. 

Também está previsto o início do desenvolvimento do Sistema Integrado de 
Planejamento Estratégico, baseado no sistema SIG, que vai integrar o Planejamento ao 
Orçamento, trazendo vantagens no acompanhamento e controle dos projetos. 

 
O IFPR, criado pela Lei Federal nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, em seu 

estatuto no art. 4º, inciso I, traz sua finalidade primordial: “Ofertar educação profissional 
e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 
cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” . 

Seus objetivos estratégicos definidos em consonância com a LDB (Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e com o PNE (Plano Nacional de Educação) 
também vão ao encontro do PPA (Plano Plurianual) 2012-2015. 

Dentro de seu PDI, aprovado para o período 2014-2018, há, nas páginas iniciais, 
uma tabela correlacionando as metas do PNE com os objetivos e diretrizes da 
Instituição traçados para que seja cumprido o escopo da lei. 

O PPA 2012-2015 – Plano Mais Brasil – traz dentro das Políticas Sociais, as 
diretrizes para a Educação Básica, a Educação Profissional e Tecnológica e a 
Educação Superior, abrangendo a Graduação, Pós-Graduação, o Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

Na Educação Básica, “... Em síntese, para viabilizar um ensino de qualidade e a 
elevação dos níveis de acesso, o Programa Temático da Educação Básica busca, em 
consonância com os objetivos estabelecidos na proposta do PNE 2011-2020: (i) elevar 
o nível global de escolaridade da população; (ii) melhorar a qualidade da educação 
básica em todas as suas etapas e modalidades; (iii) democratizar a gestão do ensino 
público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes; 
(iv) promover a valorização dos profissionais da educação; e (v) reduzir as 
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e permanência dos estudantes. 
Com isso, espera-se consolidar a evolução positiva do quadro da educação básica, 
construído a partir de ganhos importantes obtidos nos últimos anos.” 
Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Câmpus;  
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Câmpus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
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• Consolidar a assistência estudantil nos Câmpus;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de 

referência;  
• Discutir de forma democrática nos Câmpus as áreas de referência;  
• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Criar critérios de distribuição de vagas de servidores;  
• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  
• Promover eventos culturais e sociais;  
• Promover a integração e o desenvolvimento de pessoas, criando um ambiente 

produtivo e humanizado;  
• Estruturar o modelo de comunicação interna para servidores;  
• Implementar programas de qualidade de vida;  
 

Na Educação Profissional e Tecnológica, “... Entre as principais metas do 
Programa para o período 2012-2015 estão: elevar o número de escolas da rede federal 
de educação profissional e tecnológica para 563; ampliar o número de matrículas da 
educação profissional e tecnológica; oferecer 8 milhões de vagas de educação 
profissional e tecnológica, com a concessão de 3 milhões de bolsas a estudantes do 
ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, 
trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda; 
ampliar a oferta de cursos de profissionalização articulados com elevação de 
escolaridade, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social; e 
elevar o percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada 
à educação profissional. Essas metas visam a traduzir os compromissos enunciados no 
PNE 2011-2020 proposto pelo Poder Executivo do governo federal no PPA e 
demandam a atuação conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.” 
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Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Câmpus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Câmpus;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Desenvolver a gestão administrativa e manutenção da infraestrutura;  
• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, 

gestão de informação e conhecimento;  
• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

fortalecendo a identidade institucional. 
 

E na Educação Superior, “... Considerando esses desafios, o Programa Temático 
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, em 
consonância com a proposta do novo PNE 2011-2020, tem por eixos norteadores a 
expansão da oferta de vagas na educação superior, a garantia de qualidade na 
educação, a promoção da inclusão social e o desenvolvimento econômico. Dentre as 
principais metas, destacam-se a ampliação da participação proporcional dos grupos 
historicamente excluídos (como negros e índios) na educação superior; a elevação do 
número de Câmpus da Rede Federal de Educação Superior para 321 e do número de 
Universidades para 63; a elevação das taxas de matrículas; a elevação do número de 
mestres e doutores titulados e em exercício no corpo docente das universidades; e o 
aprimoramento dos instrumentos de avaliação da qualidade do ensino, seja na 
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graduação, seja na pós-graduação. Por fim, deve-se ressaltar que as metas e 
estratégias de ampliação da oferta e democratização do acesso e permanência do 
estudante, propostas no PNE e no PPA, dependem dos esforços conjuntos da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.” 
Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Integração entre conteúdos de disciplinas e a pesquisa em todos os níveis de 

ensino;  
• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Câmpus;  
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Câmpus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Câmpus;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Fomentar a criação de programas de pós-graduação;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de 

referência;  
• Discutir de forma democrática nos Câmpus as áreas de referência;  
• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, 

gestão de informação e conhecimento;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  
• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

fortalecendo a identidade institucional. 
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6.4 ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Os órgãos colegiados superiores do IFPR, cujas composições e competências 
estão definidas no Estatuto do IFPR, são os seguintes: 

 

 Conselho Superior 

 Colégio de Dirigentes 
 

6.4.1. – Conselho Superior 
 

O Conselho Superior é o órgão máximo normativo, consultivo e deliberativo, 
nas dimensões de planejamento, acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e 
disciplinar do IFPR, tendo sua composição e competências definidas no Estatuto do 
IFPR e seu funcionamento pelo seu regimento interno. Compete ao Conselho Superior: 

 
I - aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal e zelar pela execução de 

sua política educacional; 
II - deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade 

escolar para escolha de Reitor do Instituto Federal e dos Diretores Gerais dos 
Câmpus, em consonância com o estabelecido nos Arts 12 e 13 da Lei n º 11 
892/2008; 

III - aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e apreciar a 
proposta orçamentária anual; 

IV - aprovar o projeto pedagógico institucional, a organização didática, regulamentos 
internos e normas disciplinares; 

V - aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências 
profissionais, nos termos da legislação vigente; 

VI - autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
VII - apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, 

emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
VIII - deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços 

em geral a serem cobrados pelo Instituto Federal; 
IX - homologar a criação e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal;  
X - aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal, 

observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação 
específica;  

XI - constituir outros órgãos colegiados de natureza consultiva, deliberativa ou 
propositiva, mediante proposta apresentada pelo Reitor, conforme necessidades 
específicas do IFPR; 

XII - delegar a outros Colegiados, atribuições consultivas, normativas e deliberativas 
sobre temas específicos, por meio de Resolução específica e detalhada no 
Regimento Geral;  

XIII - Delegar sobre questões submetidas à sua apreciação.  
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6.4.2. – Colégio de Dirigentes 

 
O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo 

decisório da Reitoria. Compete ao Colégio de Dirigentes: 
 
I - apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; 
II - apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e 
contratos, bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos 
equivalentes; 
III - apresentar a criação e alterações de funções e órgãos administrativos da 
estrutura organizacional do Instituto Federal; 
IV - apreciar e recomendar o calendário de referência anual; 
V - apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e 
VI - apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele 
submetido  
 
A composição e as competências dos órgãos de assessoramento relativos à 

administração geral do IFPR estão definidas no Estatuto, e o funcionamento desses 
órgãos é definido em seus respectivos Regimentos Interno respeitadas as disposições 
da legislação federal aplicável, do Estatuto e deste Regimento Geral. 

 
 

6.4.3. – Conselho de Ensino e Pesquisa – CONSEPE 

 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por delegação do Conselho 

Superior é o órgão deliberativo, normativo, consultivo e propositivo da Reitoria no que 
tange às políticas educacionais, de pesquisa e de extensão do Instituto Federal do 
Paraná. O CONSEPE tem caráter operacional, não substituindo as decisões do 
CONSUP. 
 
 
6.4.4. – Conselho de Administração e Planejamento – CONSAP 
 

O Conselho de Administração e Planejamento, por delegação do Conselho 
Superior é o órgão deliberativo, normativo, consultivo e propositivo da Reitoria no que 
tange às políticas e gestão de recursos humanos, financeiros, infraestrutura, e 
desenvolvimento físico. O CONSAP tem caráter operacional, não substituindo as 
decisões do CONSUP. 
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6.4.5. – Auditoria Interna 
 
A Auditoria Interna, órgão independente de supervisão, acompanhamento e 

avaliação dos procedimentos administrativos, tem pleno acesso às informações 
constantes nos sistemas, processos ou documentos da Instituição, como unidade de 
controle responsável por fortalecer e agregar valor à gestão, por meio da contínua 
fiscalização dos atos da entidade, para que estes estejam de acordo com os princípios 
da legalidade e da transparência. 

A Auditoria Interna é responsável por intermediar a relação entre o Instituto 
Federal do Paraná e os Órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

 
 

6.4.6. – Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 
 

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é o órgão responsável pela 
publicidade das informações públicas inerentes ao IFPR, regulado pela Lei 12.527, de 
18 de novembro de 2011 e regulamentada pelo decreto 7.724, de 16 de maio de 2012. 
O SIC possui as seguintes atribuições: 
 
 I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de 
forma eficiente e adequada aos objetivos estabelecidos na Lei; 
 II – monitorar a implementação do disposto na Lei e apresentar relatórios 
periódicos sobre o seu cumprimento; 
 III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao 
aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao cumprimento da Lei; 
 IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do 
disposto na Lei e seus regulamentos. 
 
 
6.4.7. – Procuradoria Federal 

 
A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, 

responsável pelo recebimento de notificações e citações judiciais em nome do IFPR, 
pela representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de 
cobrança amigável ou judicial, observada a legislação pertinente. 

 
6.4.8. – Ouvidoria 

 
A Ouvidoria é o órgão responsável por receber manifestações tais como: 

reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões quanto aos serviços de 
atendimento prestados pela Instituição, que exercerá suas atividades com 
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independência, discrição, integridade e imparcialidade, prestando informações 
precisas, seguras e confiáveis, além de sugerir modificações administrativas, 
legislativas ou ações que contribuam para o aperfeiçoamento dos processos próprios 
da organização, bem como organizar e emitir relatórios que subsidiem ações da 
gestão. 

 
6.4.9. – Comissão de Ética Pública 

 
A Comissão de Ética Pública do Instituto Federal do Paraná (CEP-IFPR) tem 

caráter deliberativo e consultivo com a finalidade de orientar, supervisionar, acolher 
denúncias e analisá-las, difundindo os princípios da conduta ética do servidor no 
relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público e ambiental. 

Os padrões de conduta ética dos servidores do Instituto Federal do Paraná são 
delimitados pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171 de 22 de junho de 1994. 
O Instituto Federal do Paraná possui como órgão executivo a Reitoria, composta por 1 
(um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores.  

A administração do IFPR, apoiada pelos seus órgãos colegiados, é realizada 
pela reitoria e pela direção geral dos Câmpus, por meio de uma estrutura 
organizacional que define a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em 
cada nível. 

A gestão de forma colegiada estabelece as diretrizes sistêmicas que são 
seguidas por todas as unidades, por meio de seus atos normativos e das resoluções e 
deliberações dos fóruns colegiados. 

O Instituto Federal é dirigido por um Reitor, escolhido em processo de consulta 
aos servidores do quadro ativo permanente (docentes e técnico-administrativos), e aos 
estudantes regularmente matriculados, nomeado na forma da legislação vigente, para 
um mandato de 04 (quatro) anos, contada da data de posse permitida uma 
recondução. 

Além das responsabilidades legais, a Reitoria e suas Pró-Reitorias tem a função 
de apoiar e controlar o conjunto de ações do IFPR com vistas a atender aos seu 
objetivo finalístico. 

Ao Reitor compete representar o Instituto Federal, em juízo ou fora dele, bem 
como gerir, coordenar, delegar competências, ordenar despesas e superintender as 
atividades da Instituição. 

 
6.4.10. –Gabinete do Reitor 

 
O Gabinete do Reitor é a unidade responsável pelo assessoramento, controle e 

execução das atividades pertinentes aos Colegiados Superiores, Comunicação Social, 
editoração e programação visual, eventos institucionais, bem como, atividades de apoio 
administrativo, orçamentário e financeiro. 

Esta Unidade é composta de Assessorias, Diretorias, Coordenações e Seções, 
que terão a função de auxiliar nas atribuições gerais da unidade.  
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6.4.11. – Assessorias Especiais 

 
As Assessorias Especiais são responsáveis por desempenhar atividades 

específicas em programas e projetos, atendendo necessidades permanentes ou 
emergentes da Administração Superior, tanto interna como externamente. 

 

6.5 COMUNICAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Devido a política de segurança da informação, o envio de correios eletrônicos 

para divulgação de informações da Reitoria, Pró-Reitorias e Departamentos é 

centralizado na Assessoria de Comunicação. Apenas a coordenação está autorizada a 

enviar estes e-mails para informar sobre editais, consultas públicas, resoluções e 

outros documentos institucionais que os departamentos julgam ser de divulgação 

pertinente para todos os servidores ou grandes grupos.  

Cabe à Assessoria, portanto, apenas a parte técnica relacionada a elaboração 

do texto de divulgação e a distribuição propriamente dita. O teor do documento é de 

responsabilidade de seu emissor e a publicação no site do IFPR é descentralizada 

(uma atribuição de cada uma das unidades), assim como a avaliação sobre a 

necessidade ou não de ampla divulgação do documento institucional. 

As informações dos documentos institucionais encaminhados para a Assessoria 

são hierarquizadas e organizadas visando um melhor entendimento do público-alvo.  

Dados relacionados a prazos, procedimentos e links para mais informações são 

destacados no texto e inseridos de forma direta e objetiva, buscando facilitar a 

compreensão e o acesso ao conteúdo. 

Um dos fatores que prejudica este processo é a atual desorganização do site do 

IFPR, por isso a sua urgente reformulação. Atualmente o site funciona 

simultaneamente como Internet (visando o público externo – como alunos e toda a 

sociedade) e Intranet (publicação de documentos institucionais que apenas interessam 

ao público interno e, muitas vezes, dirigidos), o que o torna muito confuso para todos 

os usuários sem atender às necessidades dos públicos e trazendo enormes prejuízos 

para a circulação de informação. Com o novo sistema recém-adquirido pela DTIC, é 

urgente o desenvolvimento do site, desdobrado nos sites dos Câmpus, e de uma 

estrutura de intranet. Outro fator é que muitos documentos institucionais ficam restritos 

aos setores emissores, sem a comunicação eficiente as demais unidades interessadas, 

prejudicando o fluxo de informações institucionais. 
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6.6 DTIC E A COMUNIDADE 

 
Quadro 069 – – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

 

Nº do 

Contrato 
Objeto Vigência 

Fornecedores 

Custo 

Valores 

Desembolsad

os 2014 CNPJ Denominação 

33/2010 

Locação de 

Equipamentos 

Multifuncionais 

Impressoras 

21/10/14 
07.432.51

7/0003-60 

SIMPRESS 

COMÉRCIO 

LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS S.A. 

406.224,00 373.974,34 

38/2012 

Serviços de 

telefonia fixa 

comutada DDD 

41,42 e 43 

01/09/15 
33.530.48

6/001-29 

EMPRESA 

BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕE

S S.A - EMBRATEL 

360.130,99 180.099,23 

07/2013 

Serviços de 

telefonia fixa 

comutada 

(Cascavel, Foz 

do Iguaçu, 

Paranavaí e 

Umuarama) 

14/04/15 
33.530.48

6/001-29 

EMPRESA 

BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕE

S S.A - EMBRATEL 

41.613,00 46.421,31 

38/2013 
Serviços de 

telefonia móvel 
20/12/14 

02.558.15

7/0001-62 

TELEFÔNICA BRASIL 

S.A - VIVO 
229.826,72 184.294,41 

03/2014 

Serviço de 

comunicação e 

dados MPLS 

10/02/15 
04.368.86

5/0001-66 

COPEL 

TELECOMUNICAÇÔE

S S/A 

1.921.867,7

5 
750.503,96 

03/2012 

Prestação de 

Serviços em 

Desenvolvimento 

de Tecnologia da 

Informação 

16/01/18 
13.406.68

6/0001-67 

SIG Software & 

Consultoria em 

Tecnologia da 

Informação LTDA ME 

2.022.340,8

4 
473.495,47 
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6.7 RELAÇÃO DOS SISTEMA UTILIZADOS PELO IFPR 

 

• SIG - Sistema Integrado de Gestão 

Conjunto de sistemas cuja função é administrar informações e procedimentos de 

diferentes áreas funcionais, propiciando integração dessas informações, de forma que 

as mesmos possam ser manipuladas e gerenciadas de maneira eficiente e segura. É 

composto pelos seguintes subsistemas: 

• Karavellas 

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem do IFPR, desenvolvido para os cursos de 

educação profissional tecnológica na modalidade de ensino a distância e presencial. 

Trata-se de uma interface "amigável" do SIGAA que estabelece um elo de 

comunicação entre o estudante e a instituição. 

• SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas)  

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas informatiza os 

procedimentos da área acadêmica e é composto por módulos que congregam 

atividades acadêmicas relativas ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Monitoria, Ensino a 

distância, Bibliotecas, Vestibular, Secretaria de apoio ao estudante e Infraestrutura 

física. Os módulos Médio/Técnico, Graduação, Ensino a Distância, Assistência 

Estudantil e Processo Seletivo foram customizados para atender a realidade do IFPR é 

já encontram-se habilitados. 

• SIPAC (Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos) 

Permite o controle refinado dos procedimentos administrativos, oferece operações para 

a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Até 2014 

foram implantados os módulos de Protocolo (Memorandos, Documentos, Despachos e 

Processos), Patrimônio, Catálogo de materiais, Compras (Requisição de Compras), 

Licitação (Processos de Compras), Bolsas, Almoxarifado, Auditoria e Controle Interno. 

• SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) 

Informatização, agilidade e transparência nos procedimentos relativos à gestão de 

Recursos Humanos. Estão implantado e em uso os módulos de Administração de 

Pessoal, Cadastro, Concursos, Banco de Vagas e Capacitação. 

• SIGED (Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos)  

Permite a centralização do controle de documentos, upload de documentos físicos, 

possibilidade de realizar buscas nos conteúdos dos documentos, organização dos 

documentos por tipos e pastas, cadastro de descritores de documentos, além do 

versionamento dos documentos cadastrados. 

• SIGAdmin (Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação) 

Trata-se da área de administração e gestão dos sistemas integrados SIG. Este sistema 

gerencia entidades comuns entre os sistemas informatizados, tais como: usuários, 
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permissões, unidades, mensagens, notícias, gerência de sites e portais, dentre outras 

funcionalidades. 

• SISA (Sistema Integrado de Secretarias Acadêmica) 

Gerencia processo de registro acadêmico, que permite a visualização de informações 

relativas a vida escolar dos estudantes, bem como a emissão de documentos que 

comprovem esta trajetórias. O sistema foi descontinuado recentemente, dando lugar ao 

SIGAA.  

• Aluno Online 

O aluno online é uma área do sistema acadêmico SISA que disponibiliza serviços de 

consulta à notas, frequência e comprovantes  aos alunos. 

• Certificação ENEM 

Permite a emissão de Certificados de Conclusão do Ensino Médio ou Declarações 

Parciais de Proficiência com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). 

• Pergamum (Sistema Integrado de Bibliotecas) 

O Sistema Pergamum contempla as principais funções de uma Biblioteca, funcionando 

de forma integrada, tendo por finalidade melhorar a qualidade global dos serviços dos 

usuários, promover a cooperação no tratamento da informação e o compartilhamento 

de recursos de informação. 

• Banco de Vagas  

Banco de Vagas foi desenvolvido para o cadastro e acompanhamento do banco de 

vagas docentes tendo como referência a unidade chamada professor-equivalente. 

Possibilita a consulta ao saldo de banco disponível para alocar vagas de acordo com 

os fatores de equivalência vigentes.  

• HelpDesk 

O sistema de Helpdesk tem como objetivo organizar o atendimento e serviços 

ofertados pela área de Tecnologia da Informação. Abertura, acompanhamento, controle 

e consulta de chamados abertos para o setor de suporte. 

• Projetos 

Gerenciador de projetos que dispõem de um conjunto simples de funcionalidades para 

acompanhamento de processos, anexar arquivos, sequenciar atividades, etc. 

• Pesquisa 

Contém uma extensa variedade de modelos de questionários destinados à pesquisa e 

avaliação de temas institucionais como: CPA, transporte, Bolsistas, questionário 

Socioeconômico e alunos egressos. Seus resultados podem ser exportados e 

apresentadas em gráficos, tabelas ou figuras. 
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Necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades 

A implantação de todos os módulos que compõem a plataforma SIG ainda não 

foi finalizada. Grande parte das nossas necessidades sistêmicas, de acordo com o 

Planejamento estratégico do IFPR, envolvem a customização e melhorias das 

funcionalidades já disponíveis na ferramenta SIG.  Alinhado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e  ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTI) os módulos com previsão e prioritários são: 

 - SIPAC: Contratos, Orçamento e Boletim de Serviços. 

 - SIGRH: Plano de Saúde, Avaliação de Desempenho, Atendimento do Servidor 

e Férias. 

- SIGAA: Pesquisa, Extensão, PRONATEC, Biblioteca, Diplomas, Controle de 

Convênio de        Estágios e Lato  Sensu/Stricto Sensu. 

- SIGPLAN (Sistema Integrado de Gestão de Planejamento): Permite o 

gerenciamento das metas pretendidas, anualmente, pelas unidades estratégicas 

da instituição: pró- reitorias, câmpus, diretorias, dentre outras. Essas metas 

servirão para realização do planejamento anual  realizado pela unidade de 

administração central de toda a instituição. 

- Biblioteca Digital: Um sistema que disponibiliza, em meio digital/eletrônico, 

documentos de produção técnico-científica gerada  pelo IFPR, integrado a um 

ambiente de “sugestões” como recurso pedagógico complementar. 

 

O IFPR firmou um vinculo contratual e uma parceria com a empresa SIG 

Software para a prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação 

especificamente para as demandas referentes a implantação dos Sistemas Integrados 

de Gestão (SIG). Assim,  à construção de todos os sistemas pleiteados, se dará 

através dos serviços da empresa contratada. 

A implantação destes sistemas informatizados é uma necessidade tanto da área 

administrativo como de ensino do IFPR, e estão de acordo com o atual contexto 

sistêmico da instituição. Considerando a velocidade em que informações são 

disponibilizadas, agilidade e eficiência nos processos e tarefas executados pelos 

servidores. Num segundo momento, este instrumento aborda a necessidade de 

inovações nos métodos de trabalho e fluxo de informação. Por fim, tem por objetivo 

proporcionar a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados e 

facilitar a tomada de decisões. 
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7. INFRAESTRUTURA 
FÍSICA DO IFPR 
 

O Instituto Federal do Paraná possui natureza jurídica de autarquia, vinculada ao 

Ministério da Educação, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. 

Compete à Pró-Reitoria de Administração (Proad) superintender, coordenar e 

fomentar as políticas e acompanhar a execução das atividades relativas a orçamento e 

finanças, infraestrutura física, do abastecimento de materiais, equipamentos e serviços 

necessários ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão, e ao funcionamento do Câmpus. 

O Instituto Federal do Paraná ainda se encontra em fase de expansão e um dos 

grandes objetivos institucionais é a ampliação da oferta de vagas para a educação 

profissional e tecnológica de excelência, de forma continuada, em diversos níveis e 

modalidades de ensino técnico e superior para os 19 (dezenove) Câmpus autorizados 

em 2014. 

Outra importante ação é a consolidação dos 05 (cinco) novos Câmpus 

Avançados, 1 em implantação (Colombo) 3 unidades em atendimento, para 

implantação e funcionamento na expansão da rede denominada FASE II. Também 

tiveram destaque ações na área de infraestrutura, onde diversas reformas foram 

iniciadas no exercício de 2014. As ações de Reforma e Modernização de Infraestrutura 

Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica não atingiu a meta física, 

uma vez que não foi liberado o total dos créditos incluídos no orçamento por meio de 

emenda parlamentar.. 

A estruturação dos Câmpus no que se refere aos laboratórios específicos, de 

informática e biblioteca continuam sendo prioridades e sendo executados de acordo 

com os recursos orçamentários disponíveis. 

O IFPR apresenta várias unidades com blocos administrativos já em pleno 

funcionamento, com auditórios e uma estrutura física adequada à demanda. 
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7.1 ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO 

 

No ano de 2014, foram concluídos diversos projetos envolvendo as adequações 
da infraestrutura de diversos Câmpus em funcionamento. Entre eles, projetos 
arquitetônicos e complementares referentes à adequação de Laboratório do Câmpus 
Paranaguá, Câmpus Telêmaco Borba , complementos das obras no Campus Assis 

Incluem-se nestas adequações a reforma da fachada do edifício situado a Rua 
João Negrão, bem como da adequação de vários laboratórios na undiade do Campus 
Curitiba. As licitações encontram-se em andamento. As áreas de convivência, já 
existentes na maior parte dos Câmpus, encontram-se em fase de projeto nos demais. 

O acesso para portadores de necessidades especiais está disponível em todos 
os Câmpus, por meio de rampas de acesso e instalações sanitárias adequadas, mas a 
necessidade de ampliação das questões que envolvem a acessibilidade, não se 
restringem somente a isto e o IFPR vem construindo uma política de inclusão neste 
sentido. 
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8. PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO 
 
8.1 ETAPAS DO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO 
 

Embora a estrutura do IFPR seja multicampi com cursos superiores, mais 

destacadamente se verificando nos Câmpus Curitiba,  Palmas e Paranaguá, além dos 

coordenados pelo sistema de ensino à distância, sob a égide do EAD, a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, optou por avaliar a totalidade das unidades e dos cursos ofertados, nas 

diferentes modalidades presenciais, excluindo-se a modalidade EAD, em virtude de 

determinações recebidas pelo INEP, que criaria  no anos de 2015 sistema capaz de avaliar o 

Ensino a Distância. 

O planejamento iniciado em meados de outubro de 2014 culminou com a avaliação 

realizada em março do corrente, elaborando-se o relatório anual, tendo como premissa a 

participação plena de nossa comunidade, incentivada que foi pela importância diagnóstica que 

a CPA propicia o pode ser verificado com a relevância da maciça manifestação dos servidores, 

em se tratando de consulta espontânea. Já com a comunidade acadêmica, a CPA optou pela 

realização dos questionamentos envolvendo a amostragem por curso, sendo o procedimento 

sempre espontâneo em que foram convidados acadêmicos a responder ao questionário. 

Evidentemente a solicitação poderia ser recusada, mas muitos foram os acadêmicos que se 

manifestaram por participar de uma forma mais incisiva, o que foi prontamente acatado. 

Cada unidade foi instruída a convidar os acadêmicos com matrículas até o ano de 2014, 

excluindo-se os com entrada em 2015. Estes foram convidados a se manifestar respondendo 

ao questionário, sendo encaminhados aos laboratórios de informática e mediante Login e 

senha, vieram a contribuir para com o processo avaliativo. 

Para os Servidores Docentes e Técnicos Administrativos, foi enviado a cada um, por 

mensagem eletrônica, um login e senha únicos, e também de forma espotânea se solicitou a 

participação dos mesmos. 

A Avaliação aconteceu entre os dias 09 a 19 de março de 2015,  

Os valores que seguintes, indicam os quantitativos de servidores que contribuíram, de 

forma participativa, com o processo diagnóstico proposto pela CPA: 

 

TOTALIDADE DE SERVIDORES DO IFPR – Dez/2014 1394 PARTICIPANTES 

DOCENTES 751 342 45,54% 

TÉCNICOS  ADMINISTRATIVOS 643 317 49,30% 

Total de Servidores participantes do processo de avaliação 659 

 

A participação dos Acadêmicos Presenciais se verificou como o indicado abaixo: 
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TOTALIDADE DE ACADÊMICOS PRESENCIAIS DO IFPR 8.726 

95,5 % CONFIANÇA – Z 7% 

Margem Erro 5% 5% 

Amostra 611 

Segurança 10% 61 

Total de Acadêmicos presenciais a serem consultados 672 

Total de Acadêmicos participantes do processo de avaliação 2154 

 

Nas páginas seguintes, relacionamos os questionamentos realizados, sendo dispostos 

na coluna à esquerda, com a devida numeração pertinente, os índices em escala de Likert que 

expressam o grau de satisfação dos que se manifestaram, pertinente à proposta elaborada, 

bem como direcionada aos seguintes grupos: 

 

(A) Acadêmicos; (D) Docentes; (T) Técnicos Administrativos (E) Acadêmicos EAD 

 

Os quatro grupos apresentaram mesmo questionamento para alguns item e em outros 

perguntas específicas ao grupo, todas elaboradas para que fossem respondidas conforme as 

proposições de entendimento que segue: 

 

 - Satisfatório(a)(s) 

 - Parcialmente Satisfatório(a)(s) 

 - Indiferente(s) 

 - Parcialmente Insatisfatório(a)(s) 

 - Insatisfatório(a)(s) 

 - Sem Resposta 

 

Foram dinamizadas proposições que abrangessem pontos fundamentais relativos à 

formulação de relatório de desempenho, coadjuvados aos domínios e ações político, 

pedagógicos e administrativos, inerente ao Sistema SINAIS, previamente circunstanciado e 

consolidado pelo MEC, quais sejam: 

 

A - CONHECIMENTO DA MISSÃO 

B - POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

C - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

D - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

E - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

F - INFRAESTRUTURA 

G - PLANEJAMENTO 

H - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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Os questionários foram acessados e respondidos de forma online, sendo garantida a 

agilidade nas informações prestadas, bem como na preparação dos relatórios inerentes, 

garantindo-se plenamente o sigilo à opinião dos que se manifestaram. 

 

Os grupos foram argüidos com os respectivos quantitativos: 

 

 (A)  - Acadêmicos Presenciais   – 40 perguntas; 

 (D)  - Servidores Docentes   –  50 perguntas; 

 (T)  - Servidores Técnico-administrativos –  40 perguntas; 

 

A consulta apresentou campo próprio para que, de uma forma pessoal, o manifestante 

pudesse sugerir, implementar e ampliar o presente trabalho. 

 

Servidores Docentes e Técnicos Administrativos receberam login e senha, está última 

gerada automaticamente de forma aleatória pelo sistema de informática, dirigidos aos seus 

endereços eletrônicos institucionais. Os acadêmicos foram convidados a participar do processo 

avaliativo, de forma voluntária, tendo acesso ao questionário nos laboratórios de informática, 

onde acessavam o sistema mediante login e senha geradas de forma aleatória, da mesma 

forma que as dos servidores, direcionados para cada curso e campus  

 

As questões foram respondidas pelos manifestantes e seguiram uma ordenação 

numérica para cada grupo, sem que os mesmos tivessem conhecimentos sobre as subdivisões 

relativas à proposição do sistema SINAES. A disposição assim planejada, sempre teve como 

fim evitar o direcionamento dos quesitos aos pontos que seriam avaliados com a apuração dos 

dados, objetivando-se a espontaneidade na obtenção das respostas. 
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QUESTIONÁRIO  REALIZADO  ELETRONICAMENTE 
 

A D T E CONHECIMENTO DA MISSÃO 
1 1 1 1 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

 2 2  Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

2 3 3 2 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

 

A D T E POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

3   3 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 

didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

4 4  4 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

5   5 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

6 5   

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   

extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 

devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 

atividades? 

7 6   
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 

promoção, permanência e êxito dos educandos? 

   6 
Como você percebe a atuação do coletivo pedagógico, em relação à promoção, 

permanência e êxito dos educandos ligados aos cursos de Educação à Distância? 

8 7   
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 

propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

9 8  7 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

10   8 

O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, 

horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não 

apreendidos é: 

11    Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

 9  9 
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro 

acadêmico e/ou administrativo? 

12 10   

Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 

projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do 

IFPR? 

 11   

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do 

curso, como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das 

unidades de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia 

com as exigências do mundo do trabalho. 

   10 
Os recursos pedagógicos do ambiente virtual, presentes na trilha de aprendizagem 

são: 

   11 O material didático impresso, tais como livros das disciplinas de seu curso, são: 
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A D T E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

13 12 4 12 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

14 13 5 13 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 

políticas, da comunidade escolar? 

15 14 6 14 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

16 15 7 15 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
 

A D T E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
17 16 8 16 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

18 17 9 17 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

19 18  18 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 

instituições da área de trabalho? 

 19 10 19 
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 

câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

 20 11  Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

 21 12  Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

20 22 13  A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 
 

A D T E ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
21  14  Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

22 23 15  Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

23 24 16  
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 

do câmpus? 

24 25 17  
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 

externa? 

 26 18  Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

25 27 19  
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 

das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

   20 

A atuação das direções da EAD (Geral, Pedagógico e Administrativo) para 

melhoria do ensino e das condições adequadas ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas é:  

26 28  21 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 

ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

27 29   
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 

acadêmicos? 

   22 
Em que medida a tutoria à distância satisfaz suas necessidades no processo 

ensino-aprendizagem? 
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   23 
Em que medida a tutoria presencial e coordenação da unidade polo atende às 

suas expectativas? 

 30 20  Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

28    Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

29 31 21  Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

 32 22  

A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 

profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 

formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

 33 23  
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de 

seus servidores? 

 34   

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e 

distribuição de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; 

organização e reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de 

campo) para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

 35 24  
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas 

de trabalho? 

 36 25  Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  26  
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 

trabalho? 

  27  
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 

instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

 37 28  Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

30   24 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

 38 29  De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
 

A D T E INFRAESTRUTURA 

31 39 30 25 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  

vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

32 40 31  Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

33 41 32 26 

As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 

acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários 

de forma:  

34 42 33 27 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

35 43   Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

36    Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

37 44 34 28 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 

de pessoas portadoras de necessidades especiais? 
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 45   

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 

(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 

curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

   29 

Os meios de interação disponíveis na unidade polo, na formação de um ambiente 

virtual de aprendizagem, tais como: sinal de transmissão; acesso à tutoria a 

distância; atendimento online; são: 

 

A D T E PLANEJAMENTO  

 46 35  Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

 47 36  Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

 48 37  Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

 

A D T E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

38  38  
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 

serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

39 49 39 30 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 

afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

40 50 40  A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 

 

 
8.2 RESULTADO AVALIAÇÃO 
 

Utilizando-se o processo de Likert, na apreciação dos resultados médios do relatório da 

avaliação, optou-se pelo destaque dos pontos considerados de relevância de acordo com os 

índices escalonados e diferenciados pelo padrão das cores que seguem: 

 

 

 SERVIDORES (D e T) 
ACADÊMICOS 

PRESENCIAIS (A) 
ÍNDICES 

 Acima de 1,40 Acima de 1,30 DESTACADOS 

 1,40 ≥ Índice ≥0,80 1,30 ≥ Índice ≥ 1,00 SATISFATÓRIOS 

 0,80 > Índice ≥0,30 1,00 > Índice ≥0,60 ACEITÁVEIS 

 Menor que 0,30 Menor que 0,60 FRAGILIZADOS 

 

A análise realizada pela CPA organizou as opiniões formalizadas por nossa 

comunidade interna, separando por câmpus e por grupo de manifestantes. Dessa forma foram 

obtidos os seguintes resultados, conforme a mesma disposição dos índices: 
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AVALIAÇÃO    G E R A L    I F P R   2014-2015 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,11 1,26 1,46 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,84 0,61 
 

Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,52 1,38 1,03 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

  
1,44 

Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,33 
 

1,37 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

  
1,36 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,27 
 

1,37 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,16 
 

1,14 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,72 
 

0,95 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,43 
 

1,20 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

  
1,29 

O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

  
0,94 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,10 
  

Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,23 
 

1,38 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,19 
  

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,38 1,29 1,25 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,52 1,42 1,58 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,78 0,85 1,17 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,66 0,90 1,05 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,16 0,44 0,94 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,01 0,47 0,75 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,56   0,80 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,88 1,22   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,52 1,71   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,70 1,81   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,43 0,74 0,82 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  0,87 1,03 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,94 0,00 1,06 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,65 0,88 0,70 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,73 0,93 0,91 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,76 0,99   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,03 1,08 1,15 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,12   1,13 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,41   1,28 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,41 1,65   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,29 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,94 1,19 1,06 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,11 0,76   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,13 0,92   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,87     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,11 1,18   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,54 1,65   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,42   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,96   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,06 0,81   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,37 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,74 1,73   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,16 1,22 1,20 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,01 1,09 1,30 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,34 0,75 0,89 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,18 1,41 1,19 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,58   1,07 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,97 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,23 0,73 0,91 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,53     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,73 0,91   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,68 0,65   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,14 0,14   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,23 1,10 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,14 0,94 1,14 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

1,59 1,28 1,29 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S    A S S I S     C H A T E A U B R I  A N D  
 

 
D 

T A 
CONHECIMENTO DA MISSÃO 

0,76 1,56 1,53 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,86 1,06   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,76 1,50 0,93 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,58 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,52   1,43 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,34 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,19   1,63 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

0,81   1,22 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,33   1,07 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,62   1,36 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,63 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,31 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,52     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,24   1,44 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,33     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

0,71 1,44 1,29 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,05 1,50 1,69 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,05 1,33 1,29 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,90 1,33 1,53 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
-0,14 1,06 1,00 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

-0,19 0,72 1,24 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,10   0,87 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,67 1,83   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,57 1,83   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,86 1,89   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,10 1,00 1,35 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  1,56 1,15 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,29 1,72 1,10 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,14 1,67 0,70 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,24 1,61 1,06 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,52 1,72   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,67 1,61 1,39 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,19   1,35 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,81   1,43 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,43 1,83   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,49 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,10 1,39 1,34 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,10 0,78   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,14 1,11   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,57     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,71 1,61   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,48 1,94   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,94   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,83   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,14 0,67   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,44 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,76 1,94   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

0,81 1,67 1,24 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,33 1,39 1,39 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,57 1,28 1,50 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,57 1,67 1,88 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,33   1,58 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,55 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,95 1,56 1,60 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

-0,05     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,62 1,39   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

1,33 1,28   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,43 0,72   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,33 1,27 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

0,57 1,28 1,21 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,67 1,44 1,53 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

111555555   

 

C Â M P U S     C A M P O     L A R G O 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,06 1,26 1,27 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,75 0,39   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,50 1,22 1,07 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,13 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,19   1,15 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,16 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,06   0,82 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,13   0,92 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,31   0,51 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,31   0,95 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,13 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,09 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,25     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

0,94   1,25 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,50 1,35 0,94 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,69 1,39 1,69 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,62 0,61 1,13 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,19 1,30 1,22 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
-0,50 0,26 0,80 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

-0,63 0,70 0,40 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

-0,13   0,57 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,94 0,78   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,50 1,65   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,69 1,83   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,19 0,52 0,29 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  0,83 0,84 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,00 0,96 1,04 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,44 0,61 0,49 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,75 0,70 0,66 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,88 0,91   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,19 1,00 0,96 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

0,69   0,73 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,31   1,25 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,44 1,74   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,71 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,06 1,57 1,25 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,13 0,48   

A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,25 0,78   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,00     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,81 1,17   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,44 1,74   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,43   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,09   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,69 1,04   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,27 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,69 1,70   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

0,81 1,17 1,06 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,06 1,26 0,81 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,06 0,39 0,95 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,06 1,78 1,66 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,75   0,25 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,29 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,69 1,22 0,93 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,88     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,00 0,91   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,56 0,09   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,25 
-

0,57 
  

Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,26 0,91 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,50 0,91 1,00 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,69 1,09 1,17 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     C A S C A V E L 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,50 1,50 1,22 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,88 0,75   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,38 1,42 0,39 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,44 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,50   1,33 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,42 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,50   1,31 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,13   0,78 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,88   0,94 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

-0,63   1,00 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,19 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,53 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,25     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,13   1,42 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,38     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,38 1,58 0,86 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,38 1,25 1,47 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,00 0,58 0,94 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,00 0,75 0,94 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,63 0,08 0,67 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,38 1,08 0,78 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,50   0,97 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,25 1,17   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,25 1,83   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,13 1,75   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,63 1,25 0,67 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  1,08 0,86 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,75 1,42 0,67 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

1,25 1,58 0,56 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

1,63 1,25 0,81 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

1,38 1,67   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,25 1,08 1,11 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

0,75   0,97 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,13   1,08 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,38 1,58   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,14 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,50 1,75 1,03 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,50 1,25   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,75 1,17   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,50     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,63 1,08   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,88 1,58   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,25   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,33   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,38 0,83   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,33 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,75 1,58   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,75 1,08 1,08 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,25 0,83 0,86 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,25 0,25 0,78 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,00 1,00 1,50 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,75   0,17 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,28 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,88 0,25 0,92 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,00     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,63 1,08   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

1,25 1,17   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

1,00 0,08   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,08 1,33 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,75 1,67 1,08 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,63 1,58 1,39 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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     C A M P U S     C U R I T I B A 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

0,90 0,40 1,12 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

1,02 0,20   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,57 0,90 0,51 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,30 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que 
envolvem: didática; assiduidade; comprometimento; motivação e 
responsabilidade? 

1,07   1,10 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,25 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,60   1,13 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,10   0,87 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,69   0,57 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,33   0,92 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,22 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não 
apreendidos é: 

    0,53 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,24     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro 
acadêmico e/ou administrativo? 

1,36   0,84 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do 
IFPR? 

1,10     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,29 0,55 0,92 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,36 0,45 1,28 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,00 -0,10 0,60 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,48 0,15 -0,01 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
-0,67 -0,10 0,10 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

-0,86 -0,25 -0,07 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

-0,02   0,44 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,07 0,65   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,60 1,55   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,69 1,60   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

-0,14 -0,15 0,16 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  -0,25 0,51 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,07 0,60 0,70 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,57 0,50 0,37 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,62 0,50 0,48 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,74 0,00   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,17 0,75 0,60 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,14   0,71 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,13   0,67 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,45 1,20   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    0,73 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,76 0,50 0,63 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,60 0,10   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,50 0,20   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de 
seus servidores? 

0,88     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e 
distribuição de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; 
organização e reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de 
campo) para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,05 1,00   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas 
de trabalho? 

1,64 1,60   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  0,95   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,05   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,10 0,50   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,24 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,67 1,70   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,24 1,00 0,79 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,05 0,90 1,08 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

-0,21 -0,15 -0,19 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários 
de forma:  

0,86 0,90 1,07 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,17   0,38 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,31 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

-0,33 -0,15 -0,09 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,48     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,57 0,45   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,48 0,35   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,10 -0,40   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  -0,15 0,75 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

0,79 -0,20 0,75 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,40 1,05 1,01 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     F O Z     D O     I G U A Ç U 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,05 1,56 1,62 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,85 0,83   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,40 1,56 0,93 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,32 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,40   1,27 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,32 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,20   1,20 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,30   1,09 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,75   0,90 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,30   1,09 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,05 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,06 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,45     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,15   1,35 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,45     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,45 1,56 1,08 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,70 1,78 1,57 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,05 1,06 1,20 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,40 0,89 1,06 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,55 1,00 0,46 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,55 1,06 0,40 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

1,15   0,72 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,55 1,17 7,00 
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,55 1,89   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,75 1,72   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,85 1,33 0,81 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  1,28 1,19 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,00 1,44 1,14 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,80 0,89 0,68 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,85 1,33 0,80 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

1,10 1,50   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,85 1,44 1,24 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,35   1,14 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,60   1,26 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,55 1,67   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,59 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,10 1,33 1,13 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,05 0,83   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

0,90 0,78   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,35     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,65 1,00   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,70 1,67   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,33   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,22   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,90 0,50   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,29 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,60 1,83   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,50 1,17 1,25 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,85 1,00 1,11 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

1,05 1,33 1,14 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,40 1,33 1,39 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,20   1,40 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,28 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,05 0,61 0,93 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,60     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1.46 1.00   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

1.38 1.40   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

1.08 0.00   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0.40 0.92 

Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1.77 1.00 1.43 

Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

2.00 1.20 1.59 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     I R A T Í 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,38 1,61 1,75 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,44 0,78   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,13 1,50 1,30 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,62 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,13   1,36 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,40 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,56   1,42 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,56   1,30 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

1,00   1,17 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,81   1,17 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,70 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,09 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,00     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

0,63   1,26 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,31     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,50 1,67 1,57 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,81 1,83 1,58 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,44 1,50 1,53 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,13 1,50 1,62 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,69 0,83 0,83 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,50 1,11 1,02 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,69   1,00 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,44 1,56   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,31 1,61   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,63 1,89   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

1,06 1,28 1,17 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  1,17 1,38 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,44 1,50 1,38 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

-0,06 1,17 0,87 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,31 1,17 1,26 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

-0,19 1,39   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,63 1,61 1,53 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

0,38   1,28 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

0,38   1,19 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,06 1,56   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,47 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,13 1,44 1,25 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,25 0,83   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,00 1,22   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,88     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,94 1,28   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,00 1,72   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,33   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,11   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,63 0,94   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,38 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,38 1,78   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

0,81 1,28 1,40 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,31 1,61 1,47 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

-0,69 -0,28 0,85 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,63 1,56 1,75 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

-0,19   0,23 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,11 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

-0,06 0,61 1,32 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

-0,50     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,31 1,11   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,25 1,56   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,06 0,89   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  -0,11 1,17 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,25 0,78 1,09 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,94 1,28 1,40 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     I V A I P O R Ã 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

0,20 1,63 1,51 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,10 0,75   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

0,90 1,44 1,21 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,49 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,30   0,92 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    0,97 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

0,30   1,41 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

0,20   1,25 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,10   0,90 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

-0,50   1,41 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,60 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,10 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,00     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

0,50   1,32 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

0,10     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

0,60 1,50 1,43 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

0,30 1,94 1,71 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,44 1,50 1,59 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

-0,20 1,50 1,41 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

0,80 1,06 1,22 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,50 0,88 0,90 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,20   0,56 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

-0,10 1,44   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,10 1,94   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

0,90 1,75   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,80 1,06 0,92 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  1,50 1,43 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,10 1,44 1,54 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

-0,40 1,31 1,06 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,30 1,50 1,19 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

-0,30 1,56   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

-0,20 1,50 1,33 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

0,30   1,03 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

0,80   1,25 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

0,40 1,81   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,56 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,10 1,63 1,03 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

-0,30 0,81   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

-0,20 1,31   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

-0,60     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,70 1,06   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,20 1,94   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,75   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,56   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,40 0,50   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,22 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,30 1,88   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

0,10 1,38 1,24 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,00 1,50 1,32 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

-0,50 0,75 0,67 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,30 1,88 1,65 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,20   1,11 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,14 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

-0,60 1,25 1,24 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

-0,50     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,20 1,50   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,20 0,81   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,10 0,50   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,56 1,49 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

0,70 1,63 1,17 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,50 1,44 1,29 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     J A C A R E Z I N H O 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,63 0,94 1,64 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,47 0,19   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,37 1,44 1,20 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,46 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,74   1,35 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,47 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,68   1,61 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,89   1,33 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,89   1,34 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,58   1,33 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,40 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,94 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,37     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,42   1,37 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,47     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,84 1,56 1,55 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,74 1,50 1,67 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,30 1,13 1,39 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,16 1,06 1,36 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

0,32 0,50 1,47 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,16 0,25 1,10 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,42   0,89 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,79 0,75   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,53 1,81   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,79 1,63   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,84 0,38 1,03 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  0,38 1,21 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,53 0,88 1,25 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

1,00 0,63 0,72 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções do 
câmpus? 

1,16 0,69 1,21 Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade externa? 

1,00 0,81   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,68 0,81 1,36 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e das 
condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,26   1,29 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de ensino, 
aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,32   1,28 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos acadêmicos? 

1,68 1,44   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,56 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,37 0,88 1,14 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

0,84 0,75   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

0,95 0,69   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,37     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e reprodução 
de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o pleno 
desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,47 0,88   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,84 1,38   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,19   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,38   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,79 0,81   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,36 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,95 1,44   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,58 1,00 1,34 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,63 1,19 1,42 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,95 1,25 1,60 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,89 1,75 1,38 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

1,58   1,65 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,43 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

1,16 0,81 1,27 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,00     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,26 0,44   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,58 0,25   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,26 -0,06   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,31 1,32 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,53 0,69 1,36 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

1,63 1,69 1,46 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     L O N D R I N A 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,04 1,15 1,45 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

1,32 
-

0,08 
  

Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,60 1,38 0,94 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,50 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,52   1,42 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,40 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,28   1,45 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

0,96   1,13 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,76   1,10 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,80   1,37 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,28 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,92 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,36     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,64   1,58 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,28     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,32 1,23 1,32 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,48 1,62 1,58 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,11 0,46 0,99 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,00 1,15 1,42 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

-0,84 -0,38 0,26 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

-0,92 -0,54 0,25 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,60   0,75 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,20 0,85   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,72 1,38   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,76 1,92   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

-0,76 -0,08 0,24 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  0,69 0,52 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,84 0,92 0,76 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,52 0,62 0,48 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,48 0,69 0,65 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,44 1,00   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,84 0,62 0,86 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,60   1,18 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,84   1,37 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,52 1,62   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,46 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,28 1,23 0,93 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,20 0,38   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,36 0,38   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de 
seus servidores? 

0,84     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e 
distribuição de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; 
organização e reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de 
campo) para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,16 1,08   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas 
de trabalho? 

1,72 1,54   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,38   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,00   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,52 0,62   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,34 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,80 1,62   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,00 0,92 0,95 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,44 1,31 1,24 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,20 -0,62 0,07 

As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

0,64 0,15 -0,24 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,64   0,85 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,03 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,44 0,31 1,01 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,60     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,80 0,46   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,96 0,69   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,60 0,54   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,38 1,24 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,36 1,00 1,27 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,76 1,46 1,29 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     P A L M A S 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

0,90 0,00 0,99 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,63 1,00   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,54 0,50 0,88 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,41 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,50   1,48 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,32 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

0,81   1,25 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

0,92   0,92 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,33   0,63 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,44   1,12 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,07 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,60 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

-0,40     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,19   1,50 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,13     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,48 0,50 0,99 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,33 0,67 1,55 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,56 0,00 0,93 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

-0,52 -1,17 0,35 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,44 1,00 1,08 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

-0,04 1,00 0,77 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,73   0,77 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,56 1,17   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,71 2,00   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,69 2,00   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,42 0,33 0,89 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  0,00 0,56 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,60 -0,17 0,61 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,44 0,17 0,33 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,19 0,50 0,62 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,56 0,50   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,73 0,17 0,76 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,02   1,07 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,33   1,36 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,15 1,83   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    0,61 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,48 0,83 0,78 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

0,60 -0,17   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

0,65 0,33   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,23     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,96 1,00   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,42 0,67   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,33   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,00   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,15 0,17   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,47 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,83 1,67   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

0,96 0,50 1,06 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,00 0,83 1,46 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,10 -0,83 0,19 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários 
de forma:  

0,46 1,33 0,65 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,08   0,67 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,86 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

-1,13 -1,33 0,22 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

-0,10     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

      

Os meios de interação disponíveis na unidade polo, na formação de um ambiente 
virtual de aprendizagem, tais como: sinal de transmissão; acesso à tutoria a 
distância; atendimento online; são: 

D T A PLANEJAMENTO  

0,27 0,00   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

-0,10 0,00   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,67 -0,83   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D 0,00 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,33 1,14 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,08 0,50 1,02 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,46 0,83 1,30 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     P A R A N A G U Á 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,00 1,44 1,76 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,55 0,72   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,40 1,39 1,18 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,50 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,20   1,56 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,47 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

0,90   1,55 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,20   1,07 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,45   1,08 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,50   1,27 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,48 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,97 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

-0,85     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,55   1,52 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,35     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,15 1,33 1,55 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,70 1,72 1,59 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,15 1,39 1,52 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

-0,20 0,39 0,90 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

0,15 0,61 1,35 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,01 0,39 1,05 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

1,05   0,87 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,20 1,61   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,25 1,67   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,50 1,78   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,30 0,17 1,02 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  1,28 1,31 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,90 1,50 1,15 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,60 1,28 0,96 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,70 1,11 1,16 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,70 1,44   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,95 1,44 1,36 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,15   1,21 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,60   1,41 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,35 1,56   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,28 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,95 0,94 1,04 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

0,40 0,72   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

0,40 1,11   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,65     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,75 1,17   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,65 1,78   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,50   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,67   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,70 0,67   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,34 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,75 1,61   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,10 1,28 1,30 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,95 1,28 1,18 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,55 1,11 1,38 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,05 1,39 0,60 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

1,45   1,50 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,21 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

-0,15 -0,11 0,65 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,85     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,45 0,83   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,75 0,33   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,15 -0,39   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,06 0,90 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

0,55 1,06 1,05 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,25 1,33 1,35 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S     P A R A N A V A Í 
 

 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,52 1,90 1,75 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

1,12 1,05   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,64 1,60 1,24 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,68 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,52   1,38 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,51 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,28   1,46 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,80   1,51 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

1,56   1,09 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,36   1,43 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,59 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,17 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,32     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,60   1,58 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,32     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,64 1,75 1,44 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,84 1,80 1,73 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,10 1,60 1,37 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,44 1,65 1,59 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

-0,04 0,85 1,01 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,28 1,20 0,89 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

1,20   1,07 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,76 1,75   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,52 1,75   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,84 1,95   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,76 1,45 0,84 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  1,65 1,61 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,60 1,75 1,62 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

1,48 1,60 1,38 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções do 
câmpus? 

1,52 1,75 1,28 Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade externa? 

1,64 1,70   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,84 1,85 1,59 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,60   1,52 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de ensino, 
aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,76   1,53 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos acadêmicos? 

1,80 1,95   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,62 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,36 1,55 1,51 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,48 0,80   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,60 1,05   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,40     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,60 1,75   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,88 1,85   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,75   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,25   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,12 1,05   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,40 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,88 1,75   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,72 1,70 1,53 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,44 1,50 1,46 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,88 1,25 1,59 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,92 1,90 1,88 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

1,32   1,59 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,27 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,92 1,35 1,45 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,20     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,68 1,65   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

1,40 1,05   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,92 0,80   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,25 1,28 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,44 1,25 1,44 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

1,56 1,80 1,34 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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U N I D A D E     R E I T O R I A 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

  0,96   Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

  0,56   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

  1,35   Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

  T   POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

   
QUESTIONAMENTOS      NÃO        PERTINENTES 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  1,04   Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

  1,18   
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

  0,35   O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

  0,74   As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 

D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

  -0,07   Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

  -0,18   Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

  1,11   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

  1,60   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

  1,81   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

  0,56   A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  0,57   Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

  0,33   Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

  0,22   
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

  0,32   
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

  0,28   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

  0,51   
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

  1,65   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

  0,96   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

  0,94   

A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  
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D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL ( CONT) 

  1,01   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

  1,06   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

  1,56   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,31   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  0,57   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

  0,92   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

  1,78   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 

D T A INFRAESTRUTURA 

  1,10   
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

  0,44   Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

  1,03   
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

  1,32   Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

  0,76   
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

D T A PLANEJAMENTO  

  0,53   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

  0,21   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

  -0,13   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,15   
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

  0,88   
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

  0,81   A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

111999000   

 

C Â M P U S     T E L E M A C O     B O R B A 
 

 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,54 1,63 1,69 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

1,08 0,38   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,38 1,69 1,25 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,34 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,23   1,48 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,45 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,23     

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,15   1,31 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,23   1,08 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,92   1,22 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,23 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,18 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,08     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,38   1,15 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,62 1,31 1,36 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,92 1,75 1,58 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,36 1,25 1,16 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,46 0,81 1,41 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
1,00 1,44 1,31 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,85 1,31 0,97 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,38   0,98 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

0,92 1,88   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,46 1,94   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,92 2,00   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

1,23 1,50 0,97 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  1,38 1,30 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,23 1,50 1,32 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,69 1,44 0,84 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

1,38 1,31 1,01 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,54 1,44   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,00 1,75 1,35 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,08   0,92 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,46   1,05 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,69 1,94   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,60 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,62 1,44 1,18 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,38 1,25   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,38 1,13   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

0,77     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

0,54 1,38   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,77 1,88   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,69   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,44   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,08 1,25   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,37 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,85 1,81   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,08 1,25 1,31 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,69 1,69 1,40 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,23 1,19 1,01 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,92 1,69 1,62 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

1,54   0,95 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,46 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

1,31 1,00 1,40 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,08     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,08 1,50   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,15 0,88   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

-0,62 0,50   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,69 1,25 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,15 0,88 1,36 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

2,00 1,75 1,43 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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C Â M P U S    U M U A R A M A 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,05 1,39 0,40 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,86 0,74   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,64 1,39 0,84 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    0,33 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que 
envolvem: didática; assiduidade; comprometimento; motivação e 
responsabilidade? 

0,50   0,20 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    0,64 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,45   0,33 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,00   0,40 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

0,55   0,46 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

-0,23   0,46 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    0,50 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não 
apreendidos é: 

    0,67 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

-0,23     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro 
acadêmico e/ou administrativo? 

0,77   0,31 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do 
IFPR? 

0,95     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades 
de estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as 
exigências do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,18 1,39 0,67 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,45 1,35 0,37 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,00 1,25 0,34 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,27 0,52 -0,06 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

0,32 0,26 0,07 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,18 0,43 0,44 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,27   0,30 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

-0,14 1,04   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,14 1,70   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,64 1,83   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

0,23 0,83 0,86 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 
  0,48 0,61 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

0,73 1,09 0,49 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

0,55 1,13 0,66 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

0,55 1,04 0,53 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

0,82 1,17   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

0,73 1,13 0,77 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

0,95   0,50 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,32   0,87 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,18 1,57   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    0,44 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

0,86 1,00 0,59 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,41 0,57   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,59 0,91   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,14     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,09 1,22   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,14 1,70   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,48   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,17   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

0,95 0,78   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    0,63 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,64 1,74   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,05 1,43 0,46 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,68 1,39 0,53 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,82 1,50 0,61 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,73 1,43 0,09 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,82   0,60 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,60 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,91 0,96 0,34 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,05     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

0,45 1,00   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,82 0,83   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,05 0,26   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,35 0,39 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,00 0,83 0,21 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações 
afirmativas, desenvolvidas pelo IFPR? 

1,55 1,65 0,56 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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D E M A I S      C Â M P U S   2014-2015 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,38 1,75 1,46 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

1,23 0,75   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,73 1,75 1,03 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,44 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,46   1,37 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,36 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,73   1,37 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,15   1,14 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

1,38   0,95 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,77   1,20 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,29 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    0,94 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,35     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,08   1,38 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,15     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1,42 1,50 1,25 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,73 1,75 1,58 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

0,90 1,25 1,17 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

1,12 1,50 1,05 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
0,92 0,25 0,94 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,81 1,00 0,75 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

0,69   0,80 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,15 0,75   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,73 2,00   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,81 2,00   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

1,12 1,00 0,82 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  1,50 1,03 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,42 0,75 1,06 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

1,15 1,00 0,70 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

1,27 1,50 0,91 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

1,15 0,75   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,46 0,75 1,15 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,19   1,13 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,31   1,28 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,58 1,75   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,29 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,00 1,75 1,06 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,27 1,50   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,23 1,50   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,08     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,27 1,50   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

1,23 0,75   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,00   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,50   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,54 1,75   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,37 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,77 1,75   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,38 1,25 1,20 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

0,23 1,00 1,30 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

0,54 1,50 0,89 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

0,88 1,25 1,19 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,27   1,07 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    0,97 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,62 1,00 0,91 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

0,65     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,04 1,25   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,92 0,50   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,69 1,00   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  0,50 1,10 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,50 1,50 1,14 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

1,54 1,50 1,29 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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U N I D A D E    N Ã O    I N F O R M A D A 
 

D T A CONHECIMENTO DA MISSÃO 

1,40 1,00 1,75 Quanto à missão do IFPR, de que forma a instituição a está cumprindo? 

0,70 1,00   Seu conhecimento sobre o PDI do IFPR é: 

1,60 1,00 1,20 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

D T A POLÍTICA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

    1,20 
Como você avalia as práticas de ensino executadas pelos docentes, que envolvem: 
didática; assiduidade; comprometimento; motivação e responsabilidade? 

1,50   1,35 Como você avalia a interação entre os conteúdos programáticos de seu curso? 

    1,40 Em que medida o curso atende às suas expectativas? 

1,40   1,65 

O IFPR incentiva a participação em atividades de pesquisa e extensão   
extracurriculares, como forma de se ampliar conhecimentos a serem adquiridos, 
devidamente orientados pelos docentes. Como você avalia a execução destas 
atividades? 

1,40   1,35 
Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações, em relação à 
promoção, permanência e êxito dos educandos? 

1,30   1,20 
Em que medida o câmpus proporciona, com outras instituições e organizações, 
propostas visando a socialização dos trabalhos educativos? 

0,60   1,25 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado pelo IFPR? 

    1,70 
O atendimento diferenciado, seja para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados e não apreendidos é: 

    1,25 Em que medida existe facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos?  

0,40     
Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo? 

1,40   1,30 
Em que medida o Coordenador do Curso está habilitado a desenvolver e cumprir o 
projeto pedagógico do curso de acordo com os objetivos e compromissos do IFPR? 

1,70     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica, metodologia do curso, 
como você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de 
estudo, que asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com as exigências 
do mundo do trabalho. 

D T A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

2,00 1,00 1,45 Em que medida o IFPR promove ações voltadas à inclusão social? 

1,90 1,00 1,65 
Em que medida o IFPR respeita as diferenças: étnicas; de gênero; religiosas e 
políticas, da comunidade escolar? 

1,09 1,00 1,05 O envolvimento do IFPR nas questões de meio ambiente e cultura é: 

0,80 0,33 1,25 As ações do IFPR no atendimento de pessoas com necessidades especiais são: 
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D T A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

0,70 0,67 1,15 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa? 

0,60 1,00 0,95 Como você percebe ações voltadas à divulgação do IFPR na comunidade? 

1,40   1,20 
Em que medida você percebe a interação entre seu curso, as empresas ou 
instituições da área de trabalho? 

1,30 1,00   
Como você avalia sua satisfação em relação ao ambiente de trabalho em seu 
câmpus, notadamente nas relações interpessoais? 

1,60 1,33   Seu conhecimento sobre o código de ética do servidor é: 

1,90 1,33   Em que medida você considera a aplicação da ética na sua atuação profissional? 

1,00 1,00 0,90 A divulgação de cursos e eventos do IFPR na comunidade é: 

D T A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INTITUCIONAL 

  1,00 1,35 Em que medida você percebe a eficiência da gestão do IFPR? 

1,30 1,00 1,10 Como você avalia a interação entre as direções do câmpus e os discentes? 

1,20 1,00 1,00 
Em que medida você considera democráticas as decisões tomadas pelas direções 
do câmpus? 

1,10 1,00 1,15 
Em que medida a gestão do câmpus atende às expectativas da comunidade 
externa? 

1,00 1,00   Em que medida existe transparência na gestão do câmpus? 

1,30 1,00 1,30 
A atuação das direções do câmpus (Geral e de Ensino) para melhoria do ensino e 
das condições adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas é:  

1,50   1,15 
Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares? 

1,90   1,35 
Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento dos 
acadêmicos? 

1,80 1,33   Como você caracteriza o atendimento dentro do seu setor? 

    1,20 Como você caracteriza o atendimento das secretarias acadêmicas? 

1,70 0,67 0,90 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

1,80 1,00   
A instituição possui política de incentivos aos servidores para aprimoramento 
profissional, através de: complementação de estudos; participação em cursos de 
formação continuada; participação em estágios e intercâmbios de forma:  

1,70 0,67   
Em que medida a política de capacitação contribui para o desenvolvimento de seus 
servidores? 

1,60     

Como você avalia os serviços de apoio logístico (por exemplo: reserva e distribuição 
de equipamentos de informática, audiovisuais e multimídia; organização e 
reprodução de materiais didáticos; transporte para as atividades de campo) para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas? 

1,60 1,00   
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho? 

2,00 1,33   Como você avalia a interação com sua chefia imediata? 

  1,33   
De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho? 

  1,00   
Quanto aos cursos e modalidades de ensino ofertados nos diferentes câmpus da 
instituição, você diria que o seu conhecimento sobre os mesmo é: 

1,10 0,33   Em que medida você conhece as atribuições de cada Pró-reitoria? 

    1,40 De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho escolar: 

1,90 1,00   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional: 
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D T A INFRAESTRUTURA 

1,50 1,00 1,30 
Em que medida as unidades funcionais (diretorias, coordenações, núcleos, etc...),  
vinculadas à unidade a qual você pertence, atendem às suas expectativas? 

1,30 0,67 1,50 Em que medida o acervo bibliográfico atende as suas expectativas? 

1,00 1,00 1,10 
As instalações da instituição atendem aos adequados requisitos de dimensão, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza para o número de usuários de 
forma:  

1,30 1,00 1,40 Sanitários estão em condições de utilização de forma: 

0,70   1,50 Em qual medida você considera as condições de utilização dos Laboratórios? 

    1,40 Os horários de funcionamento dos laboratórios são: 

0,70 0,67 1,50 
Em que medidas existem condições para atender, de forma adequada, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais? 

1,00     

Como você avalia a coerência dos recursos materiais específicos de seu curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta 
curricular, destinados às atividades práticas de pesquisa e extensão? 

D T A PLANEJAMENTO  

1,10 0,67   Em que medida o planejamento para o seu câmpus é cumprido?  

0,80 0,67   Seu conhecimento sobre a distribuição orçamentária no câmpus é: 

0,40 0,67   Sua contribuição na elaboração da proposta orçamentária é: 

D T A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

  1,00 1,05 
Se você recebe ou recebeu bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte ou outro 
serviço de assistência estudantil, como avalia esses benefícios? 

1,40 1,00 1,45 
Como você avalia a política de inclusão (vagas preferenciais) e as ações afirmativas, 
desenvolvidas pelo IFPR? 

1,80 1,00 1,25 A divulgação e o acesso às bolsas assistenciais ofertadas pelo IFPR são: 
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9. POLÍTICAS DE 
ATENDIMENTO 
AOS ESTUDANTES 
 
9.1 POLÍTICAS DE ACESSO, SELEÇÃO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES E 
SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS E COM O CONTEXTO SOCIAL. 
 

A Política de Apoio Estudantil do Instituto Federal do Paraná está fundamentada 
pela Resolução Nº 011/2009 de 21 de dezembro de 2009 
 
9.2 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 
As Políticas de atendimento aos acadêmicos estão sob a responsabilidade da 

Diretoria de Assuntos Estudantis e Atividades Especiais (DAES), que elabora e 
acompanha as ações de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Paraná (IFPR)., 
sendo estas, de acordo com o regimento geral do IFPR, atividades de apoio 
assistencial, psicológico, social, educacional, cultural e desportivas dirigidas ao corpo 
discente, sustentando seus direitos e deveres, no âmbito do IFPR. Para atender a esta 
finalidade, essa Diretoria conta com duas coordenações, são elas: Coordenação de 
Assuntos Estudantis (CAES) e Coordenação de Atividades Especiais (CASE).   
 
9.3 PROGRAMAS DE BOLSAS 
 
9.3.1 Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social (PBIS) 
 

O programa tem o objetivo de oportunizar aos alunos que se encontram em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de remuneração financeira, o 
incentivo à participação em propostas acadêmicas que contribuam com a sua formação 
escolar. 
 
9.3.2 Programa de Auxílio Complementar ao Estudante (PACE) 
 

O objetivo do programa é promover a permanência e o sucesso na vida escolar 
dos bolsistas, por meio do desenvolvimento de diferentes atividades acadêmicas. As 
bolsas destinam-se somente aos estudantes do IFPR que estejam em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. 
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10. SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA 
 
10.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

O Instituto Federal do Paraná é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério 
da Educação, sendo financiada basicamente com recursos do Tesouro Federal, 
aportados diretamente na Lei Orçamentária Anual – LOA, para pagamento das 
despesas de custeio, investimentos, pessoal ativo, inativos e pensionistas. 

Além dos recursos da União, o Instituto Federal do Paraná conta, ainda, com os 
recursos diretamente arrecadados e com os obtidos por meio de convênios/contratos 
firmados com outros órgãos públicos. 

As políticas de aplicação de recursos foram realizadas de acordo com os 
programas e ações do Governo Federal. 
 
10.1.1 Fontes de Recursos 
 

O Instituto Federal do Paraná possui como principais fontes de recursos para 
financiamento de suas atividades: 
 

 Tesouro: créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da 
União(OGU) para atender despesas de folha de pessoal, benefícios, 
investimentos e o custeio básico da Instituição. 

 Próprios: recursos diretamente arrecadados na instituição, provenientes de 
atividades exercidas ou produtos produzidos. 

 Convênios: recursos descentralizados através de convênio com o Governo 
Federal, Estadual e Municipal. 

 
 

10.2 DOCUMENTAÇÃO, DADOS E INDICADORES PARA ESTA DIMENSÃO 
 

A ação 6358 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional 
tem por objetivo proporcionar aos docentes e profissionais de educação profissional 
(Gestores, Técnicos Administrativos, etc.), oportunidade de capacitação, visando a 
melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional. 

Os recursos desta ação visam capacitar mediante programação de cursos, 
seminários, oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de materiais de 
capacitação, que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos 
profissionais que atuam na educação profissional. 
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 O Instituto Federal do Paraná realizou algumas capacitações no decorre do ano 
de 2012, e a execução orçamentária e financeira está demonstrada no quadro a seguir. 
 

10.2.1 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 
Programação Temática 

Os Programas Temáticos refletem temas de políticas públicas e, como tal, dimensionam 

o volume de recursos públicos direcionados a cada recorte da política e ao conjunto de 

objetivos que lhes são relacionados. 

Quadro 070 – – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2031 

Título Educação Profissional e Tecnológica 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b)Acumulado 

Dotações/Posições  

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 2014 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social - OFSS 26.850.018.000,00  12.915.646.000,00  8.132.056.277,00  5.802.315.723,00  

Orçamento de Investimentos - OI       0,00  

Outras Fontes       0,00  

Total 26.850.018.000,00  12.915.646.000,00  8.132.056.277,00  5.802.315.723,00  
 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014   (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

 Orçamento 

de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 

g)Despesa 

Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados h.2) Não Processados 

6.754.457.389,00  5.497.259.909,00  5.380.686.468,00  116.573.441,00  1.257.197.480,00  0,00  
 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago m)Valor Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 79.503.172,13  57.858.969,39  57.200.142,87  4.868.267,98  17.434.761,28  

Processados 3.889.242,47  3.567.738,68  3.567.738,68  313.628,80  7.874,99  

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 113.345.678,00 Dotação OI 0,00 Outras Fontes 0,00 
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No Plano Plurianual 2012-2015 , não há nenhum programa temático sob-responsabilidade do 

IFPR, apenas executamos os valores constantes de programas de órgãos, principalmente do 

Ministério da Educação. 

10.2.1.2  Objetivo 

As informações referentes a esse objetivo são consignadas no relatório de gestão 
com base no Quadro A.5.2.2, o qual reproduz em parte a estrutura de informação 
constante do Anexo I da Lei do PPA 2012-2015 e visa possibilitar o cotejo dos 
resultados anualmente alcançados com as metas previstas por objetivo ao final do 
PPA. 

 

Quadro 071 – – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a 

necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e 

necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das 

mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.  

Código 0582 Órgão Ministério da Educação 

Programa Educação Profissional e Tecnológica Código 2031 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequenci

al 
Descrição da Meta 

Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014 

c)Realizad

a até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

 * * * * * * * 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Sequenci

al 
Descrição da Meta 

Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014 

c)Realizad

a até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

 * * * * * * * 

  Regionalização da Meta Unidade 

medida 

a)Prevista 

2015 

b)Realizada 

em 2014 

c)Realizad

a até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

*  * * * * * * 
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Quadro 072 – Metais Qualitativas 

 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

1 

Ampliar progressivamente, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, o investimento público em educação, em termos de percentual do 

Produto Interno Bruto do país, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020. 

2 
Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020.  

3 
Elevar o número de escolas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 

562. 

4 
Elevar o número de matrículas da Educação Profissional e Tecnológica, em consonância com 

o PNE 2011-2020. 

5 
Elevar o número de matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em 

consonância com o PNE 2011-2020. 

6 

Oferecer 8 milhões de vagas para a Educação Profissional e Tecnológica, com a concessão 

de 3 milhões de bolsas a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública, inclusive da 

educação de jovens e adultos, trabalhadores e beneficiários dos programas federais de 

transferência de renda. 

* Para os dados de metas quantitativas, o PPA 2012-2015 não apresenta os dados solicitados. 

10.2.1.3  Objetivo Fixado pelo PPA 
 
Quadro 073 – Objetivo fixado pelo PPA 

Identificação da Ação 

Código 20RG Tipo Atividade 

Descrição 
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Iniciativa 

02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e 

tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com 

condições de funcionamento, acessibilidade e permanência do estudante, considerando 

a otimização da capacidade instalada da estrutura física e dos recursos humanos e 

assegurando condições de inclusão e equidade. 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais 

e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos 

trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 

deficiência.  

Programa 
Educação Profissional e 

Tecnológica 
Código 2031 Tipo Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não     Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

222000777   

 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 49.019.500,00  71.224.885,00  20.019.171,50  8.648.024,77  

7.973.379,1

6  674.645,61  11.371.146,73  

4229 1.000.000,00  1.000.000,00            

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramad

o (*) Realizado 

0041 Vaga disponibilizada unidade 2   19 

4229 Vaga disponibilizada unidade 0   0 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 37.707.808,12  36.211.614,43  63.734,48        

 

Quadro 074 – Ação/Subtítulos – OFSS  20RL 

 

Identificação da Ação 

Código 20RL Tipo Atividade 

Descrição Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica  

Iniciativa 

02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e 

tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com 

condições de funcionamento, acessibilidade e permanência do estudante, considerando 

a otimização da capacidade instalada da estrutura física e dos recursos humanos e 

assegurando condições de inclusão e equidade. 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais 

e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos 

trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 

deficiência.  

Programa Educação Profissional e Tecnológica Código 2031 Tipo Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim   (  x  )Não    Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 
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Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 52.546.983,00  54.867.983,00  45.749.870,32  31.987.396,32  31.842.942,21  144.454,11  13.762.474,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

0041 Aluno Matriculado unidade 40000   28880 
 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 24.205.805,47  18.683.666,65  1.585.596,01        

0096 10.138,00    10.138,00        
 

Quadro 075 – Ação/Subtítulos – OFSS - 2994 

Identificação da Ação 

Código 2994 Tipo Atividade 

Descrição Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

02A5 – Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em instituições 

públicas e privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento 

estudantil a alunos do ensino médio público, trabalhadores, populações do campo, 

indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda, pessoas com 

deficiência e beneficiários de programas sociais.  

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e 

regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos 

trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com 

deficiência.  

Programa Educação Profissional e Tecnológica Código 2031 Tipo Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (   ) Sim  (  x  )Não    Caso positivo: (   )PAC (    ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 
 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar Insc. 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Proces. 

0041 10.646.335,00  10.646.335,00  7.975.748,28  7.127.766,25  7.127.766,25  0,00  847.982,03  

Execução Física 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

0041 Aluno Assistido unidade 5275   28397 



 

 
Instituto Federal do Paraná  
Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 306 – Bairro Tarumã - CEP: 82530-230 - Curitiba – Paraná : (41) 3595-7619 

222000999   

 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 2.719.068,76  409.098,01  2.183.008,67        

 

Quadro 076 – Ação/Subtítulos – OFSS 6358 

Identificação da Ação 

Código 6358 Tipo Atividade 

Descrição Capacitação de recursos humanos da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

02B3 – Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e continuada e técnico de nível 

médio articulada com educação de jovens e adultos (EJA), de ensino fundamental e médio, 

e do acesso do trabalhador a processo de reconhecimento de saberes, nas redes de 

educação profissional e tecnológica, possibilitando, inclusive, recorte étnico-racial e de 

gênero e atendimento de públicos específicos, inclusive com ações de fomento e apoio 

com vistas à reestruturação didático-pedagógica, produção de material didático, 

capacitação de docentes e permanência do estudante.  

Objetivo 

0588 – Ofertar vagas de educação profissional para jovens e adultos articulada com a 

elevação de escolaridade e realizar processos de reconhecimento de saberes e 

certificação profissional.  

Programa Educação Profissional e Tecnológica Código 2031 Tipo Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 

 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 132.860,00  132.860,00  70.334,22  70.334,22  70.334,22  0,00  0,00  

 

 

Execução Física 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

0041 Pessoa Capacitada unidade 500   317 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 1.346,21  0,00  1.346,21        
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Quadro 077 – Ação/Subtítulos – OFSS 4572 

 

Identificação da Ação 

Código 4572 Tipo Atividade 

Descrição 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação  

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Educação 

Código 2109 Tipo 

Gestão, 

Manutenção e 

Serviços ao 

Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não         Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 143.395,00  159.052,00  124.969,47  99.203,05  99.203,05  0,00  25.766,42  

  Execução Física 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

0041 Servidor Capacitado unidade 130   181 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 69.069,14  46.971,88  904,86        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 

 

Quadro 077 – Ação/Subtítulos – OFSS 09HB 

Identificação da Ação 

Código 09HB Tipo Atividade 

Descrição 

Contribuição da União, de suas autarquias e Fundações para o custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

Código 
2109 

Tipo Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 

Outras 
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Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0001 13.971.085,00  18.569.654,00  18.569.654,00  18.569.654,00  18.569.654,00  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

              

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
 

Quadro 078 – Ação/Subtítulos – OFSS 20TP 

Identificação da Ação 

Código 20TP Tipo Atividade 

Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção 

do Ministério da Educação 

Código 
2109 

Tipo Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 
 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 71.043.947,00  102.068.803,00  101.779.863,90  101.779.863,90  100.013.670,42  1.766.193,48  0,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 51.494,84  0,00  5.285,58        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
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Quadro 079 – Ação/Subtítulos – OFSS 2004 

Identificação da Ação 

Código 2004 Tipo Atividade 

Descrição 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

dependentes. 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério 

da Educação 

Código 2109 Tipo 

Gestão, 

Manutenção 

e Serviços ao 

Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim   (  x  )Não       Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 1.830.264,00  2.047.264,00  2.018.887,90  2.018.887,90  2.012.615,89  6.272,01  0,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 2.097,35  0,00  0,00        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 

 

Quadro 080 – Ação/Subtítulos – OFSS 00M1 

 

Identificação da Ação 

Código 00M1 Tipo Atividade 

Descrição Benefícios Assistenciais decorrentes de Auxílio-Funeral e Natalidade 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Educação 

Código 2109 Tipo 

Gestão, 

Manutenção e 

Serviços ao 

Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 

Outras 
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Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 22.712,00  42.712,00  41.766,85  41.766,85  41.766,85  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

              

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
 

Quadro 081 – Ação/Subtítulos – OFSS 2010 

Identificação da Ação 

Código 2010 Tipo Atividade 

Descrição Assistência Pré-Escolar aos dependentes dos servidores civis, empregados e militares 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Educação 

Código 2109 Tipo 
Gestão, Manutenção 

e Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não        Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 216.612,00  236.612,00  223.085,09  223.085,09  223.085,09  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 1.189,90  0,00  0,00        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
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Quadro 082 – Ação/Subtítulos – OFSS 2011 

Identificação da Ação 

Código 2011 Tipo Atividade 

Descrição Auxílio-Transporte aos servidores civis, empregados e militares 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério 

da Educação 

Código 

2109 

Tipo Gestão, 

Manutenção e 

Serviços ao 

Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x  )Não    Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0041 308.940,00  383.940,00  376.120,94  376.120,94  376.120,94  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 
  

  
        

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 1.603,13  0,00  0,00        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 

 

 

Quadro 083 – Ação/Subtítulos – OFSS 2012 

Identificação da Ação 

Código 2012 Tipo Atividade 

Descrição Auxílio-Alimentação aos servidores civis, empregados e militares 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da 

Educação 

Código 2109 Tipo 

Gestão, 

Manutenção 

e Serviços ao 

Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

0041 4.419.924,00  5.649.924,00  5.632.724,90  5.632.724,90  5.632.724,90  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

0041 1.494,55  0,00  0,00        

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
 

Quadro 084 – Ação/Subtítulos – OFSS 0181 

Identificação da Ação 

Código 0181 Tipo Atividade 

Descrição Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

Iniciativa Somente programas temáticos possuem descritivo 

Objetivo Somente programas temáticos possuem descritivo 

Programa 

Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União 

Código 
0089 

Tipo Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x  )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) 

Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 

Restos a Pagar inscritos 

2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processa

dos 

0041 845.000,00  975.950,00  874.549,21  874.549,21  874.549,21  0,00  0,00  

  Execução Física 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 

Reprogramado 

(*) Realizado 

            

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  

Valor 

Liquidado 

Valor 

Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

              

Observação: esta ação não pertence ao programa 2031, mas sim ao programa 2109. 
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10.3 AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA 2014 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

 

Quadro 085 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 2992 

 

Identificação da Ação 

Código     2992 Tipo: Atividade 

Título     Funcionamento da Educação Profissional 

Iniciativa   
Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com 

melhoria da qualidade 

Objetivo   
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com 

equidade, qualidade e valorização da diversidade 

Programa   
Desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica 
Código 1062 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim   ( x )Não   Caso positivo: (   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

Valor em 

1/1/2014 
Valor Liquidado Valor Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

370.492,80 3.870,17 170.449,71 
   

 

 

 

Quadro 086 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 6301 

 

Identificação da Ação 

Código     6301 Tipo: Atividade 

Título     Acervo bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional 

Iniciativa   
Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com 

melhoria da qualidade 

Objetivo   
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com 

equidade, qualidade e valorização da diversidade 

Programa   
Desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica 
Código 1062 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( x )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

40.855,54      
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Quadro 087 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 8650 

 

Identificação da Ação 

Código     8650 Tipo: Atividade 

Título     Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   
Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com 

melhoria da qualidade 

Objetivo   
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com 

equidade, qualidade e valorização da diversidade 

Programa   
Desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica 
Código 1062 Tipo: Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (   ) Sim   ( x )Não   Caso positivo: (   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

73.785,24   41.637,27  186,44        

 

Quadro 088 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 6380 

 

Identificação da Ação 

Código     6380 Tipo: Atividade 

Título     Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

02A5 – Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em 

instituições públicas e privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de 

financiamento estudantil a alunos do ensino médio público, trabalhadores, 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de 

baixa renda, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais.  

Objetivo   

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades 

educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do 

campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e 

das pessoas com deficiência.  

Programa   
Educação Profissional e 

Tecnológica 
Código 2031 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (    ) Sim   ( x )Não   Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

182.732,67 57.235,30 31.718,98    
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Quadro 089 – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 20RJ 

 

Identificação da Ação 

Código     20RJ Tipo: Atividade 

Título     
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcionários e Gestores para a Educação Básica  

Iniciativa   

02BQ – Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e 

pedagógico, nas modalidades presencial e a distância, considerando programas 

específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação 

para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura 

indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a 

educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos 

humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações étnico raciais, de gênero, 

diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente. 

Objetivo   

0597 – Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a 

valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e 

continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à 

integridade e as relações democráticas de trabalho. 

Programa   Educação Básica Código 2030 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 

Ação Prioritária (   ) Sim   (  x )Não    Caso positivo: (   )PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida Realizada 

61.371,43 43.371,42 18.000,00    

 

 O Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica é um programa 
temático do Ministério da Educação, sendo o principal programa fixado da Lei 
Orçamentária Anual do IFPR. Para atender o programa no exercício de 2014, o IFPR 
recebeu o valor de R$ 137.872.063,00, cerca de 51% da dotação total desta instituição. 

 O Programa tem como objetivo: Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, bem como ofertar vagas de 
educação profissional para jovens e adultos articulada com a elevação de escolaridade 
e realizar processos de reconhecimento de saberes e certificação profissional. O 
programa é dividido em ações, conforme analisado e descrito abaixo: 

 Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica: destaca-se pelos valores recebidos em 2014, sendo o maior 
volume de créditos recebidos. Porém, os recursos suplementares para esta ação foram 
contingenciados assim que recebidos e para os quais não houve liberação de limites 
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para empenho, problema também ocorrido com a dotação inicial, o que causou a baixa 
execução da ação. Para esta finalidade foram atendidos empenhos para realização de 
18 obras de construção de blocos administrativos/pedagógicos nas unidades do IFPR, 
bem como a reforma e ampliação do Câmpus Curitiba, situado na capital e que atende 
maior parte do corpo discente desta instituição. 

 Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica: trata-se da mais importante ação do IFPR, pois visa garantir o 
funcionamento da instituição. Atende contratos, serviços, aquisição de materiais, 
equipamentos, mobiliários, administrativos e pedagógicos, e demais despesas 
necessárias ao funcionamento, a qual atendeu 28.880 alunos matriculados no 
exercício. A ação atingiu cerca de 83% de execução, pois diversas atividades tiveram 
de ser remanejadas para o exercício de 2015, devido à falta de liberação de limites 
para execução. 

 Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica: 
destina-se ao auxílio em suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando 
condições para sua permanência e melhor desempenho escolar. No exercício 2014 
foram atendidos 28.397 benefícios entre bolsas, auxílios e participação em eventos. A 
ação também não obteve execução completa devido à falta de limites para 
complementação dos programas e aquisição de materiais e equipamentos para auxílio 
às atividades da ação. 

Ação 6358 - Capacitação de recursos humanos da Educação Profissional e 
Tecnológica: neste programa foram beneficiados 317 profissionais da educação, que 
foram capacitados com os recursos recebidos. A ação recebeu cerca de 53% da 
dotação do exercício, devido aos contingenciamentos realizados. 

 O Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da 
Educação visa atender a gestão, manutenção e serviços ao Estado. No programa, o 
IFPR recebeu recursos da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais 
em Processo de Qualificação e Requalificação, que atendeu a capacitação de 181 
servidores. Também foram recebidos créditos orçamentários das ações 09HB, 20TP, 
2004, 00M1, 2010, 2011 e 2012, que atendem as necessidades de execução e 
pagamento da folha de pessoal do IFPR.  

 O Programa 0089 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões atende o 
pagamento de Previdência de Inativos e Pensionistas da União.  

 No que diz respeito aos Restos a pagar de ações que não pertencem a LOA 
2014, foram tomadas medidas de controle para a inscrição e reinscrição de empenhos, 
bem como a indicação de responsável pelo acompanhamento da execução e possível 
cancelamento diante da não necessidade de manter o empenho em Restos a Pagar. 
Os empenhos que ainda se encontram com saldo, advêm de contratos ou serviços 
prestados. 
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10.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 
 

Entre os resultados alcançados na gestão 2014, destacam-se a conclusão e 
aprovação do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – para o período 2014-
2018, fruto do trabalho conjunto de servidores técnico-administrativos, docentes, 
discentes e representantes da comunidade. O PDI é o instrumento de gestão que 
norteia a instituição no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, a missão a qual se 
propõe seus objetivos estratégicos e as diretrizes pedagógicas que orientam suas 
ações. 

Também a implantação do Portal INFO – Portal de Informações do IFPR – espaço 
onde são disponibilizadas as principais informações institucionais, quanto a alunos, 
financeiro, pessoas e infraestrutura geral do IFPR e individual dos câmpus, além de 
itens sobre a regulação de ensino, informações institucionais, boletim interno e 
prestação de contas. 

O Karavellas é o novo ambiente virtual de ensino-aprendizagem do IFPR e foi 
lançado em 2014, desenvolvido a partir dos conceitos de design de interação. É um 
sistema diferenciado em diversos aspectos: design centrado no usuário; comunicação; 
interatividade e usabilidade e representa uma revolução quanto à simplicidade no uso, 
às respostas interativas durante a navegação, à maior abertura na comunicação, à 
organização pedagógica do layout e ao design desenvolvido a partir da experiência do 
usuário. 

 
10.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

O Instituto Federal do Paraná tem pleno entendimento que a informação é um 
fator determinante para o sucesso da instituição, pois é pela interpretação dela que o 
gestor toma decisões e formula planos para melhor administrá-la. Os sistemas de 
indicadores têm base nas informações institucionais. Então, bons indicadores 
precisarão de informações bem elaboradas e precisas. Além disso, existe o fato de que 
os sistemas oficiais do MEC de cadastro de alunos (SISTEC) e de servidores (SIAPE) 
são precários em obtenção de relatórios e informações precisas à instituição. Assim, 
em 2012 o IFPR entendeu ser necessário o investimento em um sistema que pudesse 
disponibilizar de maneira rápida e precisa todas as informações sobre os servidores, 
cursos ofertados e alunos. Foi adquirido o sistema SIG, desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual contempla 05 (cinco) 
subsistemas totalmente integralizados: gestão de pessoas (SIGRH), gestão acadêmica 
(SIGAA), gestão administrativa (SIPAC), gestão de planejamento e projetos (SIGPP), 
gestão eletrônica de documentos (SIGED).  
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Atualmente o IFPR implantou o módulo SIPAC e está na fase de desenvolvimento 
dos módulos SIGAA e SIGRH e em fase inicial da migração de todos os dados dos 
sistemas vigentes, com previsão de término até o final do ano de 2016. Antes mesmo 
da conclusão da implantação de todos os módulos, será possível a instituição obter 
informações atualizadas e precisas a respeito de servidores, alunos e cursos e, 
mediante estes dados, poderá aumentar a quantidade de indicadores determinada pelo 
Acórdão 2.267/2005-TCU para embasar as tomadas de decisão do IFPR. 

Os indicadores sinalizam como um determinado processo está e demonstram 
como as tarefas estão sendo desenvolvidas. Os indicadores oferecem informações que 
indicam o estado das etapas de um processo. Assim, os indicadores são medidores de 
uma atividade e expressam uma informação que podem ser medidas, comparadas e 
administradas. Não se pode administrar o que não se pode medir. Medir é uma 
necessidade para a administração assim como produzir indicadores. Utilizar 
indicadores é fazer medições do que se quer administrar e gerenciar com base em 
informações. Sabendo da importância dos indicadores o IFPR está trabalhando para 
desenvolver sistemas e ferramentas para fazer bom uso de indicadores. 

A utilização de indicadores permite a monitoração de diversos processos. O que 
leva o gestor a observar o desempenho de cada processo e da instituição como um 
todo, para que se possa perceber onde e em qual momento deve se focar as energias 
visando dar garantias ao bom funcionamento dos processos. 

Os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos 
organizacionais, pois constituem a base do planejamento. Estabelecem medidas 
verificadoras do cumprimento de metas e objetivos e sinalizam o rumo que a 
organização está seguindo. Assim, facilita a ação da gestão proporcionando melhor 
respaldo na tomada de decisão. 

A utilização de vários indicadores de diversos processos ajuda o gestor a 
perceber consistências nos resultados. A inconsistência leva a gestão a perceber onde 
estão ocorrendo os problemas, o que está errado, qual processo não está funcionando 
adequadamente e qual parte do processo está falhando. Enfim, possibilita uma ação 
corretiva no processo como um todo ou em parte dele. 

Paralelo ao desenvolvimento do sistema SIG está sendo trabalhada uma 
ferramenta de gestão que possibilitará a extração de dados do sistema SIG e 
possibilitará aos gestores do IFPR a obtenção de informações em tempo real para a 
tomada de decisões. Também será possível com essa ferramenta a disponibilização de 
todos os tipos de indicadores, que serão construídos e demandados pelos gestores da 
instituição. As figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo mostram algumas informações e indicadores 
com números próximos da realidade (estamos num processo de revisão de todos os 
cadastros) que podem ser extraídos desta ferramenta: 
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Fig. 008. – Quantitativo de Alunos por câmpus. 

 

 
Fig. 009. – Quantitativo de Servidores Ativos por câmpus. 
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Fig. 010. – Quantitativo de Técnicos Administrativos com Nível Superior. 

 

 

 
Fig. 011. – Quantitativo de Docentes com Mestrado. 

 

É preciso estar constantemente atento aos indicadores para que eles sejam 
efetivamente utilizados pelos gestores para tomar decisões ou interferir em processos 

de forma competente. Com o uso de indicadores será possível perceber problemas e a 
decisão da intervenção ficaria beneficiada com a disponibilização antecipada da 
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informação. Caso contrário, decidir o momento de agir ficaria praticamente impossível, 
senão por impulso ou iniciativa arbitrária. 

Um indicador deve ser utilizado criteriosamente, observando sua importância no 
processo e assegurando a disponibilidade da informação no menor tempo possível, 
desde que se utilizando dados confiáveis. 

Assim, estabelecer a transparência do indicador é uma característica de sucesso 
da sua utilização.  Demonstrar a fórmula do indicador, a origem dos dados e a 

utilização que se espera dele certamente são cruciais para o comprometimento dos 

envolvidos. É da natureza humana, participar mais e melhor quando percebe a 
importância e a consequência do trabalho que se desenvolve. 

Em março de 2015, após a implantação da maioria dos módulos do Sistema 
SIG, será constituída uma Comissão de Construção de Indicadores, que será composta 

por representantes das áreas de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e de gestão 
de pessoas do IFPR. Essa comissão irá, diante das informações disponíveis, sugerir e 
definir todos os indicadores que se fizerem necessários, além de multiplicar a cultura 

do uso de indicadores dentro de suas respectivas áreas e na instituição como um todo. 
Assim, a gestão do IFPR terá a condição e aptidão para a realização de uma tarefa, 
alcançará os seus objetivos e aumentará grandemente a possibilidade do sucesso na 

prática do que é feito, atingindo assim indicadores satisfatórios de eficiência, eficácia e 
efetividade. 

Em Janeiro de 2015 foi criada, dentro do organograma do IFPR, a Coordenação 
de Projetos Organizacionais e Indicadores, a qual atuará no monitoramento, análise e 
tratamento de indicadores de ensino, extensão, pesquisa e inovação, contribuindo 

assim para que a instituição tenha melhores condições para tomada de decisões. O 
coordenador responsável já foi designado conforme a Portaria do IFPR Nº 532 de 22 

de Janeiro de 2015. 

Uma vez que o IFPR está em fase de construção de indicadores, não foi 
preenchido o Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho 
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10.5 PROGRAMA E EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

Quadro 090 – Programação de Despesas 

 

Unidade Orçamentária: IFPR Código UO: 26432 UGO: 158009 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  85.860.032,00    55.344.870,00  

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 35.754.375,00    2.467.887,00  

Especiais 
Abertos       

Reabertos       

Extraordinários 
Abertos       

Reabertos       

Créditos Cancelados     200.000,00  

Outras Operações       

Dotação final 2014 (A) 121.614.407,00  

 

57.612.757,00  

Dotação final 2013(B) 86.514.742,00    71.785.090,00  

Variação (A/B-1)*100 40,57  

 

-19,74  

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 

Contingência 

4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização 

da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 64.942.655,00        

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 23.836.155,00        

Especiais 
Abertos         

Reabertos         

Extraordinários 
Abertos         

Reabertos         

Créditos Cancelados         

Outras Operações         

Dotação final 2014 (A) 88.778.810,00        

Dotação final 2013(B) 82.493.503,00        

Variação (A/B-1)*100 7,62 

    

 
 Analisando o quadro A.6.1.1, quando efetuamos o comparativo entre os exercícios de 
2013 e 2014, podemos constatar as seguintes situações: 
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 - O item referente às despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios obteve um 
aumento de 40,57%, que segue em consonância com as necessidades desta instituição. Tal 
crescimento deve-se ao aumento significativo no quadro de servidores do IFPR. 
 - O grupo de outras despesas correntes demandou uma redução de 19,74%. Isso se 
deve, principalmente, a redução no recebimento de créditos suplementares, decorrentes da 
correção ou adequação do planejamento orçamentário da União, ao contrário da Dotação 
Inicial, que aumentou mais de 15% em relação ao inicial de 2013. 
 - Para as despesas com Investimentos, o aumento recebido foi de 7,62%, porém, parte 
destes recursos é proveniente de créditos suplementares, para os quais não houve nenhuma 
liberação de limites para utilização. 
 No total, os recursos recebidos pelo IFPR receberam um aumento da ordem de 11,30% 
com relação à dotação total de 2013. Para os demais itens não houve movimentação. 
 

10.6 REALIZAÇÃO DA DESPESA 

Quadro 091 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Totais 

 

Unidade Orçamentária: IFPR Código UO: 26432 UGO: 158009 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
30.721.031,19  19.768.480,40  29.920.121,36  18.596.169,58  

a)    Convite 46.970,92  25.363,53  46.970,92  25.363,53  

b)    Tomada de Preços 587.972,50  110.406,07  587.972,50  110.406,07  

c)     Concorrência 7.994.411,45  273.150,08  7.319.765,84  273.150,08  

d)    Pregão  22.091.676,32  19.359.560,72  21.965.412,10  18.187.249,90  

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
        

2.     Contratações Diretas (h+i) 6.554.708,33  5.308.951,03  6.548.498,36  4.554.393,59  

h)     Dispensa 4.736.860,41  3.733.324,74  4.733.820,18  3.441.784,46  

i)    Inexigibilidade 1.817.847,92  1.575.626,29  1.814.678,18  1.112.609,13  

3.     Regime de Execução 

Especial 
13.235,40  18.594,69  13.235,40  18.594,69  

j)      Suprimento de Fundos 13.235,40  18.594,69  13.235,40  18.594,69  

4.     Pagamento de Pessoal 

(k+l) 
131.673.566,43  94.939.431,87  129.900.799,57  94.934.613,89  

k)      Pagamento em Folha 130.463.542,76  94.093.999,11  128.691.077,27  94.089.181,13  

l)    Diárias 1.210.023,67  845.432,76  1.209.722,30  845.432,76  

5.     Outros 8.486.836,05  8.394.064,55  8.475.157,50  7.660.348,04  

6.     Total (1+2+3+4+5) 177.449.377,40  128.429.522,54  174.857.812,19  125.764.119,79  
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Quadro 092 – Despesas executadas diretamente pela UJ, por contratação – Créditos 
Originários 

 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
30.721.031,19  19.766.846,22  29.920.121,36  18.594.535,40  

a)    Convite 46.970,92  25.363,53  46.970,92  25.363,53  

b)    Tomada de Preços 587.972,50  110.406,07  587.972,50  110.406,07  

c)     Concorrência 7.994.411,45  273.150,08  7.319.765,84  273.150,08  

d)    Pregão  22.091.676,32  19.357.926,54  21.965.412,10  18.185.615,72  

e)     Concurso         

f)     Consulta         

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
        

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

2.     Contratações Diretas (h+i) 6.400.041,66  5.154.284,36  6.393.831,68  4.399.726,92  

h)     Dispensa 4.582.193,74  3.578.658,07  4.579.153,50  3.287.117,79  

i)    Inexigibilidade 1.817.847,92  1.575.626,29  1.814.678,18  1.112.609,13  

3.     Regime de Execução 

Especial 
13.235,40  18.594,69  13.235,40  18.594,69  

j)      Suprimento de Fundos 13.235,40  18.594,69  13.235,40  18.594,69  

4.     Pagamento de Pessoal 

(k+l) 
131.661.566,43  94.925.351,87  129.888.799,57  94.920.533,89  

k)      Pagamento em Folha 130.451.542,76  94.079.919,11  128.679.077,27  94.075.101,13  

l)    Diárias 1.210.023,67  845.432,76  1.209.722,30  845.432,76  

5.     Outros 8.486.836,05  8.393.648,55  8.475.157,50  7.659.932,04  

6.     Total (1+2+3+4+5) 177.282.710,73  128.258.725,69  174.691.145,51  125.593.322,94  

 

 O Quadro 6.1.3.4 foi preenchido devido a UJ contemplar em sua estrutura UG na qual 

tenham sido registrados contabilmente os créditos da UO, mas isso não constitui única 

jurisdicionada a ter as despesas concernentes suportadas por tais recursos. 

 Os valores informados neste quadro abrangem apenas os recursos diretamente 

executados pelas unidades jurisdicionadas que compõem o relatório de gestão. 
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Quadro 093 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 

 

Unidade Orçamentária: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 

Vencimentos e Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
98.986.242,84 69.950.990,62 98.986.242,84 69.922.319,99 

Obrigações Patronais 18.968.822,49 13.913.939,78 18.968.822,49 13.898.180,79 

Contratação por Tempo Determinado 1.929.179,47 1.426.155,97 1.929.179,47 1.424.376,33 

Demais elementos do grupo 1.339.822,31 1.098.227,89 1.339.822,31 1.092.942,31 

 

Unidade Orçamentária:                                   CÓDIGO UG                           CÓDIGO UGU 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 

Vencimentos e Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
0,00 28.670,63 0,00 28.670,63 

Obrigações Patronais 0,00 15.758,99 0,00 15.758,99 

Contratação  por Tempo Determinado 0,00 1.779,64 0,00 1.779,64 

Demais elementos do grupo 0,00 5.285,58 0,00 5.285,58 
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Unidade Orçamentária: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 

Despesa 
Empenhada Liquidada 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 

3. Outras 
Despesas 
Correntes 

    

Outros Serviços de 

Terceiros - PJ 
14.020.508,78 12.069.372,01 10.749.578,00 8.788.404,68 

Locação de Mão-de-

Obra 
12.835.683,96 11.865.366,38 10.883.969,59 9.858.603,87 

Auxílio Financeiro a 

Estudantes 
7.733.996,80 7.455.854,00 7.331.514,86 5.294.020,20 

Demais elementos 

do grupo 
18.243.215,80 16.299.537,56 15.301.241,64 13.908.338,13 

 

 Unidade Orçamentária:                            CÓDIGO UG                         CÓDIGO UGU 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 

3. Outras Despesas 

Correntes 
    

Outros Serviços de 

Terceiros - PJ 
3.270.930,78 3.280.967,33 3.270.930,78 3.280.967,33 

Locação de Mão-de-

Obra 
1.951.714,37 2.006.762,51 1.951.714,37 2.006.762,51 

Auxílio Financeiro a 

Estudantes 
402.481,94 2.161.833,80 402.481,94 2.161.833,80 

Demais elementos do 

grupo 
2.941.974,16 2.391.199,43 2.941.974,16 2.391.199,43 
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Quadro 094 – Despesas de Capital 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 

Obras e Instalações 19.441.175,13 35.838.690,57 8.582.383,95 398.136,15 

Equipamentos e Material Permanente 9.738.452,33 14.379.905,55 3.204.955,58 3.222.924,43 

Outros Serviços de Terceiros - PJ 52.980,00 20.387,25 5.000,00 19.188,00 

Demais elementos do grupo 

 

431.290,81 

 

431.290,81 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 

Obras e Instalações 10.858.791,18 35.440.554,42 10.858.791,18 35.440.554,42 

Equipamentos e Material 

Permanente 
6.533.496,75 11.156.981,12 6.533.496,75 11.156.981,12 

Outros Serviços de Terceiros - PJ 47.980,00 1.199,25 47.980,00 1.199,25 

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
A realização da despesa no IFPR se deu de forma a acompanhar o desenvolvimento da 

instituição.  

O aumento dos créditos totais recebidos no exercício de 2014 ficou na ordem de 

11,30% em relação a 2013. O montante de créditos suplementares corresponde a 23% do valor 

total.  

A principal dificuldade encontrada na execução orçamentária no exercício foi o 

contingenciamento de limites. Os créditos suplementares não receberam liberação e 

permaneceram contingenciados no exercício 2014. Mesmo partes dos recursos da dotação 

inicial ficaram sem execução, também devido à falta de limites para execução. 
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O IFPR conta hoje com 28 câmpus distribuídos pelo estado. Destes, 14 são câmpus 

consolidados, 06 câmpus e 08 unidades avançadas que iniciaram suas atividades em 2014 e 

uma unidade de ensino a distância, o que demonstra o crescimento institucional que passou o 

IFPR, com a expansão da Rede Federal de Educação. 

Com o montante recebido na dotação em 2014 seria suficiente para atender a demanda 

de toda a instituição. Porém, com a defasagem de limites e os contingenciamentos ocorridos 

nos grupos de despesa, muitas atividades e projetos planejados ficaram sem cobertura 

orçamentária, como licitação de obras, reformas, aquisição de materiais, equipamentos e 

mobiliário de laboratórios. Estas despesas tiveram que ser replanejadas para utilização de 

créditos do exercício seguinte, prejudicando o andamento do planejamento e execução para 

atender a atividade fim desta instituição. 

A despesa com folha de pagamento teve o aumento mais significativo de 2014(40,57%), 

isso se deve ao aumento no quadro de servidores, entre eles técnicos administrativos e 

docentes; a fim de atender aos Câmpus e Reitoria. 

Para os créditos de movimentação, destacamos os projetos Pronatec Bolsa-Formação e 

Rede e-Tec, representando 95% das descentralizações recebidas. Ambas são ações do 

Ministério da Educação, voltadas a atender os cursos técnicos de formação inicial e continuada 

e dos cursos técnicos a distância, da educação profissional e tecnológica. 

As aquisições realizadas através das modalidades de dispensa e inexigibilidade 

aumentaram significativamente devido à necessidade de aquisição para as novas unidades. 

Bem como as aquisições por pregão, concorrência, tomada de preços e convite que o IFPR 

realizou; que também tiveram um aumento de mais de 50%. 

 

10.7 MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

 

Quadro 095 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 60.441.916,39  51.184.567,36  4.047.425,70  5.209.923,33  

2012 19.459.097,89  6.151.278,81  1.009.194,53  12.298.624,55  

2011 876.569,27    170.636,15  705.933,12  

2010 168.698,13  64.704,69  48.700,00  55.293,44  

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 2.869.777,30  2.861.944,15    7.833,15  

2012 1.139.018,60  813.036,99  313.628,80  12.352,81  

2011 3.622,00      3.622,00  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na análise do ambiente interno, busca-se identificar as forças positivas, “pontos fortes” 

que, bem aproveitados, podem trazer alguma vantagem competitiva e também as forças 

internas negativas, constituindo as “fragilidades” que, ignorados, tornam-se uma desvantagem 

competitiva.  

Na análise do ambiente externo, avalia-se um conjunto complexo de fatores, 

incontroláveis, que influenciam diretamente nas decisões estratégicas da Instituição, 

determinando, em última análise, seu sucesso ou fracasso. Na análise externa identificam-se 

as “oportunidades”, as quais são forças ambientais incontroláveis que, bem aproveitadas, 

podem trazer vantagens competitivas e também as “ameaças”, que são as forças ambientais 

incontroláveis pela instituição que, ignoradas, podem trazer desvantagens competitivas.  

 

Conforme constatado nas avaliações (Dimensão 8) com os Docentes, Técnicos 

Administrativos e Acadêmicos, pode-se observar as seguintes situações de 

potencialidades e fragilidades identificadas no IFPR.  São listadas a seguir, bem como 

a proposição de ações: 

 

Potencialidades: 

 

• Ampliação da estrutura do IFPR e abrangência regional na oferta de educação 

Básica e Superior; 

• Implantação de 06 (seis) novos Câmpus nos municípios de Capanema, Colombo, 

Jaguariaíva, Pinhais, Pitanga e União da Vitória, além de Unidades Descentralizadas 

(UNED) nos municípios de Astorga, Barracão, Coronel Vivida, Goioerê e Quedas do 

Iguaçu; 

• Construção do Planejamento Estratégico, definindo claramente os objetivos e a 

Missão da instituição; 

 Utilização da avaliação Institucional como ferramentas de gestão; 

 Implantação de gerenciamento de projetos; 

 Realização do Plano Diretor das Unidades; 

 Organização de Calendário de Compras e Licitações; 

 Implementação de digitalização de processos; 

 Atendimento a Lei de Acesso à Informação; 

 Mapeamento de Processos e Fluxogramas; 

 Planejamento sistêmico da Abertura de Cursos; 
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 Criação de Programa de Acompanhamento de Egressos; 

 Fortalecimento da Identidade Institucional; 
• Educação pública e gratuita;  

• Ensino de qualidade;  

• Qualificação do corpo docente como diferencial;  

• Reconhecimento da estrutura organizacional;  

• Políticas e ações de inclusão social;  

• Ampliação das inscrições para seleção dos estudantes e dos projetos acadêmicos 

que serão beneficiados pelo Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social 

(PBIS); 

• Gestão participativa e compartilhada;  

• Boa percepção pela comunidade;  

• Experiência em educação profissionalizante;  

• Oferta diversificada e nacionalizada de cursos EAD;  

• Qualificação profissional dos servidores concursados;  

• Comprometimento dos servidores com a instituição;  

• Transparência das informações institucionais; 

• Boas práticas de ensino pelos docentes.  

• Ampliação do quadro de técnicos administrativos; 

• Atividades do Núcleo de Acompanhamento de Pessoas Portadoras de Necessidades 

Educacionais Especiais de forma institucionalizada; 

• Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico por Câmpus; 

• Instituição de um novo organograma administrativo; 

• Implantação de projetos e programas de pesquisa e extensão em parcerias com 

diferentes setores da sociedade, mediante convênios, contratos ou intercâmbios com 

outras instituições nacionais e/ou internacionais; 

• Início de implantação gradativa de capacitação para servidores,  

• Realização de concursos para nomeação de professores e a respectiva distribuição 

por Câmpus; 

• Implementaçao do PRONATEC no IFPR; 

• Melhorias nas ações de comunicação interna com planejamento, produção e 

distribuição do Informativo Virtual e envio de correios eletrônicos para divulgação de 

informações da Reitoria, Pró-Reitorias e Departamentos; 

• Reestruturação e desenvolvimento de ações na área de ensino; 

• Realização de Encontros de Organização do Trabalho Pedagógico com as Equipes 

Pedagógicas dos Câmpus; 

 Elaboração de Editais de Transferência Interna e Externa e Aproveitamento de 

Cursos; 

 Elaboração do Guia de Cursos IFPR 2014; 

 Análise e Orientação dos Calendários Acadêmicos dos Câmpus; 

 Criação da Comissão Permanente do Processo Seletivo; 
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 Elaboração de normativas por meio de Instruções Internas de Procedimentos – IIP’s; 

 Discussão, planejamento e elaboração de ações referentes ao enfrentamento à 

Evasão Escolar; 

 Aprovação do Regulamento de Estágio; 

 Discussão de Projetos de Salas-Ambiente e laboratórios Multidisciplinares; 

 Encaminhamentos referentes a situação da oferta de LIBRAS como disciplina 

optativa, em atendimento ao decreto nº5626/2005; 

 Orientações e acompanhamentos quanto aos Projetos Políticos Pedagógicos; 

 Início do processo de implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA; 

 Mapeamento de cursos de pós graduação stricto sensu no Paraná; 

 Extração mensal do SISTEC, referente ao quantitativo de alunos do IFPR para 

acompanhamento e providências; 

 Criação do Portal da pesquisa Institucional ( Portal da PI), visando dar publicidade 

aos relatórios gerenciais disponibilizados pelos sistemas sob responsabilidade do 

Pesquisador/ Procurador Educacional Institucional e disseminar as informações , 

exercendo interlocução permanente com os diversos setores da instituição, no 

sentido de coletar e sistematizar os dados a serem informados a órgãos do governo 

e a toda a comunidade acadêmica; 

 

Fragilidade Institucional 

• Pouca experiência em gestão pública;  

• Necessidade de divulgação e difusão das políticas do IFPR;  

• Necessidade de metodologia adequada para definição de ofertas de cursos;  

• Baixa inserção regional;  

• Dificuldade em equipar adequadamente laboratórios e bibliotecas;  

• Condições inadequadas de utilização de laboratórios;  

• Pouca efetividade das atribuições de pesquisa e/ou extensão;  

• Necessidade de consolidação do processo de avaliação pedagógica;  

• Sistema informatizado de gestão deficiente;  

• Insuficiência do número de docentes e técnicos administrativos para o pleno 

desenvolvimento das atividades no IFPR; 

• Deficiência na formação do corpo docente para atendimento ao PROEJA;  

• Política de capacitação insuficiente;  

• Dificuldade em equipar adequadamente o acervo bibliográfico;  

• Deficiência de acessibilidade e atendimento para portadores necessidades especiais;  

• Necessidade de capacitação do corpo docente e técnico administrativo no que se 

refere ao Acompanhamento de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

• Baixo uso de tecnologias nos Câmpus (educacionais e profissionais);  

• Deficiência das instalações e equipamentos de sala de aula;  

• Política de comunicação e divulgação institucional incipiente;  
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• Poucas ações voltadas à comunidade externa;  

• Falta de conhecimento sobre planejamento e distribuição orçamentária;  

• Instalações inadequadas com deficiência funcional;  

• Não atendimento a quesitos legais na gestão de resíduos;  

• Falta consolidar e divulgar as Políticas de Segurança da Informação;  

• Câmpus sem espaço de convivência para a comunidade acadêmica;  

• Ausência de infraestrutura necessárias de atividades de práticas desportivas  

• Necessidade de definição das diretrizes e metas do IFPR;  

• Falta de uma unidade permanente de Concursos e Processos Seletivos;  

• Falta de fluxos de processos definidos e divulgados;  

• Necessidade de melhorias na expedição de diplomas e certificados; 
• Falta de mapeamento de atribuições e dimensionamento de funções; e 

• Falta de incentivo e estrutura para Empreendedorismo e Inovação.  

• Necessidade de reformulação do site institucional, desdobrado nos sites dos 

Câmpus, e de uma estrutura de intranet;  

• Necessidade, em algumas unidades, da contratação de serviços de reprografia para 

utilização da comunidade do IFPR  

• Ausência, em algumas unidades, de vagas para estacionamento de veículos; 

 

Oportunidades para o IFPR 

• Demanda de inovações tecnológicas e empreendedorismo;  

• Políticas Públicas de Ensino;  

• Incentivo do governo à Educação de Jovens e Adultos;  

• Incentivo à qualificação profissional;  

• Demanda da sociedade por qualidade de ensino;  

• Programa de Aceleração do Crescimento;  

• Carência de profissionais técnicos no mundo do trabalho;  

• Avanço ao estímulo educacional;  

• Vocação tecnológica e desenvolvimento regional;  

• Política de ampliação de unidades, cursos e vagas;  

• Disponibilidade de participação da comunidade externa;  

• Desenvolvimento de programas socioambientais;  

• Parcerias com organizações e empresas;  

• Divulgar e compartilhar trabalhos científicos e educacionais com a comunidade;  

• Tradição e boa imagem das escolas técnicas públicas federais;  

• Grande demanda para cursos integrados;  

• Parcerias educacionais e tecnológicas, nacionais e internacionais;  

• Disponibilidade de profissionais para ingresso na instituição;  

• Aumento da demanda de Ensino a Distância;  

• Política de uso de novas tecnologias educacionais;  

• Estímulo à sustentabilidade;  

• Disponibilidade de participação em editais de fomento ao ensino, pesquisa e extensão;  

• Benchmarking em melhores práticas de gestão; e  

• Sistema integrado de planejamento.  
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Ameaças Para o IFPR 

• Burocracias e lentidão nas relações com instituições públicas e privadas;  

• Falta de conhecimento e valorização da comunidade sobre a educação profissional;  

• Determinação externa de implantação e ampliação de programas e unidades sem 

planejamento prévio;  

• Falta de oferta de serviços próximos às unidades;  

• Distância física da unidade até o centro da cidade;  

• Mobilidade Urbana;  

• Indefinições das responsabilidades que norteiam as relações estratégicas interinstitucionais;  

• Catástrofes naturais e acidentes;  

• Crise Internacional; 

• Entraves políticos nas parcerias municipais.  

 

Ações estratégicas: 

 

• Melhorar a infraestrutura dos Câmpus ( setores de atendimento ao público, 

bibliotecas, laboratórios e comunicação de dados); 

• Ampliar o número de docentes e técnicos-administrativos para o pleno 

desenvolvimento das atividades do IFPR; 

•  Criar uma política institucional para inclusão dos servidores técnico-administrativos 

nas políticas de pesquisa e extensão; 

•  Investir na capacitação dos coordenadores dos NAPNES regulamentados, nos 

diversos Câmpus; 

•  Ampliar a divulgação de forma efetiva para uma maior visualização do IFPR na 

comunidade externa. 
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