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SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal 
SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato 
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Este relatório apresenta os resultados obtidos pela Avaliação Institucional 
referente ao ano de 2017 em atendimento 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 Autoavaliação das Instituições, disponível no sítio eletrônico do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), sendo os trabalhos conduzidos pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) com apoio dos representantes desta comissão, 
juntos aos Campi 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 
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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 resultados verificados junto aos Campi do IFPR 
e 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. 

Este relatório, por fim, é fruto do esforço institucional voltado à consolidação de 
uma política de uso dos dados obtidos na autoavaliação como subsídio para a 
consolidação de políticas e projetos em desenvolvimento, assim como para promover a 
implantação de novos projetos. 

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 0423, tendo 
como atribuições coordenar e articular o processo de Avaliação Institucional, bem como 
disponibilizar o resultado final à comunidade acadêmica. Após está, revogadas e 
expedidas: 

 
- Portaria 0226 de 18 de abril de 2011, revogando a Portaria 0423; 
- Portaria 0710 de 31 de outubro de 2011, revogou a Portaria 0226; 
- Portaria 0792 de 16 de dezembro de 2011, revogando a Portaria 0710; 
- Portaria 0507 de 19 de outubro de 2012, revogada a Portaria 0792; 
- Portaria 1423 de 13 de outubro de 2014; 
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- Portaria 1116 de 10 de abril de 2015, revogadas as Portarias 0507 e 1423; 
- Portaria 1386 de 23 de junho de 2015, revogada a Portaria 1116; 
- Portaria 0366 de 30 de março de 2017, revogada a Portaria 1386; 
- Portaria 1244 de 04 de outubro de 2017, revogada a Portaria 0366; 
- Portaria 1316 de 30 de outubro de 2017, retifica a portaria 1244; 
- Portaria 0228 de 28 de fevereiro de 2018, retitica a portaria 1244. 
 

No quadro a seguir são apresentados os membros que compõem a CPA. 

Gilson de Lima Moraes Docente – Presidente 
Luciana dos Santos Rosenau Docente – Titular 
Marcos Antonio Barbosa Docente – Suplente 
Fernando Cesar Kloss Técnico Administrativo Titular 
Marcos Maia Técnico Administrativo Titular 
Nelson Lucyszyn Junior Técnico Administrativo Suplente 
André Luiz Mateus Socoloski Técnico Administrativo Suplente 
Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti Comunidade – Titular
Hilda Alberton de Carvalho Comunidade – Suplente 

Nome Representantes nos Campus 
Cláudia Dell'Agnolo Petry Campus Assis Chateaubriand – Suplente 
Elvis Marcos de Oliveira Campus Astorga – Suplente 
Cristiano Schebeleski Soares Campus Astorga – Titular 
Everton Correia Luz Campus Barracão – Titular 
Samanta Ramos dos Santos Campus Campo Largo – Suplente 
Selma Aguiar Jagher Campus Campo Largo – Titular 
Cheila Nunes dos Santos Campus Capanema – Suplente
Leocádia Cândido da Silva Campus Capanema – Titular 
Maria Inês Ehrat Zils Campus Cascavel – Suplente 
Maurício Marcelino de Lima Campus Cascavel – Titutlar 
Ariane Saldanha de Oliveira Campus Colombo – Titular 
Micheli Jocicler Schmidt Campus Coronel Vivida – Suplente  
Silvio Adriano Weber Campus Coronel Vivida– Titular 
Rogério Gomes Campus Curitiba – Suplente 
Flávia Elizabeth da Silva Block Campus Curitiba – Titular 
Angelita Rafaela Friedrich Campus Foz do Iguaçu – Suplente 
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Roseli Bernardete Dahlem Campus Foz do Iguaçu – Titular 
Adilson Verdam dos Santos Junior Campus Goioerê – Titular 
Mário André Camargo Torres Campus Irati – Titular 
Sonia Maria da Costa Mendes Campus Ivaiporã – Suplente 
Paulo Sérgio Carnicelli Campus Ivaiporã – Titular 
Danusa Freire Costa Diniz Campus Jacarezinho – Titular 
Rodolfo Henrique de Mello Caversan Campus Jaguariaíva – Suplente 
Luciano Alfredo Candeo Campus Jaguariaíva – Titular 
Deise Costacurta de Freitas Campus Londrina – Suplente 
Juliana Mariano Massuia Vizoto Campus Londrina – Titular 
Marlon Silvestre Kierecz Campus Palmas – Titular 
Leandro Gumboski Campus Paranaguá – Titular 
Sérgio Alexandre dos Santos Junior Campus Paranavaí – Titular 
Eduardo LiquioTakao Campus Pinhais – Titular
Clayton Pereira de Sá Campus Pitanga – Titular 
Lurdes Antunes Campus Pitanga– Suplente 
Elaine Cristina Zotti Campus Quedas do Iguaçu – Suplente 
Carbone Bruno Shimidt Krug. Campus Quedas do Iguaçu – Titular 
Alexandre José Gontijo Spolaore Campus Telêmaco Borba – Suplente  
Ademar de Oliveira Ferreira Campus Telêmaco Borba – Titular 
Eneias Marinho Gomes Campus Umuarama – Suplente  
Rodrigo de Oliveira Campus Umuarama – Titular 
Michele Ferreira dos Santos Tavares Campus União da Vitória – Suplente 
Rosana Maria Frey Campus União da Vitória – Titular 

REITORIA DO IFPR 
 

Reitor Pró-Tempore 
Prof.Dr. Odacir Antonio Zanatta 

 
 

Pró-reitor de Administração 
Sr. Carlos Eduardo Fonini Zanatta 

 
Pró-reitor de Ensino 

Sr. Amalirdo P. Magalhaes 

Pró-reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação 
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Prof. Marcelo Estevam 
 
 

Pró-reitora de Gestão de Pessoas 
Srª. Eliane Aparecida Mesquita 

 
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto
 
 

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Prof. Márlon de Oliveira Vaz 

 
 

Chefe de Gabinete 
Prof. Cléber Fernando Serafin 

DIRETORES DE CAMPUS  
Campus Assis Chateaubriand 
Prof. Vicente Estevam Sandeski

Campus Capanema
Prof. Marcos Fernando Schmitt 

 
Campus Colombo 
Prof. Ciro Bachtold 

 
Campus Foz do Iguaçu 

Prof. Nelson de Castro Neto 

Campus Ivaiporã 
Prof. Onivaldo Flores Junior 

Campus Campo Largo 
Prof. João Claudio Bittencourt Madureira  

 
Campus Cascavel 

Prof. Luiz Carlos Eckstein 
 

Campus Curitiba 
Prof. Adriano Willian da Silva 

 
Campus Irati 

Profª. Ana Cláudia Radis  
 

Campus Jacarezinho 
Prof. Rodolfo Fiorucci 
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Campus Jaguariaíva 
Prof. Paulo Sergio Horst

 
Campus Palmas 

Prof. Luciano Martignoni 
 

Campus Paranavaí 
Prof. José Diaz Junior

 
Campus Pitanga  

Prof. Diego Manoel Panonceli 
 

Campus Umuarama 
Sr. Alan Rodrigo Padilha 

 
Campus Astorga 

Profª. Patricia da Silveira 
 

Campus Coronel Vivida 
Prof. Evandro Marcos Leonardi 

 
Campus Avançado de Quedas do Iguaçu

Prof. Kleber Augusto Michalichem 
 

Campus Londrina 
Prof. Marcelo Lupion Poleti 

 
Campus Paranaguá 

Prof. Roberto Teixeira Alves 
 

Campus Pinhais 
Prof. Celso Luiz Buiar 

 
Campus Telêmaco Borba 

Profª. Karina Mello Bonilaure 
 

Campus União da Vitória
Profª. Patricia Cambrussi Bortolini 

 
Campus Barracão 

Prof. Marcos Fernando Schmitt 
 

Campus Goioerê 
Prof. Marcos Paulo Rosa 

 
Diretoria de Educação a Distância 

Prof. Marcos Antonio Barbosa 
 

1. 

 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) tem seu início na Escola Técnica da 
Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) que, por sua vez, originou-se da Escola 
Alemã, fundada em 1869 por Gottlieb Mueller e Augusto Gaetner, destinado que era à 
educação dos filhos de imigrantes alemães 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 alterou sua denominação para 
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, 
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a partir de 1986 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 
era 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.  

 
1.2 NATUREZA INSTITUCIONAL 

 
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a qual integra 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.

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. 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) é uma 
instituição pública e gratuita, voltada ao ensino superior, básica e profissional, 
especializada na demanda de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades e níveis de ensino. 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, vinculados ao 
Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC), o IFPR possui natureza jurídica de autarquia, detentora de 
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

A mesma lei nº 11.892 traz a distribuição na atuação do IFPR, que deve ter 50% das vagas 
para a educação profissional técnica de nível médio e 20% das vagas para cursos de licenciatura, 
com vistas à formação de professores para a educação básica, e para a educação profissional; 
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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 nove anos após ser instituído formalmente, o IFPR em 2017, possuía 20
Campi em todo Paraná com cursos ativos, tendo ainda três unidades avançadas em 
processo de implantação e não ofertaram cursos no período,. As unidades se verificam 
distribuídas em todas as 10 (dez) macrorregiões geográficas do Paraná. O IFPR 
potencializa o acesso da população à educação profissional, científica e tecnológica, 
pública, gratuita e de qualidade em 50% das 39 microrregiões políticas do Estado e 
100% das macrorregiões. Foram implantados Campi Avançados: unidades que 
prioritariamente ofertam ensino técnico, cursos de formação inicial e continuada (FIC) e 
de Educação a Distância (EaD), atendendo as ações que integram o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) com cinco unidades em 
funcionamento.  

 
O IFPR está presente nas cidades: 
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A Reitoria, sediada em Curitiba, é composta por cinco Pró-Reitorias:  
 

PROENS  - Pró-Reitoria de Ensino; 
PROAD  - Pró-Reitoria de Administração; 
PROEPI  - Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação; 
PROGEPE  - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; 
PROPLAN  - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional,  

alem de duas Diretorias Sistêmicas: 
DTIC  - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
EaD  - 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 
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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 
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, 
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têm destaque as transações, principalmente com a Argentina e a Alemanha. Entre os 
principais produtos exportados estão o 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 
Campus  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. 

A criação da Lei Federal nº 11.892, de 28 de dezembro de 2008, foi fundamental 
para a expansão da educação pública e gratuita, trazendo em seu escopo a 
distribuição na atuação do IFPR, que deve ter 50% das vagas para a educação 
profissional técnica de nível médio e 20% das vagas para cursos de licenciatura, com 
vistas à formação de professores para a educação básica, e para a educação 
profissional. 

Da mesma forma as cidades com cursos superiores ofertados pelo IFPR tem outras 
instituições, quer federais, estaduais ou particulares, ofertando graduações nos 
mesmos municípios ou regiões sem, contudo, encontrar saturação, sendo esses os 
cursos de maior relação de procura por vaga nos processos seletivos. 

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”. 

1.6VALORES DO IFPR
 

• Pessoas; 
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• Visão sistêmica;  
• Educação de qualidade e excelência; 
• Eficiência e eficácia; 
• Ética; 
• Sustentabilidade;  
• Qualidade de vida; 
• Diversidade humana e cultural; 
• 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, é uma autarquia pública federal de ensino 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), possui natureza jurídica de autarquia, sendo 
detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 
disciplinar. 

É uma instituição voltada à educação básica, profissional e superior, pluricurricular, 
multicampus 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 promove 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 que caracterizam nossas finalidades: 

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; 
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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; 

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, melhorando 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 
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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; 

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 

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 necessitam 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) e gestão 
eletrônica de documentos (SIGED). 

A DTIC no final do ano de 2016 iniciou os procedimentos para atualização do sistema de 
gestão SIG, visto que em janeiro de 2017 o contrato para prestação de serviço vigente estava 
para vencer. No final do ano de 2016 houve a renovação do Termo de Cooperação Técnica 
com a UFRN para aquisição dos módulos atualizados deste mesmo sistema. Após todo o 
procedimento de configuração do novo ambiente foi observado que a cadeia hierárquica 
representada através da leitura da fita espelho não era completamente absorvida pelos 
sistema SIG. Houve então a necessidade de readequação do organograma e 
consequentemente o ajuste de lotação e exercício de cada servidor do IFPR pela PROGEPE. 
A identificação e adequação da lotação e exercício consumiu um prazo aproximado de 120 
dias. Após a correta leitura da fita espelho (a qual permite extração e importação dos dados 
dos servidores do sistema SIGEPE) para dentro do sistema SIG foi possível dar continuidade 
ao processo de implantação. Neste período foi iniciada a implantação de 11 módulos do 
sistema SIGRH, 7 módulos do sistema SIGAA e 6 módulos do sistema SIPAC. Deste 
quantitativo de 24 módulos iniciados, 4 foram finalizados, lembrando que o sistema SIG possui 
84 módulos.  

Durante o processo de implantação do SIG, houve uma exigência por parte de órgãos 
superiores para a implantação do sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informação) por parte do 
IFPR. Esta ação acarretou em um problema estrutural, visto que, a DTIC não possui em seus 
quadros o quantitativo ideal de servidores para implantação paralela de dois sistemas. Assim, 
foi necessário a suspensão temporária dos procedimentos de implantação do sistema de 
gestão SIG, direcionando esforços para a implantação do novo sistema de protocolo 
eletrônico. Contudo outras ações exigiam atenção especial por parte da DTIC, entre elas a 
COTA/AGU/PGF/PF – IFPR nº 292/2017, referente ao processo 1.25.002.000814/2016-75 que 
solicita informações referente a configuração e implantação do módulo de frequência do 
sistema SIG pelo IFPR. Assim, um quantitativo reduzido de servidores foi alocado para 
concluir a implantação do módulo de frequência e também dar continuidade ao processo de 
manutenção corretiva no sistema em curso (SIGAA / SIPAC), que anteriormente era feito pela 
empresa contrata eSig. Estes procedimentos reduziram o pessoal para a implantação do 
sistema SEI. 
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A previsão para dar continuidade ao processo de implantação do sistema SIG se dará 
após a conclusão da implantação do sistema SEI.  

Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Exercícios
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

A
ca

dê
m

ic
os

 

Relação 
Candidato/Vaga Candidatos/vagas 1,6 2,06 2,49 3,17 2,3 2,44 

Relação 
Ingressos/Aluno 

Ingressantes/total 
matriculado 26,13% 30,55% 22,35% 24,71% 15,55 19,2 

Relação 
Concluintes/Alu

no 

Concluídos e 
integralizados 

fase escolar/total 
matriculado 

31,69% 14,05% 22,42% 8,89% 13,64 17,5 

Índice de 
Eficiência 

Acadêmica – 
Concluintes 

Concluídos e 
integralizados 

fase 
escolar/matriculad

os finalizado 

41,00% 40,74% 40,37% 53,04% 62,22 53 

Índice de 
Retenção do 
Fluxo Escolar 

Total de 
retidos/total 
matriculado 

0,58% 36,22% 69,21% 64,07% 51,9 42,3 

Relação de 
Alunos/Docente 

em Tempo 
Integral 

Alunos/docentes 
tempo integral 40,25% 26,99% 33,35% 31,22 63,93 89,15 

A
dm

in
is

tr
at

iv
os

 

Gastos 
Correntes por 

Aluno 

Total de 
gastos/total de 

alunos 

R$ 
14.460,6

5 

R$ 
1.036,3

8 

R$ 
6.094,9

0 

R$ 
7.844,5

5 

R$ 
3.263,8

2 

R$ 
2.120,8

1 
Percentual de 
Gastos com 

Pessoal 

Total de 
gastos/gastos 
com pessoal 

78,8% 43,54% 66,26% 52,08% 46,93 43,92 

Percentual de 
Gastos com 

outros Custeios 

Total de 
gastos/gastos 

com outros 
custeios 

13,6% 23,66% 18,61% 17,90% 23,43 26,05 

Percentual de 
Gastos com 

Investimentos 

Total de 
gastos/gastos 

com investimento 
3,1% 31,65% 10,92% 26,44% 26,08 26,8 

G
es

tã
o 

de
 

Pe
ss

oa
s 

Índice de 
Titulação do 

Corpo Docente 

Total de 
docentes/titulação 4,0 3,98 3,88 3,81 3,72 3,63 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, disponível em https://www.plataformanilopecanha.org/, instituída pela Portaria SETEC/MEC 
nº 1 de 3 de Janeiro de 2018, publicada no D.O.U de 04/01/2018 



222888   

Consideramos alunos matriculados aqueles que estiveram pelo menos 1 dia em curso 
no período 

 

IFPR 2013 2014 2015 2016 2017 
Presenciais 12.378 12.536 14.522 19.264 20.741 

EAD 29.179 9.275 23.231 8.688 13.784 
Fonte: SISTEC (HOJE = 01/03/2017 e histórico sempre em dezembro de cada ano) 
Fig. 002 – Alunos Matriculados 

 

*O cálculo do RAP até 2014 era feito com base no número de matrículas atendidas / professores integrais. 
** A partir de 2015 o RAP é calculado pelo número de alunos equivalente / professores integrais 
Fig. 003 - Indicador Aluno por Professor – RAP* 



222999   

 
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, disponível em https://www.plataformanilopecanha.org/, instituída pela Portaria SETEC/MEC 
nº 1 de 3 de Janeiro de 2018, publicada no D.O.U de 04/01/2018. 
Fig. 004 - Indicador de Acadêmicos Matriculados Por Sexo e em Faixa Etária 

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 continuadas 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: 
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• 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 campi, 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 Campus do IFPR. 
• Diretriz 5 - Unificação do processo seletivo/2013 do Instituto Federal do Paraná.  
• 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 infraestrutura 

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. 
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• Diretriz 26 - Estimular o desenvolvimento de GT’s nos Campi sobre as relações 
de ensino, pesquisa e extensão com os arranjos produtivos locais (APL). 

• 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 Campus, 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. 

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. 

 
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 
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graduação e pós-graduação, articuladas com a extensão, a pesquisa, o 
empreendedorismo e a inovação tecnológica no âmbito do IFPR. 

 

Macro Descrição Serviços Principais  

SU
PE

R
VI

SÃ
O

 E
 

AC
O

M
PA

N
H

AM
EN

TO
 Assessoramento 

Pedagógico in loco
aos campi 

Reuniões com as equipes de ensino 
dos campi 

Assis 
Chateaubriand 
Palmas 
Pitanga 

Visitas técnicas aos Campi Paranavaí 

Apoio as ações do 
movimento 
estudantil 

Organização do I Encontro de 
Estudantes do IFPR 

Estudantes de 
todos os 
campi 

N
O

R
M

AT
IZ

AÇ
ÃO

 D
O

S 
PR

O
C

ES
SO

S 
R

EF
ER

EN
TE

S 
AO

 
EN

SI
N

O
 

Discussão do 
processo de 
avaliação da 
aprendizagem 

Constituição do GT Avaliação 
 
Elaboração da Minuta de Resolução 
sobre avaliação da aprendizagem 
aprovada no CONSUP 

Todos os 
Campi 

Revisão dos 
procedimentos para 
abertura, ajuste, 
suspensão e 
extinção de cursos 

Elaboração e publicação da IIP 
002/2017, sobre abertura, ajuste, 
suspensão e extinção de cursos 

 
Todos os 
campi 

Revisão do 
Regimento 
Disciplinar Discente 

Reunião Técnica com a Coordenação 
do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Todos os 
campi 

Implantação de 
Sistema de Gestão 
Acadêmica 

Validação dos módulos do sistema 
SIGAA – Médio/Tècnico e Ensino 
Superior 

DTIC 

O
R

IE
N

TA
Ç

ÃO
 

D
O

 T
R

AB
AL

H
O

 
PE

D
AG

Ó
G

IC
O

 Discussão Curricular Interação com a Profª Sandra Garcia 
(UEL) em videoconferência sobre o 
tema 

Campi 

Permanência e Êxito Produção de vídeo para mobilizar as 
discussões sobre o tema na Semana 
Pedagógica 2018 

Campi 
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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. 

Macro Descrição Produtos e Serviços Principais  

O
R
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N

TA
Ç

ÃO
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R
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O
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A 
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U
C

AÇ
ÃO

 
PR

O
FI

SS
IO

N
AL

 T
ÉC

N
IC

A 
D

E 
N

ÍV
EL

 M
ÉD

IO
 

Orientação na 
elaboração e ajuste 
curricular em projetos 
de curso 

Emissão de 165 pareceres sobre projetos 
pedagógicos de cursos técnicos de nível 
médio, Proeja e FIC 

Campi 

Orientação sobre 
adaptação curricular 

Parecer sobre concessão para adaptação 
durricular de estudante 

Campus Pinhais 

Orientação sobre uso 
de uniforme 

Parecer sobre obrigatoriedade do uso de 
uniforme 

Campus Curitiba 

Oferta de cursos FIC Orientação aos campi sobre oferta de 
cursos que não se configuravam 

Campi 

Videoconferências Orientação sobre integração curricular Campi 

N
O

R
M

AT
IZ

AÇ
ÃO

 D
O

S 
PR

O
C

ES
SO

S 
D

E 
EN

SI
N

O

Criação e normatização 
do Centro de Línguas 
do IFPR 

Apoio à  na elaboração de minuta de 
resolução sobre o Centro de Línguas 

Proplan 

Atualização de 
informações 

Mapeamento, revisão e reorganização, 
para posterior atualização, dos conteúdos 
constantes no site do IFPR relacionados 
à Legislação da Demtec. 

Campi 

Formulário para 
eleboração de Projetos 
Pedagógicos de Curso 
(PPC) 

Elaboração e publicação de novo 
formulário de PPC e do documento Notas 
Explicativas do Formulário de Elaboração 
de Projeto Pedagógico de Curso 

Campi 

SU
PE

R
VI

SÃ
O

 E
 

AC
O

M
PA

N
H

AM
E

N
TO

 

Visitas técnicas e 
Reuniões 

Visitas de Assessoramento Pedaógico 
aos campi 

Capanema 
Campo Largo 
Colombo 
Pitanga 
Barracão 
Coronel Vivida 

Participação em Lançamento de novos cursos União da Vitória 
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eventos nos campi Capanema 
Barracão 
Pitanga 

 Cerimônias de Certificação Paranaguá  
Paranaguá 
(Guaraqueçaba) 

 Encontro de Estudantes do IFPR em 
Assis Chateaubriand 

Estudantes de 
todos os Campi 

Reuniões externas com 
outras instituições 

Participação em reunião com a 
Secretária de Estado da  Educação, Ana 
Seres, para tratar de uma cooperação 
técnica/ convênio com o Campus 
Colombo para oferta de Cursos Proeja 

Campus 
Colombo 

  
Macro: FORMAÇÃO DA EQUIPE DA DIRETORIA 
Descrição: Apoio à participação em eventos de capacitação e de eventos científicos 
Produtos e Serviços: 

Educere – PUC/PR – 2017. 
Colocamar – 2017. 
Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado (SNEMI) – 2017. 
Curso de capacitação sobre Instrução Processual, dia 30/08/2017, na UTFPR; 
Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado - Conif, de 19 a 21/9/2017, Brasília; 
Seminário Internacional Paraná-Finlândia Educação do Século XXI, 26/09/17 FESP; 
Capacitação sobre Procedimento Administrativo Disciplinar, dias 02 e 03/10/17 UTFPR; 
Curso de extensão sobre Suicídio, dia 05 de outubro de 2017, campus Curitiba do IFPR; 
VI Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação, 23 A 26 de outubro de 2017; 
I Encontro de Arte e Cultura, EXPOTRADE Pinhais, em 25 de outubro de 2017; 
Procedimentos para o atendimento aos estudantes com necessidades específicas no 

IFPR, Diretoria de Assuntos Estudantis, 16 e 17 de novembro de 2017. 
6º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional – Novembro – Ribeirão Preto SP 
II Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior Profissional eTecnológica. RN 

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. 

 

Macro Descrição Produtos e Serviços Principais C 

ORIENTAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REFERENTE AOS CURSOS SUPERIORES 
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- Assessoramento técnico e pedagógico 
diante das demandas apresentadas 
pelos Campi; 
- Participação em reuniões com os 
Campus, para orientações e definições 
sobre itinerário formativo, eixos 
tecnológicos e cursos a serem ofertados. 

Organização e Orientação 
do Trabalho Pedagógico 
aos Campi, por meio de 
reuniões presenciais e por 
videoconferência, bem 
como atendimento por e-
mail e telefone 

Docentes e Técnico- 
administrativos em 
educação 
 

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

- Análise e acompanhamento dos Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos de nível superior (PPCs) e Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPPs) dos Campi; 
- Formação do Comitê gestor das Licenciaturas; 
- Supervisão da celebração de Convênios e 
Cooperações com Instituições públicas e privadas. 

- Elaboração de 
pareceres e 
despachos. 
- Formação de 
comitê; 

Colegiados e 
equipes 
pedagógicas dos 
Campi 
do IFPR. 
 

NORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS REFERENTES AO ENSINO SUPERIOR 

- Análise e acompanhamento dos Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos de nível superior (PPCs) e Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPPs) dos Campi; 
- Formação do Comitê gestor das Licenciaturas; 
- Supervisão da celebração de Convênios e 
Cooperações com Instituições públicas e privadas. 

- Elaboração de 
pareceres e 
despachos. 
- Formação de 
comitê; 

Colegiados e 
equipes 
pedagógicas dos 
Campi 
do IFPR. 
 

- Consultoria e assessoria pedagógica na 
construção da Instrução Interna de Procedimentos 
PROENS 
- Acompanhamento dos processos de abertura de 
cursos de graduação em diferentes campus. 

IIP, Pareceres, 
Despachos. 

Colegiados e 
equipes 
pedagógicas dos 
Campi 
do IFPR. 

-  Atualização das informações na página da 
DESUP.

WEB Todo o público do 
IFPR 

- Construído documentos institucionais de 
Orientações sobre Celebração de Convênios de 
Estágios; 
- Realização de assessoria técnica, administrativa e 
pedagógica aos programas de estágios 
supervisionados vinculados aos Projetos 
Pedagógicos de Curso no IFPR envolvendo o 
ensino superior. 

Orientações, 
Checklist, Modelos 
de Plano de 
Trabalho e Minuta 
de Termo de 
Convênio. 

Docentes e 
Técnico- 
Administrativos 
em 
Educação do 
IFPR 
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FORMAÇÃO CONTINUADA 
- Planejamento e construção do curso de 
aperfeiçoamento para capacitação de servidores 
em Elaboração, execução e avaliação de 
projetos pedagógicos de cursos no IFPR. 

Curso sobre PPC Docentes e 
Técnico- 
Administrativos em 
Educação do IFPR 

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

CAPACITAÇÃO DA “COORDENADORIA DO NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS – NAPNE” 

Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 

V Semana de Inclusão:07 e 
08/04/2017- Paranaguá- PR 

Discussões sobre as questões 
de Inclusão 

Coordenadoria dos 
NAPNE’S nos Campi do 
IFPR, Servidores e 
Estudantes. 

Reunião sobre Inclusão Social e 
Diversidade: 17 e 18/05/17- 
SETEC -SECADI-MEC -Brasília – 
DF 

Discussões referentes as 
relações étnico-raciais, gênero, 
juventude e Inclusão 
Diagnóstico da situação dos  
NAPNE’S nas Instituições 
Federais 

Representantes dos 
NAPNEs da Rede 
Federal , 
SETEC e SECADI 

Seminário de políticas e Práticas 
Inclusivas em Educação Especial: 
02/10/17-UFPR -Curitiba- PR 

Debate sobre a Inclusão no 
Ensino Superior 

Coordenadoria dos 
NAPNE’S nos Campi do 
IFPR, Servidores e 
Estudantes. 

III ENEABI - III Encontro  Nacional 
de NEAB e NEABI e grupos 
correlatos da Rede Federal/ IF 
Fluminense/ 7,8 e 9/11/2017/ 
Campos de Goytacazes – RJ 

Discussões referentes as 
relações étnico-raciais, gênero, 
juventude e Inclusão 
 
Oficina de Ações Afirmativas 

Representantes dos 
NAPNEs e NEABIs da 
Rede Federal , 

41ª Reunião dos Dirigentes da 
Rede Federal de Educação 
Profissional Científica e 
Tecnológica -REDITEC, 20,21,22 e 
23/11/2017- 

Diagnóstico da situação dos  
NAPNE’S nas Instituições 
Federais 

Representantes e 
Gestores da Rede 
Federal de Ensino 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E NAPNE. 
DESCRIÇÃO Orientações Presenciais, ao telefone e por e-mail sobre; Legislação, 

Adaptação Curricular, Processo Ensino Aprendizagem e inclusão. 
Levantamento e diagnostico das demandas oriundas dos Campi. 
Acompanhamento do Processo Seletivo no que se refere a cotas de 5% para 
estudantes com deficiência. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Análise de processos referentes a adaptação curricular. 
Orientações Pedagógicas diversas. 
Estruturação dos NAPNES nos Campi 

PÚBLICO Coordenadoria dos NAPNE’S nos Campi do IFPR, Servidores e Estudantes. 

CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE NAPNE DOS CAMPI 
DESCRIÇÃO Seminário Procedimentos para o atendimento aos estudantes com 

necessidades específicas no IFPR 
PRODUTOS E SERVIÇOS Apresentação das políticas de Inclusão 

Proposta de trabalho e Diagnóstico da situação dos  NAPNE’S 
PÚBLICO Coordenadores  dos NAPNE’S nos Campi do IFPR e  Servidores. 

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS

Descrição Produtos e Serviços Principais 
Clientes 

Organização e 
Participação nos Jogos 
dos Institutos Federais da 
Região – JIFSUL 2017 
realizados em São José 
dos Pinhais/PR no 
período de 28/08 a 
31//08/2017 

Competição nos Jogos dos Institutos Federais na 
fase Regional – JIFSUL 2017 com obtenção de 
36 medalhas. Sendo 10 de ouro, 13 de prata e 13 
de bronze. 
Classificação de 26 estudantes para fase nacional 
nas modalidades de Xadrez Feminino, Atletismo 
Masculino e Feminino,  Handebol Masculino,  
Tênis de Mesa. Masculino e Feminino, Judo 
Masculino. 

134 Estudantes 
e 29 Servidores  

Jogos dos Institutos 
Federais Fase Final – JIF 
Nacional em Poços de 
Calda/MG no período de 
03 a 08/10/2017 

Competição nos Jogos dos Institutos Federais 
fase final – JIF Nacional em quatro modalidades. 
Obtenção de 12 medalhas sendo: 4 de primeiro 
lugar, 3 de segundo, 5 de terceiro, 2 de quarto 
lugar, 3 de quinto lugar. 

26 Estudantes  
8 servidores 

Organização do Encontro 
da Assistência Estudantil  
realizado em Curitiba – 
PR de 05 a 07/12/2017 

O evento reuniu  servidores envolvidos no 
processo de concessão de bolsas e auxílios, 
principalmente os assistentes sociais e chefes de 
seção pedagógica, objetivando, principalmente, 
revisão da base legal dos Programas de Bolsas e 
Auxílios da Assistência Estudantil bem como a 
regulamentação das ações dos Assistentes 
Sociais na instituição. 

60 Servidores 
dos 25 campi, 
reitoria e EAD. 
 

Organização  do Fórum 
de Esporte do IFPR 
realizado em Curitiba – 
PR de 28 a 30/11/2017 

Avaliação das ações esportivas no IFPR e 
propostas de intervenção   destas nas dimensões: 
rendimento, educação e participação. 
Organização do calendário esportivo do IFPR 

45 Servidores e 
26 Estudantes 
representantes 
dos 25 campi, 
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contemplando as três dimensões do esporte reitoria e EAD. 

SEGURO DE VIDA 
DESCRIÇÃO Seguro de acidentes pessoais para estudantes presenciais e EaD do 

IFPR. 
PRODUTOS E SERVIÇOS Média de 22 mil vidas cobertas mensais 
PÚBLICO Estudante com necessidades educacionais especifica. 

EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES REFERENTES À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

DESCRIÇÃO Programa de Bolsas Estudante Atleta regido pelos Editais n° 013 e 014/2017 – 
PROENS/IFPR, cujo objeto destina-se a apoiar a participação de estudantes 
do IFPR em atividades esportivas, tanto em modalidades coletivas como 
individuais; bem como a avaliação e seleção de projetos esportivos 
apresentados por servidores(as) do IFPR, nos quais poderão atuar os(as) 
estudantes selecionados. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Bolsa Estudantil 
Concessão de 100 bolsas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
mensais; distribuídas  entre 38 Projetos oriundos de 23 Campi; resultando na 
execução de R$ 196.210,00.. 

PÚBLICO Estudantes Atletas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

DESCRIÇÃO Programa de Apoio a Participação em Eventos Estudantis, regido pelo Edital 
015/2017 PROENS/IFPR, cujo objeto destina-se a apoiar a participação de 
estudantes do IFPR matriculados nos cursos regulares, em eventos escolares 
e acadêmicos, de natureza científica, cultural, política e esportiva, no território 
nacional e/ou do MERCOSUL, que atendam aos princípios da educação 
integral (formação geral, profissional e tecnológica), nos diferentes níveis de 
modalidade de ensino. O Apoio à Participação em Eventos será viabilizado 
mediante repasse financeiro através do Auxílio inscrição, Auxílio-transporte e 
Auxílio despesa, constituído pela alimentação e hospedagem. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Auxílio  Estudantil - 1114 solicitações, sendo: 995 deferido, 108 indeferido e 11 
deferido pós recurso que resultaram numa execução de R$ 525.926,00. 

PÚBLICO Estudante matriculado(a) em cursos regulares do IFPR, com frequência 
mensal de, no mínimo, 75% no curso até a data de inscrição no evento. 

DESCRIÇÃO Programa de Assistência Complementar ao Estudante – PACE 
Auxílio para custeio parcial com despesas de: alimentação/moradia/transporte. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Auxílio estudantil - 5989 auxílios, resultando na execução de R$ 7.787.631,67. 

PÚBLICO Estudantes socioeconomicamente vulneráveis, respeitados os critérios 
estabelecidos no Edital nº 018/2017 

DESCRIÇÃO Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social – PBIS 
Bolsa estudantil para atuação em projetos educacionais. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Bolsa Estudantil 
Foram concedidas 100 bolsas, resultando na execução de R$ 189.940,00. 

PÚBLICO Estudantes socioeconomicamente vulneráveis, que participam que 
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desempenham carga horária em projetos educacionais, e ainda respeitados os 
critérios estabelecidos no Edital nº 012/2017. 

DESCRIÇÃO Programa Monitoria . 
Bolsa estudantil para atuação em componentes curriculares ofertados. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 

Bolsa Estudantil 
Foram concedidas 100 bolsas, resultando na execução de R$ 204.400,00. 

PÚBLICO Estudantes classificados para exercer atividades como monitor, no 
componente curricular qual foi aprovado, e ainda respeitados os critérios 
estabelecidos no Edital nº 017/2017. 

DESCRIÇÃO Programa PROEJA. Bolsa estudantil para custeio parcial de despesas com: 
alimentação/moradia/transporte. 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS

Bolsa Estudantil 
Foram concedidas 50 bolsas, resultando na execução de R$ 90.195,00. 

PÚBLICO Estudantes socioeconomicamente vulneráveis, matriculados nos cursos 
PROEJA – PROEJA Fic, e ainda respeitados os critérios estabelecidos no 
Edital nº 019/2017. 

 
A Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DIRAC), 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 campi do Instituto 
Federal do Paraná. 

 

MACRO DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS PÚBLICO 
PRINCIPAL 

CERTIFICAÇÃO 

Certificação do Ensino Médio 
com base em Exames 
Certificadores (Enem e 
Encceja) 
Elaboração de normativas, 
emissão e registro de 
certificados de ensino médio 
com base no Enem.  

Editais, Certificados de 
Conclusão do Ensino 
Médio, Declaração de 
Conclusão do Ensino 
Médio e Declaração Parcial 
de Proficiência em 
Componentes Curriculares.  

Público externo, 
com mais de 18 
anos que 
realizaram o 
ENEM para obter 
certificado de 
conclusão do 
ensino médio e 
Secretarias 
Acadêmicas dos 
campi. 

Diplomas de Cursos Técnicos 
e de Graduação e Certificados 
de Pós-Graduação Lato Sensu 
Emissão e Registro de 
Diplomas de Cursos Técnicos 
de Nível Médio, de Graduação 
e Certificados de 
Especialização Lato Sensu. 

Registros; Diplomas de 
Cursos Técnicos de Nível 
Médio e de Graduação; 
Certificados de Pós-
Graduação Lato Sensu. 

Estudantes e 
Secretarias 
Acadêmicas dos 
campi. 

REGISTRO E 
ACOMPANHA-

Implantação do Sistema 
Integrado de Gestão de 

Módulos Ensino Médio e 
Técnico, Graduação e 

Secretarias 
Acadêmicas dos 
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MENTO 
ACADÊMICO 
 

Atividades Acadêmicas 
Avaliar e acompanhar a 
implantação dos módulos do 
SIGAA dando suporte às 
Secretarias Acadêmicas, 
assim como realizar a 
implantação das matrizes 
curriculares no sistema. 

Educação a Distância no 
SIGAA. 

campi. 

Registro de cursos no Sistema 
Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas 
Registrar as matrizes 
curriculares dos cursos. 

Registro das matrizes 
curriculares dos cursos.

Secretarias 
Acadêmicas dos 
campi. 

Censo da Educação Básica, 
Educacenso: 
Comunicar, executar e 
acompanhar o preenchimento 
do censo pelas Secretarias 
Acadêmicas dos campi. 

Composição da planilha 
orçamentária do IFPR e 
dados para 
estabelecimento de 
estratégicas educacionais. 

Secretarias 
Acadêmicas e 
Gestores 
Educacionais 

Censo da Educação Superior, 
Censup: 
Comunicar, executar e 
acompanhar o preenchimento 
do censo pelas Secretarias 
Acadêmicas dos campi. 

Composição da planilha 
orçamentária do IFPR e 
dados para 
estabelecimento de 
estratégicas educacionais. 

Secretarias 
Acadêmicas e 
Gestores 
Educacionais 

Cumprir e atender as 
demandas encaminhadas via 
sistema E-Mec. 

Regularização da 
instituição diante do órgão 
que o regula, MEC. 

Gestores 
Educacionais e 
Coordenadores 
de Cursos de 
graduação 

Comunicar, executar e 
acompanhar a realização do 
Enade. 

Cumprimento da agenda 
de indicadores de 
qualidade do MEC para os 
cursos superiores 
ofertados. 

Estudantes e 
Coordenadores 
de cursos de 
graduação 

NORMATIZAÇÃO 
INGRESSO E 
EGRESSO 
 

Suporte e Acompanhamento 
das diversas formas de 
Processos de Seleção da 
instituição, em conjunto com 
os campi. 

Suporte aos: Processo 
Seletivo; Processo Seletivo 
Simplificado, Processo 
Seletivo por transferências 
interna e externa e 
aproveitamento de cursos. 

Público externo 
que deseja 
ingressar como 
estudante no 
IFPR e público 
interno que 
deseja trocar de 
curso.  

ORIENTAÇÃO 
PROCEDIMENTO 
ACADÊMICOS  
DO IFPR 

Orientação, análise, 
publicação e 
acompanhamento dos 
calendários acadêmicos dos 
campi. 

Calendários Acadêmicos 
dos campi 

Estudantes e 
docentes do IFPR 

NORMATIZAÇÃO 
PROCEDIMENTO
ACADÊMICOS 
DO IFPR 

Orientação à comunidade 
interna e externa e suporte às 
Secretarias Acadêmicas na 
execução dos procedimentos 
acadêmicos do IFPR 

Guias Orientadores e 
Rotinas padronizadas de 
procedimentos acadêmicos 
para os setores envolvidos 
com Registro Acadêmico. 

Secretarias 
Acadêmicas e 
público externo 
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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, 
políticas de ensino, normativas internas e em consonância com a legislação que regulamenta o 
exercício da profissão do Bibliotecário Documentalista. 

MACRO DESCRIÇÃO PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

PÚBLICO 
PRINCIPAL 

AQUISIÇÃO DE 
ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 

Gerenciamento do processo de 
compra: planejamento, execução, 
acompanhamento e controle 

Formação e 
desenvolviment
o de acervos 

Estudantes, 
comunidade de 
em geral 

GRUPOS DE 
TRABALHO 

Formação de comissões em 
temas específicos e pertinentes à 
área de biblioteconomia 

Estruturação e 
desenvolviment
o da rede de 
bibliotecas 

Servidores, 
bibliotecários e 
auxiliares de 
bibliotecas 

SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO 

Prestação de informações e 
orientações aos campi, em 
atendimento a diversas 
demandas 

Desenvolviment
o de serviço de 
informação 

Servidores, 
bibliotecários e 
auxiliares de 
bibliotecas 

FORMAÇÃO DAS 
EQUIPES DAS 
BIBLIOTECAS 

Capacitação por meio de 
encontros, cursos e treinamentos 
 

Estruturação e 
desenvolviment
o da rede de 
bibliotecas 

Servidores, 
bibliotecários e 
auxiliares de 
bibliotecas 

CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE 
ACESSO À BASE 
DE DADOS 

Gerenciamento de Coleções de 
Normas Técnicas ABNT, 
Mercosul e International 
Organization for Standardization 
(ISO) Abntcoleção 

Formação e 
desenvolviment
o de acervos 

Estudantes, 
comunidade de 
usuários em 
geral 

CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DO 
SOFTWARE 
PERGAMUM 

Gerenciamento eletrônico (via 
web) dos serviços da rede de 
bibliotecas, por meio do Sistema 
Integrado de Bibliotecas 

Software 
Pergamum – 
Sistema 
Integrado de 
Bibliotecas 

Comunidade de 
usuários em 
geral 

 
 
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, 
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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 campi para o atendimento às demandas da 
sociedade e dos arranjos locais. 

PIBIC 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
SERVIÇOS Bolsas de Iniciação Científica 
PúBLICO Destinado a Estudantes de graduação integrados na pesquisa científica 

PIBIC/CNPQ 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
SERVIÇOS Bolsas de Iniciação Científica 
PúBLICO Destinado a Estudantes de graduação integrados na pesquisa científica 

PIBIC-Jr 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
SERVIÇOS Bolsas de Iniciação Científica 
PúBLICO Destinado a alunos do Ensino Técnico Integrado, Subsequente e Concomitante 

PIAP 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Apoio a Pesquisa 
SERVIÇOS Fomento a projetos de pesquisa 
PúBLICO Aluno 

PIBEX 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Graduação) 
SERVIÇOS Bolsas de apoio financeiro 
PúBLICO Destinado a Estudantes de graduação integrados em atividades de Extensão 

PIBEX-Jr 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Nível Médio) 
SERVIÇOS Bolsas de apoio financeiro 
PúBLICO Destinado a Estudantes de nível médio integrados em atividades de Extensão 

PIBIS 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social (Graduação)
SERVIÇOS Bolsas de apoio financeiro 
PúBLICO Estudantes de graduação, de cotas sociais, integrados em atividades de Extensão 
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NACs 
DESCRIÇÃO Núcleo de Arte e Cultura 
SERVIÇOS Formação, difusão e articulação da produção artístico-cultural do IFPR 
PúBLICO Comunidade escolar, interna e externa 

FOGUESTES 
DESCRIÇÃO Mostra IFPR de Lançamento de Foguetes 
SERVIÇOS Construção de protótipos 
PúBLICO Coordenadores de projetos, mas que atende aos estudantes 

IFTECH 
DESCRIÇÃO Feira de Inovação Tecnológica do IFPR – Desenvolvimento de Protótipos ou Produtos  
SERVIÇOS Protótipos e produtos desenvolvidos pelos estudantes 
PúBLICO Coordenadores de projetos, mas que atende aos estudantes 

Robótica 
DESCRIÇÃO Espaço de aprendizagem, apresentação, exposição e competição de protótipos de robôs 
SERVIÇOS Construção e programação com uso da robótica educacional 
PúBLICO Coordenadores de projetos, mas que atende aos estudantes 

PRADi 
DESCRIÇÃO Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
SERVIÇOS Bolsas de apoio financeiro 
PúBLICO Coordenadores de projetos, mas que atende aos estudantes 

PIDH 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Direitos Humanos do Instituto Federal do Paraná – PIDH/IFPR 
SERVIÇOS Auxílio financeiro a estudantes (bolsas) e auxílio financeiro a pesquisadores 
PúBLICO Coordenadores dos projetos bem como estudantes 

PIAE 
DESCRIÇÃO Programa Institucional de Apoio às Ações de Extensão do Instituto Federal do Paraná 
SERVIÇOS Financiamento de projetos, cursos e eventos 
PúBLICO Coordenadores dos projetos bem como estudantes 

SE²PIN 
DESCRIÇÃO Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação 

SERVIÇOS Evento acadêmico e científico da instituição com apresentação de projetos de pesquisa 
e extensão desenvolvidos no IFPR 

PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 

Cursos Lato Sensu 
DESCRIÇÃO Oferta de cursos de pós-graduação: especialização e aperfeiçoamento 

SERVIÇOS Cursos voltados para a formação profissional continuada ofertada a tecnólogos, 
bacharéis e licenciados. 

PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
DESCRIÇÃO Oferta de Cursos de pós-graduação: Mestrado acadêmico e profissional 

SERVIÇOS Cursos voltados para a formação acadêmico-científica e/ou profissional ofertada a 
tecnólogos, bacharéis e licenciados. 

PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC 
DESCRIÇÃO Oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC 

SERVIÇOS Cursos FIC em diversas modalidades ofertados à comunidade com a colaboração dos 
campi do IFPR 

PúBLICO Estudantes, comunidade externa 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

DESCRIÇÃO 
Colegiado responsável por avaliar eticamente os protocolos de pesquisa envolvendo 
seres humanos, sendo um imprescindível instrumento representativo da sociedade que 
assegura o respeito à vida e à dignidade do participante da pesquisa. 

SERVIÇOS Colegiado de caráter consultivo, deliberativo e educativo 
PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 

Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA 
DESCRIÇÃO  

SERVIÇOS

CEUA-IFPR é uma instância independente e de múnus público, colegiado e 
interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, devido sua característica 
multi campi, será composto por um único colegiado independente, com 
representatividade dos diversos campi e/ou regiões 

PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 

Editora IFPR 

DESCRIÇÃO Órgão vinculado PROEPI, responsável pelas publicações científicas e acadêmicas 
institucionais. 

SERVIÇOS

Compete à EDITORA-IFPR editar ou coeditar, publicar e divulgar trabalhos 
relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão, à pós-graduação e à inovação, 
desenvolvidos em sintonia com as políticas institucionais, representativas dos 
interesses sociais e científico-culturais da comunidade. 

PúBLICO Estudantes, docentes, servidores 
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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 Campus 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 campi que aderiram ao programa no ano de 2015: Jacarezinho, 
Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Palmas, Paranaguá, Paranavaí.  

d) Participação na formaturas do Programa Mulheres Mil nos campi  

e) Promoção e organização de reuniões sobre o Programa Rede Certific junto ao 
Campus Curitiba com a finalidade de acompanhamento e de aprimoramento de 
processos administrativos pedagógicos que envolvam o referido programa. 

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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O NAPNE, vinculado a Diretoria de Assuntos Estudantis (DAES), por meio da 
sua Coordenação Geral, tem suas atribuições definidas através do Manual de 
Competência, e suas ações construídas em parceria com os Coordenadores (as) de 
NAPNE nos campi. Ao todo, o grupo formado por 26 servidores reitera o compromisso 
firmado pelo IFPR com a inclusão, a inserção e o atendimento aos estudantes com 
necessidades educacionais específicas, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 
possibilitando para além do ingresso, a permanência e o êxito do estudante.  

Para tanto, atuam em consonância com as legislações vigentes, em especial, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação / LDB Nº 9394/96, a Lei Nº 10.048 de 08 de 
Novembro de 2000, a Lei N º 10.098 de 19 de Dezembro de 2000, o Decreto Nº 5.296 
de 2 de Dezembro de 2004, o Decreto Nº 5626 de 22 de Dezembro de 2005 e a Lei Nº 
13146 de 06 de Julho de 2015/ Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Os coordenadores do NAPNE promovem ações de sensibilização da 
comunidade escolar quanto à Educação Inclusiva, contribuindo para a adequação dos 
Projetos Político Pedagógicos, PPCs de Curso, Adaptações Curriculares, 
Capacitações/Formações e regulamentações internas de modo a contemplar a 
temática da inclusão. Visam ainda estimular a criação de uma cultura da educação 
para a convivência, aceitação da diversidade e, principalmente, a quebra das barreiras 
arquitetônicas, educacionais e atitudinais. 

Diversas unidades, como o Campus Curitiba, que possui uma equipe robusta no 
NAPNE, disponibilizam cursos de formação em LIBRAS, visando promover a 
acessibilidade na comunicação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. 
Além disso, a instituição conta com 23 (dvinte e três) tradutores Intérpretes que 
atendem os alunos surdos nos seus respectivos campi.  

Os tradutores/interpretes além de fazer a tradução/interpretação das aulas 
subsidiam os estudantes surdos com recursos visuais (softwares e programas) no 
turno, e apoio no contraturno, conforme a necessidade do aluno. 

 O IFPR possui 05 (cinco) docentes de libras com a formação específica para o 
atendendo a demanda de alunos surdos e DA, sendo: Licenciatura em letras/libras, 
licenciatura em pedagogia e Especialização em educação especial: educação bilíngue 
para surdos libras/Língua portuguesa, atendendo, respectivamente, ao artigo 4º e ao 
caput do artigo 7º do Decreto nº 5.626/2005. 

COTAS PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

O Instituto Federal do Paraná seguindo a política de cotas da Instituição criada 
em 2011, destina 5% das vagas para estudantes com deficiência no processo seletivo. 
No ano de 2017 foram atendidos 200 (duzentos) estudantes com necessidades 
específicas. 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS 
ASSISTIVAS 
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A aquisição de materiais de acessibilidade e tecnologias assistivas, se faz 
necessária em cumprimento às legislações vigentes e, a missão e compromisso deste 
IFPR quanto a possibilitar o ingresso, a permanência e êxito do estudante com 
necessidade específica. O uso destes materiais já é uma realidade no IFPR. 

No ano de 2017 a  PROENS/DAES/NAPNE, complementou os materiais de 
acessibilidade já distribuídos aos campi nos anos anteriores, com a aquisição de 160 
Tablets e 40 notebooks, que possibilitam o desenvolvimento de metodologias e 
estratégias, que promovam a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia e 
independência no processo ensino – aprendizagem, podendo ser usados nos 
diferentes espaços pedagógicos como Biblioteca, Sala de Aula, Laboratório ou em 
outros espaços que se fizer necessário, seguindo o planejamento da equipe 
pedagógica. 

 
ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES 
Segundo a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), os projetos dos campi 

posteriores a 2010 são 
contemplados pela norma de acessibilidade em edificações, NBR 9050, e boas 

práticas de projeto. Já os campi que funcionam em edificações anteriores a essa data 
foram adaptados para a norma de 

acessibilidade. 
Os projetos desenvolvidos pelo IFPR possuem as seguintes estratégias para 

acessibilidade: 
• O desnível entre pavimentos é atingido por escadas, rampas ou plataforma 

elevatória. 
• As escadas possuem degraus suaves e patamares intermediários para 

descanso. No piso dos degraus foram instaladas faixas antiderrapantes e faixas 
vermelhas para sinalização visual. 

• O corrimão das escadas possui empunhadura compatível com a norma de 
acessibilidade e sinalização tátil de início e fim para portadores de deficiência visual. 

• A plataforma elevatória é de utilização exclusiva para pessoas com mobilidade 
reduzida (cadeirantes, gestantes ou portadores de necessidades especiais). Possui 
cabine enclausurada em vidro permitindo a comunicação visual com quem utiliza. O 
mecanismo de funcionamento da plataforma é hidráulico garantindo um trajeto suave e 
seguro.

• Em lugares estratégicos também são instalados piso tátil de alerta e piso tátil 
direcional, garantindo uma melhor mobilidade para pessoas com deficiência visual. 

• Os banheiros também são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, 
com barras de apoio, espaço para giro de cadeira de rodas, pias, saboneteiras, vaso 
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sanitários e demais acessórios todos instalados na altura correta para pessoas com 
mobilidade reduzida. 

• Para os desníveis de calçadas são construídas rampas e demarcadas com o 
símbolo internacional de cadeirante. 

• No estacionamento são reservadas vagas para cadeirantes. 
O IFPR possui a Comissão de Arquitetura e Acessibilidade na Rede de 

Bibliotecas do Instituto 
Federal do Paraná, que tem como finalidade: 
• Instruir as equipes de Trabalho quanto aos principais critérios e padrões 

voltados para arquitetura e acessibilidade. 
• Propor ações sistêmicas junto ao NAPNE nos Campus, a fim de garantir 

melhoras no espaço físico e nos serviços ofertados, com base nas normas e legislação 
vigente relativas à arquitetura e acessibilidade em Bibliotecas e espaços urbanos 
públicos. 

 
 O IFPR adota como um de seus valores a sustentabilidade, além disso, possui vários 

cursos voltados para área ambiental e diversas ações isoladas visando a questão ambiental. 
Entretanto, ainda havia a necessidade de estabelecer uma política institucional sobre o tema. 
Justamente por isso e, considerando as regras do decreto nº 7.746/2012, bem como as 
recentes manifestações do Tribunal de Contas da União – TCU sobre o assunto, 
especialmente o Acórdão nº 1.056 do Plenário do Tribunal, o IFPR elaborou no ano de 2017 o 
seu Plano de Logística Sustentável.  

O documento foi construído pela Comissão Gestora de Elaboração do PLS, instituída 
pela Portaria GAB/IFPR nº 438/2017 com apoio das Comissões Locais Permanentes do PLS, 
instituídas pela Portaria GAB/IFPR 1125/2017. Dada a abrangência do Plano, o documento 
está em fase de discussão interna e posteriormente será submetido à aprovação do Conselho 
de Administração e Planejamento e do Conselho Superior.  

A versão prévia pode ser acessada no link: http://reitoria.ifpr.edu.br/?p=166305 .
No tocante às compras e contratações, o IFPR adota critérios de sustentabilidade em 

seus processos licitatórios. As minutas de Editais adotam o padrão fornecido pela AGU e nas 
compras é dado prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e 
obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
Além disso, procura-se substituir itens do catálogo de compras por similares de menor 
impacto. Como exemplo, cita-se a substituição gradativa de lâmpadas fluorescentes, 
incandescentes e alógenas por lâmpadas de LED; a aquisição de tintas à base de água ao 
invés de solventes e a compra de torneiras do tipo jato automático ao invés de torneiras 
comuns.  
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Nas aquisições de aparelhos de ar-condicionado é exigida a certificação nível A do 
INMETRO. Adicionalmente, visando à economia e ao melhor aproveitamento dos recursos 
naturais, foram instaladas usinas fotovoltaicas nos Campi Ivaiporã e Paranavaí. 

Com relação às obras, os projetos são pensados levando em conta as questões de 
sustentabilidade: preferência para aquisição de matéria prima local visando reduzir impactos 
com o transporte de longas distâncias; orientação da edificação de acordo com as condições 
climáticas do local; aproveitamento das águas pluviais; projetos que privilegiam a ventilação e 
iluminação natural, entre outros.  

A separação dos resíduos recicláveis descartados pelo IFPR ocorre onde existe o 
serviço público de coleta pela prefeitura. Entretanto foram previstas no item 3.6 do PLS ações 
visando atender todas as disposições do Decreto 5.940/06, de modo a destinar os resíduos às 
cooperativas/associações de Catadores. 

De modo geral, a elaboração do PLS representa um pequeno avanço para o IFPR na 
questão ambiental. Entretanto efeitos mais concretos somente poderão ser sentidos a partir da 
implementação efetiva do PLS, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2018. 
Posteriormente poderá ser avaliada a participação da Instituição na Agenda Ambiental da 
Administração Pública (A3P). 

–– 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. 

 



555111   

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 
críticas, denúncias, elogios, reclamações e sugestões e gerando dados que podem ser 
úteis estrategicamente para a definição dos rumos institucionais. 

O relacionamento com a sociedade ocorre diariamente no IFPR de forma 
presencial em todos os campi da instituição, bem como no atendimento telefônico pelas 
diversas unidades organizacionais. Fazendo uso da Internet, o relacionamento se dá 
por meio do site institucional - www.ifpr.edu.br - e também por meio da página do IFPR 
na rede social Facebook. 

No site institucional, estão dispostos links para o canal Fale Conosco e para o 
serviço de Ouvidoria, que permite a qualquer pessoa entrar em contato com a 
Instituição. Ainda, o IFPR por meio do Serviço de Informação ao Cidadão atende todos 
os pedidos de acesso a informação que recebe. 

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 à 
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 
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critérios de difusão e trabalhando por meio dos canais de comunicação disponíveis na 
instituição, tornando estas informações acessíveis para toda a comunidade.  

Do ponto de vista da Assessoria de Comunicação do IFPR, podemos elencar as 
seguintes frentes de atuação que promovem o acesso do cidadão: 

Site Institucional da Reitoria, dos Campus e demais unidades:
 

O Instituto Federal do Paraná mantém um Portal (www.ifpr.edu.br), bem como 
sites para todos os Campus em funcionamento do IFPR, além de páginas específicas 
de Diretorias, como a página da Diretoria de Educação a Distância (EaD) 
(WWW.ead.ifpr.edu.br), o Portal INFO, ligado à Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (WWW.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. 

No canal Fale Conosco (link na barra superior do site), estão dispostas as 
perguntas frequentes, espaço em que se encontram as respostas para as perguntas 
mais comuns e ainda permite ao interessado fazer uma pergunta já com tema 
determinado, conforme segue: 

• Gestão de Pessoas: Concursos, Contratações, Redistribuição, Vida Funcional. 
• Concurso Público: Dúvidas em geral.
• Processo Seletivo: Data de realização, documentação, chamadas. 
• Vida Acadêmica: Matrículas, Certificados, Diplomas, Certificação do ENEM, 
Assistência Estudantil. 
• EaD: Sistema Karavellas, Tutorias, Certificados, Diplomas. 

Por meio da Fale Conosco é ainda possível o envio de um elogio ou crítica e no 
caso de persistirem dúvida entrar em contato com a equipe de comunicação do IFPR. 

No canal da Ouvidoria (link no menu Serviços do site), existe um formulário para 
envio de consultas, críticas, denúncias, elogios e sugestões. A Ouvidoria, assim como 
as demais unidades do IFPR, também presta atendimento presencial, por telefone e e-
mail. A partir de julho de 2016, a Ouvidoria implantou um controle por número de 
protocolo que é fornecido ao cidadão para acompanhamento da sua demanda.  

Outro canal de acesso ao cidadão é o Serviço de Informação ao Cidadão, que a 
partir de julho passou a funcionar junto à Ouvidoria e que atende aos pedidos de 
acesso à informação realizado por meio do sistema e-SIC (link para acesso ao sistema 
no site www.acessoainformacao.gov.br). Desde março de 2017 até o encerramento do 
ano foram 368 pedidos de acesso à informação, sendo que todos foram respondidos e 
não se teve nenhum registro de reclamação. 
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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.  

Para facilitar o relacionamento com a mídia, a Assessoria de Comunicação 
mantêm um mailling com veículos jornalísticos de todos os municípios onde há um 
Campus, futuros Campus e Campus 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 
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 estes eventos que visam à comunidade externa. 

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 unidades do Instituto Federal, 
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incluindo o EaD. Além das matérias produzidas pela equipe de Comunicação, os textos 
produzidos pelos Campus e publicados em seus sites são revisados e incluídos no 
informativo por meio de uma verificação de todos os sites.  

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 
que são veiculadas informações sobre o Gabinete do Reitor e Pró-Reitorias do IFPR; 
“Nos Campus”, em que são veiculadas informações sobre os Campus 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. Todas as mudanças se mostraram muito positivas, sendo que o 
público leitor mostrou-se satisfeito com o novo Informa! 

 

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, 
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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 
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. 

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. 

 
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.  

Cada Campus 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 Campus do IFPR, 
estimulando e permitindo o fluxo de informações, em ambos os sentidos, entre a 
Reitoria e os Campus da instituição. Esta Rede surgiu em 2008, a partir de um primeiro 
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mapeamento e estas pessoas foram reunidas em fórum de discussão permanente e 
sempre atuaram como multiplicadoras das informações que partiam da Reitoria para 
suas unidades.  

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 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 Campus, 
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 cidades onde há Campus, 
nos futuros Campus e unidades educacionais. Além disso, os profissionais da 
Comunicação estão à disposição para atender os jornalistas a qualquer horário.  
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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. 

A campanha de divulgação da Mostra de Cursos de todos os Campus 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 unidades do IFPR. 

 
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. 

Assessoria, organização e acompanhamento de eventos do Gabinete do Reitor 
do IFPR e colaboração em eventos de Pró-Reitorias e de outros Campus 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: 

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 
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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. 

 
 

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) 3595-7616) – 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; 
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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). 

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; 
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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. 

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.  

No canal da Ouvidoria (link no menu Serviços do site), existe um link para o 
sistema eOUV (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal) no qual o cidadão 
pode registrar as seguintes manifestações: denúncias, reclamações, solicitações, 
sugestões e elogios. A Ouvidoria, assim como as demais unidades do IFPR, também 
presta atendimento presencial, por telefone e e-mail.  

 
1. Quantidade de manifestações: 
- Quantidade de manifestações: 368  - Média mensal de pedidos: 36,8 
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 – Manifestações na Ouvidoria 

 
 

 
 

 – Tipo de Manifestação junto à Ouvidoria 

 
 

 – Temas de Manifestação junto à Ouvidoria 
 Assunto Quantidade % de Manifestações 
1 Concurso 34 9,24% 
2 Educação 21 5,71% 
3 Curso técnico 18 4,89% 
 Gestão de pessoas 18 4,89% 
5 Auxílio 16 4,35% 
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 Instituto Federal 16 4,35% 
7 Educação superior 15 4,08% 
8 Laboratórios 13 3,53% 
9 Administração 12 3,26% 
10 Conduta docente 11 2,99% 
 Educação profissionalizante 11 2,99% 
 Relações de trabalho 11 2,99% 

O IFPR disponibiliza, desde o dia 06 de novembro de 2013, em seu site institucional a 
Carta de Serviços ao Cidadão. 

A “Carta ao Cidadão” é facilmente acessada pelo “MENU INSTITUCIONAL” ao lado 
esquerdo de nosso site e possui as seguintes abas, por meio das quais a instituição é 
apresentada em linhas gerais e também se indica com entrar em contato se necessário:

 
- Apresentação; 
- Identificação da Instituição; 
- Cursos oferecidos (Sobre esse item, recentemente, o site do IFPR disponibilizou a 

funcionalidade “Grade e Corpo Docente”, que informa dados detalhados de todos os cursos 
ofertados.) e 

- Entre em contato com o IFPR 

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 Campus e os cursos 
disponibilizados à população foram reformulados para facilitar o acesso. Agora estão 
em destaque no menu superior. 

O principal canal para garantir a transparência das informações é o site do IFPR: 
www.ifpr.edu.br. Nele, se tem acesso às informações de todas as unidades do Instituto 
(pró-reitorias, diretorias, coordenadorias etc.) e  também de todos os Campi. Além dos 
já citados Fale Conosco, e-mail, telefone e Facebook, o IFPR disponibiliza também o 
serviço de “Ouvidoria” e “Acesso à Informação” – botão facilmente encontrado no site 
devido ao seu logotipo diferenciado. 
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O IFPR possui uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas responsável por planejar, 
superintender, coordenar e fomentar as políticas de gestão de pessoas visando atingir as 
metas e cumprir a missão institucional, por meio de servidores capacitados e motivados, bem 
como normatizar e organizar processos de administração de pessoas, visando à valorização e 
ao aumento da competência de seus servidores, necessários ao pleno desenvolvimento das 
atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão, conforme estabelecido no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A Pró-Reitoria e Gestão de Pessoas está estruturada em 4 (quatro) diretorias: Diretoria 
de Desenvolvimento de Pessoas, Diretoria de Administração de Pessoas, Diretoria de 
Capacitação e Diretoria de Normas e Procedimentos de Pessoal, além de um setor de 
atendimento ao servidor 

a) Critérios de ingresso na instituição: 
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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 as 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. 

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 
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 25 Campi distribuídos no Estado do 
Paraná. O número de servidores do IFPR, que em 2009 era inferior a 100 pessoas, foi 
multiplicado por 20 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 10 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 
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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 Campus, 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 
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. 
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• 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. 

 

As políticas de avaliação de desempenho estão regulamentas nas Resoluções 
n° 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. 

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 
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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° 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. 

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 
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 supramencionado deve 
observar os seguintes princípios e diretrizes: natureza do processo educativo, função 
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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. 
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.   



666999   

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 Campus 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. 

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. 

As avaliações de desempenho em estágio probatório e mérito profissional estão 
regulamentadas nas Resoluções n° 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 
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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.  

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. 

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. 
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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. 

• 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 
unidade ainda tem pendências importantes neste sentido. 
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• 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 houve 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.  

• 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: instrumento de gestão necessário 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 
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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. 

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 
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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. 

Instituto Federal do Paraná possui uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas responsável 
por planejar, superintender, coordenar e fomentar as políticas de gestão de pessoas visando 
atingir as metas e cumprir a missão institucional, bem como normatizar e organizar processos de 
administração de pessoas, visando à valorização e ao aumento da competência de seus 
servidores, necessários ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa 
e extensão, conforme estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A Pró-Reitoria e Gestão de Pessoas está estruturada em 4 (quatro) diretorias: Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas, Diretoria de Administração de Pessoas, Diretoria de Capacitação e 
Diretoria de Normas e Procedimentos de Pessoal; setor específico de Atendimento ao Servidor e 
um Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor. 

O quadro abaixo representa a composição do quadro de servidores ativos do 
Instituto Federal do Paraná em dezembro de 2017, conforme a tipologia do cargos 
existentes na instituição. 

Quadro 014– Força de Trabalho 

TIPOLOGIA DOS CARGOS Lotação 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
 Autorizada Efetiva   
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1 – Servidores em Cargo Efetivo 2584 2011 227 56 
Servidores de Carreira  2011 227 56 
Vinculados ao Órgão 2584 1995 221 53 
Carreira Descentralizado  1   
Exercício Provisório  15 6 3 

2 – Servidor Contrato Temporário  147 84 94 
3 – Total de Servidores 2584 2158 354 150 
Fonte:  SIAPE 2017 

Considerando o quadro apresentado verifica-se que do total de servidores 14% 
ingressaram na instituição no exercício de 2016 e a força de trabalho temporário 
representa 5,38% do total. Foram autorizados 53 processos seletivos para contratação 
de professores substitutos no ano de 2016. 

Considerando o quadro apresentado verifica-se que do total de servidores 14% 
ingressaram na instituição no exercício de 2016 e a força de trabalho temporário representa 5,38% 
do total. Foram autorizados 53 processos seletivos para contratação de professores substitutos no ano de 
2016. 

Considerando o quadro abaixo se verifica que dos 1.956 servidores do quadro da instituição 
89,6% estão lotados na área fim da instituição, nos Campi. 

A instituição é constituída por 25 Campi no estado do Paraná, Reitoria em Curitiba e Educação a 
Distância com sede em Curitiba e polos de ensino no estado. A distribuição dos 1.956 servidores frentes 
às unidades de trabalho ocorre da seguinte forma: 

Quadro 015– Força de Trabalho – Por Campus 
LOTAÇÃO Docente Substituto TAES TOTAL 

Assis Chateaubriand 38 7 31 76 
Astorga 19 1 12 32 
Barracão 13 2 8 23 
Campo Largo 48 5 32 85 
Capanema 12 1 11 24 
Cascavel 29 2 32 63 
Colombo 23 3 14 40 
Coronel Vivida 18 3 8 29 
Curitiba 205 18 78 301 
EaD 19   19 
Foz do Iguaçu 52 7 38 97 
Goioerê 20 0 11 31 
Irati 31 5 33 69 
Ivaiporã 39 7 35 81 
Jacarezinho 49 5 34 88 
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Jaguariaíva 19 2 10 31 
Londrina 63 4 39 106 
Palmas 130 18 51 199 
Paranaguá 73 4 46 123 
Paranavaí 59 8 46 113 
Pinhais 23 1 13 37 
Pitanga 13 2 8 23 
Quedas do Iguaçu 14 1 10 25 
Reitoria 0 0 221 221 
Telêmaco Borba 49 4 36 89 
Umuarama 52 7 35 94 
União da Vitória 22 3 16 41 
TOTAL 1.113 120 908 2141 

Instituto Federal do Paraná em dezembro de 2017 conforme a tipologia do cargo. 

Planejamento significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance 
de um determinado objetivo. 

O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está 
relacionada com a preparação, organização e estruturação de atividades visando atingir um 
determinado objetivo. É essencial para tomada de decisões.  

Pode ser definido também como um processo de definir antecipadamente objetivos 
futuros, programar atividades, definir os recursos necessários para alcançá-los, implementar e 
controlar. É a ferramenta administrativa mais apropriada para interferir na realidade atual para 
alcançar a realidade desejada. O processo de planejamento é também um instrumento de 
comunicação e integração entre os diferentes níveis da organização. 

As estratégias definem em linhas gerais quais são os caminhos, os cursos, programas, 
ações, negociações, alianças, convênios, entre outras iniciativas, na busca de criar um conjunto 
de alternativas que permitam atingir os objetivos definidos. 

Uma vez formulada a estratégia, ela precisa ser executada e continuamente gerenciada, 
surgindo daí o conceito de gestão estratégica, definida como o conjunto de decisões que 
determinam o desempenho da organização no longo prazo. 

A gestão estratégica está diretamente relacionada aos conceitos de eficiência (fazer certo) 
e eficácia (fazer a coisa certa), cuja combinação resulta na efetividade da ação gerencial pública. 
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E não é suficiente se preparar para as transformações, é necessário antecipar-se a elas, portanto 
com a gestão estratégica é possível tornar-se um agente de mudanças, e que a partir desta nova 
realidade a instituição possa ter uma nova postura para alcançar seus objetivos, orientados pela 
missão, cultivando seus valores e buscando concretizar a visão através da adoção das estratégias, 
desenvolvimento e acompanhamento dos projetos. 

 
 
O Planejamento Estratégico do IFPR está estruturado nos seguintes níveis:
 

• Estratégico: Diagnóstico Institucional, Diretrizes Organizacionais, Objetivos Estratégicos. 
• Tático: Objetivos, Estratégias, Projetos (Orçamento) e Planos de Ação. 
• Operacional: Competências, Procedimentos, Fluxogramas, Atividades.

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 multicampi 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;  
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• Formação e qualificação integral do cidadão, na perspectiva reflexiva, criativa, 
investigativa, cultural, social e ética;  

• Indução à criação de áreas de referência para a oferta de cursos, pesquisa, 
extensão e inovação para cada Campus;  

• 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. 

6.1.4 – 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 Campus;  
• 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 Campus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campus;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Fomentar a criação de programas de pós-graduação;  
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• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de 
referência;  

• Discutir de forma democrática nos Campus 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; 
• 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;  
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• Diversificar o portfólio de material de divulgação; e  
• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

fortalecendo a identidade institucional.  

6.2 – Quadro de Desdobramentos – Eixo Estratégico / Diretrizes / Objetivos 
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O Planejamento Estratégico nos campi, por se tratar de um processo contínuo, encontra-se 
em constante aprimoramento. Em 2014 foi iniciado um trabalho de realinhamento do 
Planejamento Estratégico Institucional com o elaborado pelos campi, que avançou o ano de 2015 
e 2016, se consolidando no fim de 2016, com visão para 2017 e 2018, trazendo o desdobramento 
- Objetivos Estratégicos em Objetivos, Estratégia e Projetos ou Ações nos Campi, bem como o 
desenvolvimento de indicadores para acompanhamento. 

Paralelo a isso, está sendo adquirido uma nova versão do sistema SIG, vinculado a IFRN, 
que trará a possibilidade de acompanhamento informatizado da execução do planejamento se 
atingindo os objetivos. 

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) 2016-2019. 

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 2016-2019 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. 

 
A) EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
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 Campi;  
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
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• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Campus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campus;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de 

referência;  
• Discutir de forma democrática nos Campus 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;  

B)  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

Na Educação Profissional e Tecnológica, “... Entre as principais metas do 
Programa para o período 2016-2019 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 
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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.” 

 
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 Campus;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campus;  
• 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. 

C)  EDUCAÇÃO SUPERIOR 

E na Educação Superior, “... Considerando esses desafios, o Programa Temático 
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, em 
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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 Campus 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 
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 Campus; 
• 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 Campus; 
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campus;  
• 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 Campus 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;  
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• 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. 

D)  VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS 
INSTITUCIONAIS. 

As estratégias definem em linhas gerais quais são os caminhos, os cursos, 
programas, ações, negociações, alianças, convênios, entre outras iniciativas, na busca 
de criar um conjunto de alternativas que permitam atingir os objetivos definidos. Uma 
vez formulada a estratégia, ela precisa ser executada e continuamente gerenciada, 
surgindo daí o conceito de gestão estratégica, definida como o conjunto de decisões 
que determinam o desempenho da organização no longo prazo. 

A gestão estratégica está diretamente relacionada aos conceitos de eficiência 
(fazer certo) e eficácia (fazer a coisa certa), cuja combinação resulta na efetividade da 
ação gerencial pública. 
E não é suficiente se preparar para as transformações, é necessário antecipar-se a 
elas, portanto com a gestão estratégica é possível tornar-se um agente de mudanças, e 
que a partir desta nova realidade a instituição possa ter uma nova postura para 
alcançar seus objetivos, orientados pela missão, cultivando seus valores e buscando 
concretizar a visão através da adoção das estratégias, desenvolvimento e 
acompanhamento dos projetos.  

Em 2012, o Instituto Federal do Paraná iniciou as discussões e atividades 
voltadas para o seu planejamento estratégico. Por meio da Portaria nº 436, de 17 de 
agosto de 2012, foi instituído o Comitê Estratégico Central do Instituto Federal do 
Paraná (COMEC) com o objetivo de revisar, propor, gerir, implantar, monitorar e aplicar 
o planejamento estratégico, como uma ferramenta de gestão e planejamento 
transparente da instituição, definindo seu modelo de implantação, metodologia de 
construção, desdobramentos e acompanhamento. 

A construção do planejamento estratégico do IFPR levou em consideração 
diferentes elementos; tanto um olhar interno para as potencialidades e dificuldades, 
como externo ao identificar ameaças e oportunidades considerando a complexa e 
diversificada rede de forças ambientais que interferem diretamente no processo de 
planejar como fatores políticos, econômicos, legais, tecnológicos, sociais, entre outros. 

O planejamento estratégico do IFPR está inserido no seu PDI – Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 
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O PDI 2014/2018 é um instrumento de gestão que norteia a Instituição no que 
diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, seus objetivos 
estratégicos e as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações. 
A sua elaboração teve como premissas: 
- Possuir caráter de construção coletiva; 
- Abordar os conteúdos previstos no Decreto nº 5773/06; 
- Ser submetido à apreciação pública e dos órgãos superiores do IFPR; 
- Garantir ampla divulgação, facilidade de acesso e participação da comunidade interna 
e externa; 
- Ser instrumento norteador para a implementação e acompanhamento dos objetivos, 
estratégias e projetos da instituição. 

O PDI 2014-2018 é estruturado em dez eixos temáticos, a saber: Perfil 
Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Planejamento Estratégico, Plano Diretor 
de Infraestrutura Física, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, Organização e 
Gestão de Pessoal, Organização Administrativa, Capacidade e Sustentabilidade 
Financeira, Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional e os 
Mecanismos de Relacionamento com a Sociedade. 
A última revisão feita no PDI ocorreu em 2016, aprovada em 2017, conforme 
Resolução nº 13 de 24/03/2017 – Aprovação da revisão 2017-2018 do PDI 2014-2018. 

D1- Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal do Paraná - IFPR 

constitui o documento institucional que orienta práticas pedagógicas no âmbito do 
Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Inovação. Apresenta, também, as principais 
concepções que permeiam o trabalho dos profissionais da educação, bem como 
circunscreve, de maneira ampla, o debate sobre a característica principal do IFPR, qual 
seja, a de ser uma Instituição de Ensino criada para a inclusão. O PPI representa um 
instrumento político, filosófico, teórico-metodológico, a partir do qual as ações para o 
ensino devem ser discutidas. O PPI está balizado pelas normativas da Educação 
Nacional e, também, pelo Regimento Interno, e representa a atual situação das 
políticas de ensino da Instituição. Dessa maneira, está em constante discussão, 
avaliação e reelaboração, a partir da realidade que permeia as condições do trabalho 
pedagógico em todos os seus campi. 

D2- Políticas de Extensão, Pesquisa e Inovação 
A estrutura multicampi dos Institutos Federais e sua consequente inserção em 

diferentes regiões resulta da necessidade de uma positiva intervenção em suas 
respectivas realidades, identificando problemas e criando soluções técnicas, sociais e 
tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. É nesse contexto 
que surge o Instituto Federal do Paraná (IFPR), cujas políticas de extensão, pesquisa e 
inovação vêm passando por um processo de construção e de implementação na 
realidade do Estado do Paraná.  

Os itinerários de formação dos estudantes do IFPR têm como premissas a 
integração e a articulação entres diferentes dimensões científica, filosófica, cultural, 
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artística e histórica, com vistas ao desenvolvimento da capacidade de investigação 
científica e inserção de seus egressos no mundo do trabalho. Estas são dimensões 
essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente 
exercício da laboralidade, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão, 
que podem se traduzir em inovação. Por outro lado, tendo em vista que é essencial à 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) contribuir para o progresso 
socioeconômico, as atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e 
econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com enfoques locais e 
regionais e as de dimensão estratégica para o país.  

D3- Plano Diretor de Infraestrutura 
As diretrizes do Plano Diretor possuem uma estruturação aberta e abrangente 

por balizar as diversas ações do planejamento físico, permitindo sua atualização 
constante com novas informações, ideias e conceitos técnicos. O Plano Diretor 
estabeleceu como diretrizes:  
• Facilitar o acesso ao campus pelos alunos e docentes, bem como tornar convidativo à 
comunidade externa; 
• Integrar o Bloco Administrativo e Didático, tornando o Bloco Administrativo, que 
contempla as coordenações de ensino e a Biblioteca, mais acessível pelos alunos;  
• Criar dispositivos de controle de crescimento dos Campi a fim de gerenciar melhor os 
recursos disponíveis;  
• Separar as atividades conflituosas (fonte de ruídos) da área didática; 
• Tornar o campus um ambiente atrativo aos alunos para convivência e o lazer, 
estimulando sua permanência;  
• Valorizar os espaços que permitam uma maior interação e troca de conhecimento da 
comunidade interdisciplinar;  
• Desenvolver as áreas verdes do campus;  
• Planejar o uso dos espaços construídos e vazios dos Campi. 

D4- Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFPR (PDTI) 2016-2017 reflete 

o amadurecimento do nível de governança do Instituto, fruto da atuação do Comitê 
Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTIC na elaboração desta 
importante ferramenta para o alcance de sua missão institucional. O plano foi 
construído em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do IFPR e compreende 
todas as ações de TI indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos 
desta Instituição. O período de vigência deste PDTI contempla o biênio 2016-2017, 
com a abrangência na Reitoria, Campi e demais Unidades do IFPR. Trabalha-se para 
que o PDTI cumpra seu papel como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão 
dos recursos e serviços de Tecnologia da Informação, orientando as Unidades do IFPR 
aos objetivos e iniciativas estratégicas do Instituto. 
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D5- Políticas de Capacitação e Qualificação de Servidores Públicos Federais 

As políticas de capacitação e qualificação seguem a orientação e se desdobram a partir 
da fundamentação legal da política de desenvolvimento de servidores públicos federais 
(Decreto nº 5.707/2006) e, especificamente, de servidores da educação pública, Lei nº 
11.091/2005, Decreto nº 5.825/2006 e Lei nº 12.772/2012. As políticas de desenvolvimento dos 
servidores públicos federais têm como finalidade a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade 
dos serviços públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor 
público; a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos do IFPR, 
tendo como referência o plano plurianual; a divulgação e o gerenciamento das ações de 
capacitação; e, a racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Seguem as 
diretrizes de incentivar e apoiar iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das 
competências institucionais e individuais; as iniciativas promovidas pela própria instituição; a 
participação em ações de educação continuada; promover a capacitação gerencial; 
oportunidade de requalificação aos servidores redistribuídos; cursos introdutórios ou de 
formação aos servidores que ingressarem no serviço público; e, avaliar e considerar os 
resultados das ações de capacitação e a mensuração do desempenho como complementares 
entre si. No IFPR a Portaria nº 591/Reitor, de 22/12/2012, regulamenta as condições para 
afastamento dos servidores para pós-graduação Stricto Sensu. 

 
 

6.3 ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Os órgãos colegiados superiores do IFPR, cujas composições e competências 
estão definidas no Estatuto do IFPR, são os seguintes: 

 
• Conselho Superior - CONSUP 
• Colégio de Dirigentes - CODIR 

 
 

 
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 – cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 
II – aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal e zelar pela execução de 

sua política educacional; 
III – 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 
Campi, em consonância com o estabelecido nos Arts 12 e 13 da Lei n º 11 
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892/2008; 
IV – aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e apreciar a 

proposta orçamentária anual; 
V – aprovar o projeto político-pedagógico institucional, a organização didática, 

regulamentos internos e normas disciplinares; 
VI – aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências 

profissionais, nos termos da legislação vigente; 
VII – autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
VIII – apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, 

emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
IX – deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços 

em geral a serem cobrados pelo Instituto Federal; 
X – homologar a criação e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal;  
XI – aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal, 

observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação 
específica;  

XII – constituir outros órgãos colegiados de natureza consultiva, deliberativa ou 
propositiva, mediante proposta apresentada pelo Reitor, conforme necessidades 
específicas do IFPR; 

XIII – delegar a outros Colegiados, atribuições consultivas, normativas e 
deliberativas sobre temas específicos, por meio de Resolução específica e 
detalhada no Regimento Geral;  

XIV – Deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação. 

 
O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo 

decisório da Reitoria. Compete ao Colégio de Dirigentes: 
 
I – cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 
II – apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; 
III – apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e 
contratos, bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos 
equivalentes; 
IV – apresentar a criação e alterações de funções e órgãos administrativos da 
estrutura organizacional do Instituto Federal; 
V – apreciar e recomendar o calendário de referência anual; 
VI – apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e 
VII – apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele 
submetido  
 
A composição e as competências dos órgãos de assessoramento relativos à 
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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. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, regulamentado pela Resolução 
48/12 por delegação do Conselho Superior é o órgão propositivo, normativo, consultivo 
e deliberativo da Reitoria no que tange às políticas educacionais de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Instituto Federal do Paraná. O CONSEPE tem caráter operacional, não 
substituindo as decisões do CONSUP. 

• Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 
• Assessorar a Reitoria no que tange às políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação 

do IFPR; 
• Avaliar e aprovar as diretrizes de ensino, pesquisa, extensão e inovação de acordo com 

a política institucional;
• Emitir parecer sobre processos de criação e extinção de cursos no IFPR, para posterior 

encaminhamento ao Conselho Superior; 
• Analisar e emitir parecer final sobre os processos de ajuste curricular e suspensão 

temporária de cursos; 
• Acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, nos 

planos de ação e em projetos e programas vinculados ao ensino, pesquisa e extensão; 
• Expedir orientações para a organização e reestruturação curricular dos cursos do IFPR; 
• Regulamentar e aprovar normas sobre processos seletivos, currículos e programas, 

matrículas, transferências, processo decisório sobre a vida escolar do aluno, 
aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência; 

• Aprovar normas de controle e registro da atividade acadêmica; 
• Aprovar normas para o registro de diplomas do IFPR e dos diplomas de outras 

entidades ou instituições, nos termos e limites da legislação em vigor; 
• Aprovar normas relativas à acreditação, à certificação de competências profissionais e 

acadêmicas e à revalidação de diplomas, nos termos da legislação vigente; 
• Identificar oportunidades de interação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e propor ações de efetivação dessa interação; 
• Avalizar e definir a participação institucional em editais de fomento à pesquisa e 

extensão; 
• Estabelecer procedimentos de acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 
• Avaliar e emitir parecer sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) dos Campi e o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFPR, para posterior apreciação do 
CONSUP; 

• Manifestar-se sobre qualquer matéria de ensino, pesquisa e extensão não incluída na 
competência de outro órgão, submetidos a sua apreciação; 
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• Elaborar propostas de seu próprio regulamento e posteriores alterações, a ser apreciado 
e aprovado pelo Conselho Superior; 

• Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas recomendações; 
• Julgar os recursos sobre matérias de sua competência; 
• Propor títulos honoríficos ao CONSUP para pessoas ou instituições com atuação 

destacada no ensino, pesquisa e extensão;
• Manifestarem-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação e 

emitir parecer e fixar normas em matéria de sua atribuição. 
 

O Conselho de Administração e Planejamento, regulamentado pelas  
Resolução 49/12 e 21/14 por delegação do Conselho Superior, é órgão consultivo, por 
delegação do Conselho Superior – CONSUP, e propositivo no que tange às políticas 
Institucionais de gestão de pessoas, recursos orçamentários, infraestrutura e expansão 
física, planejamento e desenvolvimento institucional 

 
• Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 
• Aprovar as diretrizes relativas à administração do IFPR envolvendo gestão de pessoas, 

recursos financeiros, infraestrutura e expansão física, planejamento e desenvolvimento 
institucional; 

• Aprovar, acompanhar e avaliar a proposta orçamentária global e o orçamento do IFPR, 
ressalvadas as competências do CONSUP; 

• Aprovar, acompanhar e avaliar o Plano de Gestão Anual do IFPR, no âmbito de sua 
competência, antes do encaminhamento ao CONSUP; 

• Aprovar, acompanhar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no 
âmbito de sua competência, antes do encaminhamento ao CONSEPE; 

• Fixar normas complementares às do Estatuto e do Regimento Geral em matéria que lhe 
for afeta, ressalvadas as competências do CONSUP; 

• Propor taxas, contribuições e emolumentos; 
• Apreciar e opinar sobre o plano diretor do IFPR; 
• Emitir parecer sobre propostas de criação, modificação e extinção de órgãos 

administrativos; 
• Aprovar a aceitação de legados, donativos, doações e heranças sob condição ou 

encargo; 
• Aprovar, acompanhar e avaliar o dimensionamento de pessoas e alocação de vagas no 

IFPR; 
• Analisar e emitir parecer sobre a proposta de avaliação de desempenho e estágio 

probatório dos servidores do IFPR; 
• Aprovar, acompanhar e avaliar o programa de capacitação e qualificação dos servidores 

do IFPR; 
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• Analisar e emitir parecer sobre o relatório de gestão, encaminhando-o ao Conselho 
Superior para apreciação; 

• Analisar e emitir parecer sobre o Planejamento Estratégico do IFPR, encaminhando-o 
ao Conselho Superior para apreciação; 

• Analisar e emitir parecer sobre o projeto de Avaliação Institucional, encaminhando ao 
Conselho Superior para apreciação; 

• Avaliar e analisar relatórios inerentes a informações da instituição e à pesquisa 
institucional; 

• Julgar os recursos sobre matérias de sua competência; 
• Propor títulos honoríficos ao CONSUP para pessoas ou instituições com atuação 

destacada nas áreas de planejamento e administração; 
• Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação e emitir 

parecer e fixar normas em matéria de sua atribuição; 
 

O Colégio Dirigente do Campus (CODIC), integrante da estrutura do IFPR, é o órgão 
consultivo e propositivo, cuja finalidade é colaborar para o aperfeiçoamento dos 
processos educativos, administrativos e orçamentários financeiros e zelar pela correta 
execução das políticas do IFPR em cada Campus. 
O CODIC tem como atribuições: 
• Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais;  
• A função consultiva e propositiva correspondente às competências para assessorar a 
gestão do Campus, opinando sobre as ações pedagógicas, administrativas, 
orçamentárias e disciplinares exercidas pelas Unidades Executivas, abrangendo as 
seguintes atividades: Manifestar sobre a proposta curricular do Campus, bem como 
analisar dados do desempenho educacional da instituição para propor o planejamento 
das atividades pedagógicas; Participar do processo de avaliação institucional da 
unidade e opinar sobre os processos que lhe forem encaminhados; Recomendar 
providências para a melhor utilização do espaço físico, bens e serviços e do pessoal do 
Campus; Opinar sobre o planejamento global e orçamentário do Campus e recomendar 
sobre suas prioridades, para fins de aplicação dos recursos a elas destinados; 
Manifestar sobre a prestação de contas referentes aos programas e projetos 
desenvolvidos pelo Campus, antes de ser encaminhada ao setor competente do IFPR; 
Propor estratégias para atender com eficiência e eficácia as atividades finalísticas do 
Campus.  
• A função avaliativa corresponde às competências para diagnosticar, avaliar e 
fiscalizar o cumprimento das ações desenvolvidas pelo Campus, abrangendo as 
seguintes atividades: Acompanhar e avaliar, periodicamente e ao final de cada ano 
letivo, o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, bem como o cumprimento de 
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outros marcos regulatórios da gestão; Acompanhar os indicadores educacionais 
evasão, aprovação, reprovação e propor ações pedagógicas e socioeducativas para a 
melhoria do processo educativo no Campus; Acompanhar o cumprimento do 
Calendário Escolar estabelecido e participar da elaboração de Calendário Especial, 
quando necessário, conforme orientações da Reitoria do IFPR; Acompanhar o 
desempenho do corpo docente e administrativo comunicando à Direção-Geral caso 
seja detectada alguma irregularidade; Acompanhar e analisar a execução orçamentária 
e financeira do Campus, zelando por sua correta aplicação, observados os dispositivos 
legais pertinentes; Contribuir na avaliação das ações de ensino e dos projetos de 
pesquisa, de extensão e de inovação do Campus. 
• A função mobilizadora corresponde às competências para apoiar, promover e 
estimular a comunidade escolar e local em busca da melhoria da qualidade do ensino e 
do acesso à escola, abrangendo as seguintes atividades: Criar mecanismos para 
estimular a participação da comunidade escolar e local na execução do Projeto Político 
Pedagógico, promovendo a correspondente divulgação; Manter articulação com as 
Unidades Executivas do Campus, colaborando para a realização das respectivas 
atividades com as famílias, com a comunidade e com as empresas, inclusive apoiando 
as ações de resgate e conservação do patrimônio público; Mobilizar a comunidade 
local a estabelecer parcerias com o Campus voltadas para o desenvolvimento do 
Projeto Político Pedagógico; Propor a promoção de eventos culturais, comunitários e 
pedagógicos que favoreçam o respeito ao saber do estudante e valorizem a cultura 
local, bem como estimular a instalação de fóruns de debates que elevem o nível 
intelectual, técnico e político dos diversos segmentos da comunidade escolar; 
Incentivar a criação de grêmios estudantis e/ou diretórios acadêmicos e apoiar seu 
funcionamento; 
• A função normativa corresponde à função de orientar e disciplinar, por meio de 
normas complementares, diretrizes e indicações, dentro do âmbito de sua 
competência, obedecendo aos marcos legais do IFPR. 

 
 

 
A Auditoria Interna,  é órgão independente sendo responsável pela  supervisão, 

acompanhamento e avaliação dos procedimentos administrativos, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 
internos integrados ao ambiente, e de examinar o gerenciamento de riscos, visando 
auxiliar a administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos. A Auditoria 
tem pleno acesso às informações constantes nos sistemas, processos ou documentos 
da Instituição. Como unidade de controle, é responsável por fortalecer e agregar valor à 



999444   

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. 

 
• Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências do Tribunal de Contas da 

União; 
• Acompanhar o atendimento das recomendações da Controladoria Geral da União; 
• Acompanhar o atendimento das normas internas emitidas pelo IFPR; 
• Manter atualizado o Plano de Providências Permanente do IFPR; 
• Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT; 
• Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT; 
• Elaboração dos Relatórios de Auditoria e Notas de Auditoria; 
• Acompanhar a elaboração e verificar o cumprimento das formalidades exigidas na 

prestação de contas; 
• Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade; 
• Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da 

execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 
• Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à 
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 
administrativos operacionais; 

• Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas 
de controle interno. 

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. 
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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. 

 
 

 
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 
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. 

 
 

 
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 Campus, 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. 



999666   

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 último. 

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. 

 
 

 
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.  

 
 

 
 
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. 

6.4 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.  
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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 Campus, 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. 

6.5 GESTÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 
 

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), 
apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional. 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFPR (PDTI) 2014-2015 reflete o 
amadurecimento do nível de governança do Instituto, fruto da atuação efetiva do Comitê 
Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTIC. 
O plano foi construído em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do IFPR e 
compreende todas as ações de TI indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos 
estratégicos da Instituição, de forma alinhada às estratégias definidas no Plano Diretor 
Institucional – PDI. 
O documento registra, de forma resumida, a metodologia aplicada na elaboração do PDTIC; o 
Inventário de Necessidades; os planos de Metas e Ações, de Investimentos e de Custeio, de 
Gestão de Riscos; Proposta Orçamentária de TI, dentre outros elementos táticos e 
estratégicos relacionados à Tecnologia da Informação. 
O período de vigência do PDTI contemplou o biênio 2014-2015, com a abrangência na 
Reitoria, Campus e demais Unidades do IFPR. 
De posse do Planejamento Estratégico do IFPR, contendo os objetivos institucionais, o mesmo 
foi aplicado nos objetivos de TI baseado no COBIT 4.1. Para a gestão das atividades, foi 
utilizado o 5W2H - BSC. O Comitê Diretivo de TIC selecionou 08 (oito) principais Objetivos de 
TI alinhados com os Objetivos por ordem de importância. 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, 
quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 
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O Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CDTIC) do IFPR é um fórum 
de caráter consultivo e propositivo, sobre os assuntos especificamente submetidos por 
autoridade competente à decisão do Comitê. Atividades executadas: 

• Planejamento das estratégias na utilização de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – TIC no IFPR; 
• Orientações para a adequação do IFPR às variações das circunstâncias 
tecnológicas, legais ou de gestão e às demandas operacionais;  
• Alinhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 

com o planejamento estratégico do IFPR;  
• Elaboração e aprovação do PDTIC junto às instâncias superiores deliberativas  do 

IFPR; 
A constituição, o funcionamento, as atribuições gerais e específicas, estão detalhadas 

no Regulamento Interno do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Portaria nº 711, de 01 de novembro de 2011). A formação atual é composta por 9 membros 
titulares e 4 suplentes, conforme Portaria Nº 1272 de 26 de Agosto de 2014.  

O CDTIC se reúne ordinariamente 4 vezes durante o ano, conforme calendário definido 
e extraordinariamente mediante convocação do Presidente. As reuniões ocorrem de forma 
presencial e/ou através de videoconferência de acordo com a necessidade, pauta e 
disponibilidade de recursos. 

- Revisão dos contratos vigentes de prestação de serviço sob responsabilidade da 
DTIC; 

- PORTARIA Nº 1.042 MEC - Projeto SEI-MEC; Ações e estratégias para adesão ao 
Processo Eletrônico Nacional (PEN) e implantação da tramitação eletrônica de 
documentos (SEI). 
- Aprovação e priorização das aquisição ou compra de bens e equipamentos de TI 

demandadas no Calendário de Compras 2016. 
-Elaboração do novo PDTI para o biênio 2016/2017. 

6.16 RELAÇÃO DOS SISTEMAS 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)  
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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 se encontram 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, 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  
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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. 

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, Campus, 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. 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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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 Campus. 

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 20 (vinte) Campi autorizados em 
2017, bem como nos cinco Campi Avançados. 

 O IFPR é composto por uma Reitoria, com sede em Curitiba, e 25 Campi (entre 
Campi, Campi avançados) distribuídos pelo Paraná: Assis Chateaubriand, Astorga, 
Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz 
do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, 
Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, 
Umuarama e União da Vitória. 

Os Campi estão distribuídos em todas as 10 (dez) macrorregiões geográficas do 
Paraná. O IFPR potencializa o acesso da população à educação profissional, científica 
e tecnológica, pública, gratuita e de qualidade em 50% das 39 microrregiões políticas 
do Estado e 100% das macrorregiões. 

A estruturação dos Campi no que se refere aos laboratórios específicos, de 
informática e biblioteca continuam sendo prioridades e sendo executados de acordo 
com os recursos orçamentários disponíveis. 
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Portarias de criação dos campi do IFPR 

Assis Chateaubriand  Portaria MEC Nº 993 de 07/10/2013 
Astorga Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 

Barracao Portaria  MEC Nº 1.074 de 30/12/2014 
Campo Largo Portaria MEC Nº 993 de 07/10/2013 

Capanema Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 
Cascavel Portaria MEC Nº 1.074 de 30/12/2014 
Colombo Portaria MEC Nº 378 de 09/05/2013 

Coronel Vivida Portaria MEC Nº 330, de 23/04/2013 
Curitiba  Lei Federal Nº 11.892 de 29/12/2008 

Foz Do Iguaçu Portaria MEC Nº 131 de 29/01/2010 
Goioere Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 

Irati Portaria MEC Nº 330 de 23/04/2013 
Ivaiporã Portaria MEC Nº 993 de 07/10/2013 

Jacarezinho Portaria MEC Nº 1.170 de 21/09/2010 
Jaguariaiva  Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 

Londrina  Portaria MEC Nº 330 de 23/04/2013 
Palmas  Portaria MEC Nº 330 de 23/04/2013 

Paranágua  Portaria MEC Nº 705 de 09/06/2008 
Paranavaí  Portaria MEC Nº 1.170 de 21/09/2010 

Pinhais  Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 
Pitanga  Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 

Quedas do Iguaçu  Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 
Telemaco Borba Portaria MEC Nº 1.170 de 21/09/2010 

Umuarama Portaria MEC Nº 1.170 de 21/09/2010 
União da Vitória Portaria MEC Nº 27 de 21/01/2015 

As normas referentes a estrutura organizacional do IFPR encontram-se disponíveis no 
portal do IFPR na internet: http://www.ifpr.edu.br/, na aba Documentos Institucionais 
>Resoluções. 
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NORMA DATA EMENTA 
Resolução 01/2009 30/03/2009 Aprova o Estatuto do IFPR. 

Resolução 02/2009 30/03/2009 
Estabelece diretrizes para a gestão das atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão no âmbito do Instituto Federal do Paraná – 
IFPR. 

Resolução 08/2010 29/03/2010 
Dispõe sobre a criação dos Comitês de Pesquisa e Extensão no 
âmbito do Instituto Federal do Paraná – IFPR e estabelece 
critérios para suas atribuições, composição e funcionamento. 

Resolução 62/2010 28/05/2010 
Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 

Resolução 66/2010 28/07/2010 
Aprova o Regimento do Conselho Superior do Instituo Federal 
do Paraná. 

Resolução 54/2011 21/12/2011 

Dispõe sobre a Organização Didático Pedagógica da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores no âmbito do Instituto Federal do 
Paraná – IFPR. 

Resolução 55/2011 21/12/2011 
Dispõe sobre a Organização Didático Pedagógica da Educação 
Superior no âmbito do Instituto Federal do Paraná – IFPR. 

Resolução 01/2012 02/02/2012 Institui o regulamento disciplinar do corpo discente do IFPR. 

Resolução 48/2012 17/09/2012 
Regulamenta o CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFPR. 

Resolução 49/2012 17/09/2012 
Regulamenta o CONSAP – Conselho de Administração e 
Planejamento do IFPR. 

Resolução 56/2012 03/12/2012 Aprova o Regimento Geral do IFPR. 

Resolução 63/2012 17/12/2012 Aprova a Identidade Institucional do IFPR. 

Resolução 02/2013 26/03/2013 Aprova o Regulamento de Estágios no âmbito do IFPR. 

Resolução 41/2013 09/12/2013 
Aprova o Regimento Interno do Colégio Dirigente dos Campus 
do IFPR.

Resolução 42/2013 09/12/2013 Aprova a Política de Comunicação do IFPR. 

Resolução 08/2014 30/04/2014 Aprova o Regimento Interno Comum aos Campus do IFPR. 

Resolução 09/2014 13/05/2014 
Fixa as normas e procedimentos para funcionamento dos cursos 
de Aperfeiçoamento e Especialização, em nível de Pós- 
Graduação, no IFPR. 

Resolução 10/2014 13/05/2014 
Fixa as normas e procedimentos para funcionamento dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, no IFPR. 

Resolução 34/2014 01/12/2014 
Aprova o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
2014/2018. 

Resolução 17/2016 31/05/2016 
Autoriza o funcionamento dos Polos de Apoio Presencial 
exclusivamente para oferta de cursos técnicos na modalidade a 
distância do IFPR. 
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A Comissão Própria de Avaliação - CPA, por força de lei, é um órgão de representação 
acadêmica, possui regimento próprio e atua de forma autônoma aos demais conselhos e 
órgãos colegiados, compondo-se por onze membros, sendo três deles para cada um dos 
segmentos: Docente; Técnico Administrativo; discente, com dois Representantes da 
Sociedade. 

Desta forma a autoavaliação é um instrumento obrigatório e tem caráter permanente, 
orientando-se pelas Dimensões e Diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES/CONAES/INEP/DAES/MEC), objetivando promover autoconhecimento sobre 
a realidade institucional, sendo o instrumento que orienta o planejamento e gestão institucional 
com vistas a atingir excelência através do aprimoramento dos processos e incentivando a 
participação efetiva dos públicos interno e externo, estando relacionada:  

 
• à melhoria da qualidade da educação em seus diferentes níveis de oferta;  
• à orientação da expansão de sua oferta;  
• ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social;  

• ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 
de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção 
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional. 

A Avaliação Institucional divide-se em duas modalidades: 

1• Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 
instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da CONAES.  

2• Avaliação Externa – Realizada por comissões designadas pelo INEP, a avaliação 
externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior expressos nos 
instrumentos de avaliação e os relatórios das autoavaliações. O processo de avaliação externa 
independe de sua abordagem e se orienta por uma visão multidimensional que busque integrar 
sua natureza formativa e de regulação numa perspectiva de globalidade. 

Assim, não somente em conformidade com a legislação vigente, mas ainda pelo 
entendimento da imprescindibilidade de tal processo, o IFPR desenvolve mecanismos de 
acompanhamento dos resultados obtidos de forma a propor ações de aperfeiçoamento e 
melhoria com foco em única direção, mas não com um fim em si e sim em um processo 
dinâmico e contínuo, como assim o é a Instituição. Os resultados do processo de autoavaliação 
são encaminhados à gestão superior do IFPR, a quem compete a (re)definição e 
implementação das políticas e ações que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da 
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avaliação poderão colaborar quanto à realização e ações internas e a (re)formulação do PDI e 
do PPI. 

Embora a estrutura do IFPR seja multicampi com cursos superiores, mais 
destacadamente se verificando nos Campi Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, 
Jacarezinho, Palmas e Paranaguá, Paranavai, Telema Borba, Umuarama, 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. Para a modalidade EaD, dadas as 
especificidades, optou-se por um levantamento diferenciado, que se encontra em 
andamento. 

O planejamento iniciado em meados de maio de 2017 culminou com a avaliação 
estarteada a partir de 06 de outubro de 2017 permanecendo a disposição dos 
servidores e acadêmicos até a data de 09 de março do presente ano. 

 Durante este tempo, o setor de Comunicação do IFPR realizou três 
comunicados junto ao site da instituição, ressaltando a importância do processo em 
andamento. Também agilizou a rede de comunicadores para o processo de divulgação, 
além da criação de banner que foram fixados nos editais das unidades e outros locais, 
dando ciência à comunidade sobre o processo. 

Concomitantente às ações do setor de Comunicação, a presidência da CPA 
encaminhava, via email institucional, dados atualizados a respeito das participações da 
comunidade no processo de avaliação, de forma semanal. Estes comunicados 
solicitavam o engajamento dos servidores no processo de avaliação, sempre 
apresentando ao final a mensagem: 

 

cpa.ifpr.edu.br 
CPA - IFPR . Avaliar é preciso, é legal e é direito! 
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Fig. 005 – Motivacional CPA 01 

 
Os banners criados pela Comunicação do IFPR apresentavam as seguintes 

mensagens: 



111000777   

 
Fig. 006 – Motivacional CPA 02 
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Fig. 007 – Motivacional CPA 03 
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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 2017, 
excluindo-se os com entrada em 2018. Os mesmos foram convidados a se manifestar 
respondendo ao questionário, sendo encaminhados aos laboratórios de informática e mediante 
Login e Senha veio 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 espontânea se solicitou a 
participação dos mesmos. 

A Avaliação aconteceu entre os dias 06 de outubro de 2017 a 09 de março de 2018,  
Os valores que seguintes, indicam os quantitativos de servidores que contribuíram, de 

forma participativa, com o processo diagnóstico proposto pela CPA: 
 

Manifestações Servidores - CPA 

TOTALIDADE DE SERVIDORES DO IFPR – Dez/2017 2021 PARTICIPANTES 

DOCENTES 1113 534 47,98% 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 908 307 33,81% 

Total de Servidores participantes do processo de avaliação 841

A participação dos Acadêmicos Presenciais se verificou como o indicado abaixo: 
 

Manifestações Acadêmicos - CPA 

TOTALIDADE DE ACADÊMICOS PRESENCIAIS DO IFPR 17433 
95,5 % CONFIANÇA – Z 7% 
Margem Erro 5% 5% 
Amostra 1220 
Segurança 10% 122 
Total de Acadêmicos presenciais a serem consultados 1342 

Total de Acadêmicos participantes do processo de avaliação 4622 

Nas páginas seguintes, relacionamos os questionamentos realizados, sendo 
dispostos na coluna à esquerda, com a devida numeração pertinente, os índices em 
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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 -TAES 

Os três 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: 

- Concordo Plenamente 
- Concordo Parcialmente 
- Indiferente
- Discordo Parcialmente 
- Discordo Totalmente 
- 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 SINAES, previamente 
circunstanciado e consolidado pelo MEC, quais sejam: 

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 arguidos com os respectivos quantitativos, de acordo com os 
eixos propostivos: 
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Fig. 008 – Concepção do Instrumento 

Desta forma cada grupo apresentou uma totalização de  

(A)  - Acadêmicos Presenciais    – 55 perguntas; 90 itens. 
(D)  - Servidores Docentes   –  81 perguntas; 133 itens 
(T)  - Servidores Técnico-administrativos –  60 perguntas; 104 itens 

A consulta apresentou campo próprio para que, de uma forma pessoal, o manifestante 
pudesse sugerir, implementar e ampliar o presente trabalho. 

Servidores receberam Login e Senha, exatamente os mesmos utilizados com 
codificação de SIPAC E/OU SIGAA. 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, compostos por seus CPF e data de 
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nascimente, conforme indicados no registro acadêmico, podendo o acesso ser verificado a 
partir do celular, tabletes e computadores, de onde pudessem acessar a rede internet.  

 
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. 

D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 
1 1 1 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 

realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

2 2  
Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

3 3  Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

4 4 2 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições abertos 
pelo IFPR é: 

5 5 3 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
   Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

6 6 4 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento a proposta de nossa 
missão é realizada de forma: 

7 7 5 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, tecnológica e 
científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação social”, no seu 
entendimento o IFPR a realiza de forma: 

8 8  Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

9 9  
Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) é: 

10 10 6 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

   Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

11 11 7 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável 
do meio ambiente em sua unidade é: 

12 12 8 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

13 13 9 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia elétrica, 
em sua unidade, são: 

14 14 10 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

15 15 11 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como cotas 
sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendendimento às demandas da sociedade, 
é: 

16 16 12 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
em sua unidade: 
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17  13 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
   Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

18 17  
Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e extensão 
praticadas em sua unidade: 

19 18 14 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e extensão:

20 19 15 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

  16 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

21 20 17 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade, para a comunidade: 

22  18 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu curso é: 

23 21 19 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

  20 Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, horários 
especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o considera: 

24  21 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como bolsa- 
auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

25  22 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico e/ou 
administrativo: 

  23 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo: 

  24 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

26  25 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

27  26 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

28  27 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais como 
estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de artigos e 
cursos de língua estrangeira, de forma: 

29  28 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

  29 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

30  30 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades de 
geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as demandas da 
sociedade, de forma: 

31   
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos educacionais: 

32   A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 

  31 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

  32 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos conhecimentos 
ministrados é: 

33  33 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, orientação de 
trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

34   
Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se fazem de 
forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

35   
A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção e/ou 
formulação de propostas de cursos de forma: 

36   
Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e metodologia do curso, como 
você avalia os mecanismos de revisão periódica e programas das unidades de estudo, que 
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asseguram a atualidade técnico-científica em sintonia com o mundo do trabalho: 

37   Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONCEPE): 

   Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
38 22 34 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

39 23 35 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

40 24 36 Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
a a a a) de seus cursos 
b b b b) dos resultados de pesquisas científicas 
c c c c) de programas e atividades culturais 
d d d d) de projetos e cursos de extensão 
e e e e) da clareza do boletim eletrônico 
f f f f) da qualidade das informações que você busca 
g g g g) da disposição de informações de forma atualizada 

   Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
41 25 37 Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 
a a a a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
b b b b) Iniciação científica 
c c c c) Monitoria 
d d d d) Pbis – Inclusão Social 
e e e e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

  38  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência Estudantil, 
como avalia esses benefícios: 

42 26  
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, seleção e 
permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, tais como aulas 
de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

43 27 39 Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento acadêmico, 
estimulando a participação: 

a a a a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
b b b b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
c c c c) na realização de eventos técnicos e científicos 
d d d d) em atividades esportivas e culturais 
e e e e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
   Política de Pessoal - DIM 5 

  40 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 
44 28  De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de trabalho: 
45 29  Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua unidade: 
46 30 41 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

47 31  
Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

48 32  
Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação disponibilizados pela 
gestão aos servidores de sua unidade, através de complementação de estudos, 
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participação em cursos de formação continuada e intercâmbios: 

49 33  
A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, colegiados 
e/ou grupos de trabalho, de forma: 

50   A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) é: 

 34  A política para admissão de servidores técnico-administrativos é: 
51 35  A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
52   A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

 36  A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua unidade é: 
53 37  Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
54   A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

 38  A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 
55   O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira são: 

 39  O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 

  42 Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

  a a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

  b b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

  c c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 

  d d) Tempo de estudo extra-aula. 
56 40  De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 
a a  a) ao relacionamento com a chefia imediata;
b b  b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
c c  c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
d d  d) à interação com a gestão da unidade. 

   Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

57 43 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de ensino, 
aprendizagem e atividades extracurriculares: 

58 44 Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

a  a a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
b  b b) audiovisuais e multimídia; 
c  c c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

d  d d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

e   e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
f   f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

59   
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades práticas 
de ensino, pesquisa e extensão: 

  45 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à secretaria 
acadêmica: 

60 41  
Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de serviço e 
demais regulamentações: 
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61 42  Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
62 43 46 Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 
a a  a) SIGAA/Sagres/SISA 
b b  b) AVA/Moodle/Karavellas 
c c  c) Sigepe 
d d  d) SIPAC 

 e  e) Siga RH 

 f  f) SIAFI 

 g  g) SIASG 

 h  h) Comprasnet 
63 44  Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
64 45  Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

65 46 47 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas pela 
gestão de sua unidade: 

66 47  Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
a a  a) DTIC 
b b  b) Gabinete da Reitoria 
c c  c) Proad 
d d  d) Proens 
e e  e) Proepi 
f f  f) Progepe 
g g  g) Proplan 

   Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

67 48  
Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

68 49  
A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

69 50  
As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão são: 

70 51  
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos (convênios, 
contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA - DIM 7 
71 52  Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 
72 53 48 Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
a a a a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
b b b b) O acervo bibliográfico 
c   c) Acesso à base de dados online 

  c d) Horário de atendimento 

  d e) Serviços de empréstimo e renovação 

  e f) O atendimento realizado pelos servidores 

  f g) Acesso online à internet 
73  49 Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  
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a  a a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
b  b b) acústica 
c  c c) limpeza e conservação 
d  d d) iluminação 
e  e e) ventilação 
f  f f) acesso online à internet 
g  g g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 
74 54  As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
a a  a) dimensão física  
b b  b) acústica 
c c  c) iluminação 
d d  d) ventilação 
e e  e) mobiliário e comodidade 
f f  f) limpeza e conservação 
g g  g) Acesso online à internet 
h h  h) computadores e programas 

75 55 50 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

76  51 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

77 56 52 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, de forma: 

78 57  
A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/videoconferências pela sua unidade é: 

79 58 53 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

80 59 54 Avalie quanto espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de vagas e 
segurança: 

81 60 55 Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, polo 
relativamente à/ao(s): 

a a a a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

b b b b) sanitários estão em condições de utilização: 
c c c c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
d d d d) serviços prestados pela cantina 
e e e e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
f f f f) serviços de transporte oficial  
g g g g) acesso à telefonia, internet e impressoras. 
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Fig. 009 – Manifestação Docentes  01 
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Fig. 010 – Manifestação Docentes  02 

Fig. 011 – Manifestação Docentes  03 
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Fig. 012– Manifestação Docentes  04 

Fig. 013 – Manifestação Técnicos   01 
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Fig. 014 – Manifestação Técnicos 02
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Fig. 015 – Manifestação Técnicos   03 

Fig. 016 – Manifestação Técnicos   04 
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Fig. 017 – Manifestação Acadêmicos  01

Fig. 018 – Manifestação Acadêmicos  02

Fig. 019 – Manifestação Acadêmicos   03 
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Fig. 0120 – Manifestação Acadêmicos   04 

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 médio, fundamentado nos parâmetros 
estatísticas dos quartis para cada um dos grupos, destacados pelas cores que seguem: 

 DOCENTES  (D) TAES  (T) ACADÊMICOS 
PRESENCIAIS (A) ÍNDICES 

 Acima de 1,10 Acima de 1,00 Acima de 1,11 DESTACADOS 
 1,10 ≥ Índice ≥0,76 1,00 ≥ Índice ≥0,58 1,11 ≥ Índice ≥ 0,85 SATISFATÓRIOS
 0,76 > Índice ≥0,30 0,58 > Índice ≥0,16 0,85 > Índice ≥0,48 ACEITÁVEIS 
 Menor que 0,30 Menor que 0,16 Menor que 0,48 FRAGILIZADOS 

 
A análise realizada pela CPA organizou as opiniões formalizadas por nossa 

comunidade interna, separando por campus e por grupo de manifestantes. Dessa forma foram 
obtidos os seguintes resultados, conforme a mesma disposição dos índices: 
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534 307 4622 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,75 0,47 0,24 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,54 0,34   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,74 0,38   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,64 0,22 0,38 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,07 0,66 0,58 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

0,99 0,92 1,33 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma:

1,03 0,95 1,33 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,78 0,64   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,94 0,72   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,16 1,02 0,71 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,66 0,55 0,79 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,24 0,15 0,80 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,30 0,40 0,72 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,12 1,03 1,17 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,15 1,02 1,12 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,37 0,43 0,73 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,38   0,62 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 
D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,61 0,50   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,99 0,84 1,13 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,87 0,64 1,29 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,06 Avalie seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 
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1,01 0,75 1,02 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,61   0,97 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

0,97 0,70 0,79 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,22 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,60   0,86 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de 

0,27   0,71 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,07 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo: 

    1,05 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,48   0,80 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,51   0,66 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,85   0,95 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,71   0,73 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,27 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é:

1,00   0,46 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,24     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,53     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,94 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,17 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,18   1,10 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,91     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,04     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,96     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,52     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão  
      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 

0,83 0,39 0,80 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa:

0,82 0,39 0,54 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e 
suas atividades de forma: 
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      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,66 0,60 0,88 a) de seus cursos 
0,16 0,09 0,46 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,54 0,47 0,70 c) de programas e atividades culturais 
0,51 0,80 0,72 d) de projetos e cursos de extensão 
0,42 0,44 0,82 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,52 0,48 0,82 f) da qualidade das informações que você busca 
0,56 0,49 0,80 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,90 0,83 1,09 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,83 0,78 0,97 b) Iniciação científica 
0,82 0,88 1,01 c) Monitoria 
0,80 0,75 1,00 d) Pibis – Inclusão Social 
0,77 0,72 0,90 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,84  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,83 0,72   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,71 0,55 0,87 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,58 0,71 0,85 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,83 0,77 0,96 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,83 0,75 0,79 d) em atividades esportivas e culturais 
0,54 0,50 0,66 e) na divulgação de produções 
D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,04 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,02 0,81   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,17 1,10   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,96 0,78 0,95 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,91 0,79   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,48 0,31   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,32 1,03   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,69     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários)  
  0,57   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 

0,67 0,28 A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é:
0,10     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade  
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  -0,26   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,27 0,12   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,90     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

  -0,03   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 
0,72     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira  

  -0,40   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero:

    0,81 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,01 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,35 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,96 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,38 1,29   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,37 -0,03   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,44 1,39   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,23 1,13   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,08   0,83 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,78   0,74 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,81   0,84 b) audiovisuais e multimídia; 
-0,08   0,23 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,08   0,53 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,31     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,52     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,43     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,65 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,82 0,50   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,62 0,42   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,31 -0,08 0,59 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,25 -0,03   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,06 1,09   c) Sigepe 
0,62 0,29   d) SIPAC 

  0,16   e) Siga RH 
  0,28   f) SIAF 
  0,26   g) SIASG 
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  0,36   h) Comprasnet 
0,66 0,46   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,63 0,46   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,67 0,42 0,40 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,42 0,35   a) DTIC 
0,58 0,56   b) Gabinete da Reitoria 
0,43 0,45   c) Proad 
0,59 0,56   d) Proens 
0,72 0,45   e) Proepi 
0,71 0,65   f) Progepe 
0,50 0,52   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,56 0,53   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,60 0,57   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,39 0,38   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,33 0,39   Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação, etc ) promovendo a captação: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,21 0,17   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,92 0,76 1,20 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,00 0,99 1,22 b) O acervo bibliográfico 
1,00     c) Acesso à base de dados online 

    1,19 d) Horário de atendimento 
    1,29 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,29 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,61 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao): 

0,59   0,87 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,22   0,59 b) acústica 
1,21   1,24 c) limpeza e conservação 
0,75   1,07 d) iluminação 
0,39   0,46 e) ventilação 
1,14   -0,09 f) acesso online à internet 
0,53   0,81 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,40 0,35   a) dimensão física  
0,30 0,14   b) acústica 
0,58 0,56   c) iluminação 
0,33 0,44   d) ventilação 
0,58 0,67 e) mobiliário e comodidade 
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1,30 1,08   f) limpeza e conservação 
0,14 0,80   g) Acesso online à internet 
0,36 0,76   h) computadores e programas 

0,35 0,36 0,74 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,19   0,72 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,09 0,24 0,57 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,43 0,47   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,41 0,33 0,43 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,30 0,26 0,42 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,19 1,06 1,09 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,11 1,08 0,88 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,79 0,91 -0,25 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,39 -0,18 -0,71 d) serviços prestados pela cantina 
-0,72 -0,52 -0,36 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,03 0,21   f) serviços de transporte oficial  
0,27 0,51   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

C A M P U S   A S S I S   C H A T E A U B R I A N D
 

28 16 289 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL-DIM 8 

0,68 0,56 0,19 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação 
institucional realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,32 0,13  Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,00 -0,31  Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,07 0,00 0,37 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

0,25 0,31 0,66 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de 
sua unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

0,25 0,63 1,35 

A missão do IFPR é: “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”. No seu 
entendimento a proposta de nossa missão é realizada de forma: 
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0,43 0,69 1,34
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a 
transformação social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,68 0,38  Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é: 

0,75 0,38  Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

0,79 1,13 0,75 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
     Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,50 0,25 0,91 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,57 0,13 1,31 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,11 0,50 0,88 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,93 1,19 1,21 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da 
comunidade acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,71 1,38 1,19 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas 
da sociedade, é: 

0,07 0,00 1,30 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,25   0,62 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2

0,07 0,13  Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,57 0,50 1,09 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,57 0,38 1,24 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas 
de extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,92 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou 
extensão: 

0,71 0,31 0,92 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por 
sua unidade para a comunidade: 

0,36   0,94 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

-0,14 -0,13 0,61 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,09 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,04   0,98 
Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de 
forma: 

-0,43   0,68 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro 
acadêmico e/ou administrativo: 

    0,98 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo: 

    0,99 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem 
didática, assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 
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0,07   0,79 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,11   0,66 
De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações 
da sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações 
sociais: 

-0,11   1,02 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, 
tais como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, 
produção de artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,75   0,83 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados 
aos objetivos dos cursos: 

    0,52 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,82   0,63 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as 
necessidades de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir 
com as demandas da sociedade, de forma: 

1,04    
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir 
o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e 
compromissos educacionais: 

1,46    A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de 
forma: 

    0,99 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos 
acadêmicos: 

    1,11 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é:

0,89   1,07 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,89    Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,25    A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,68    

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,32    Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

     Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
-0,04 0,38 1,01 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

-0,04 0,06 0,50 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e 
suas atividades de forma: 

     Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,46 0,31 0,93 a) de seus cursos 
-0,36 -0,63 0,43 b) dos resultados de pesquisas científicas 
-0,25 0,13 0,66 c) de programas e atividades culturais 
0,00 0,63 0,68 d) de projetos e cursos de extensão 
-0,21 0,31 0,71 e) da clareza do boletim eletrônico 
-0,07 0,25 0,84 f) da qualidade das informações que você busca 
0,18 0,06 0,67 g) da disposição de informações de forma atualizada 

     Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
     Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 
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0,64 1,06 1,17 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,57 0,69 0,81 b) Iniciação científica 
0,82 1,18 0,93 c) Monitoria 
0,75 0,63 0,98 d) Pibis – Inclusão Social 
0,86 0,88 0,99 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

0,85  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,61 0,63  

Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento 
pedagógico, tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e 
monitorias: 

     Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,57 0,25 0,84 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,21 0,63 0,87 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais
0,39 0,44 0,91 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,68 0,69 0,80 d) em atividades esportivas e culturais 
0,14 0,13 0,60 e) na divulgação de produções 
D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,19 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,00 0,69  De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

-0,43 0,69  Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de 
sua unidade: 

-0,64 0,06 0,91 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,14 0,63  Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas 
de trabalho: 

-0,25 -0,44  

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

0,71 0,38  A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

-0,68    A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e 
temporários) é: 

  0,69  A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
-0,04 0,19  A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 

-0,82    A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade 
é: 

  -0,13  A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,04 -0,19  Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,18    A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

  -0,38  A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,07    O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 
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  -0,63  Atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são:
     Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,65 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, 
semana acadêmica, entre outros; 

    0,94 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,26 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,87 d) Tempo de estudo extra-aula. 
     De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

0,39 1,06  a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,00 0,13  b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,32 1,31  c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
0,25 0,88  d) à interação com a gestão da unidade. 

     Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,46   0,82 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

     Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes 
e discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

-0,18   0,80 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,07   0,90 b) audiovisuais e multimídia; 
-0,14   0,50 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,11   1,08 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou 
mobilidade reduzida; 

-0,32    e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,29    f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,00    
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,58 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,25 0,50  Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,32 0,63  Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
     Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-1,39 0,19 0,67 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-1,07 0,13  b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,82 1,31  c) Sigepe 
0,18 0,38  d) SIPAC 

  0,31  e) Siga RH 
  0,44  f) SIAFI 
  0,44  g) SIASG 
  0,25  h) Comprasnet 

0,57 0,44  Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
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0,25 0,50  Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

-0,71 -0,50 0,25 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões 
tomadas pela gestão de sua unidade: 

     Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,14 -0,38  a) DTIC 
0,46 0,38  b) Gabinete da Reitoria 
0,11 0,38  c) Proad 
0,18 0,69  d) Proens 
0,14 0,19  e) Proepi 
0,29 0,69  f) Progepe 
0,04 0,63  g) Proplan 

     Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

-0,11 0,56  Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de 
recursos orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

-0,07 -0,06  A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na 
sua unidade é: 

-0,29 0,19  As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,21 0,31  
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,00 -0,06  Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

     Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,61 1,38 1,48 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,82 1,56 1,49 b) O acervo bibliográfico 
0,71    c) Acesso à base de dados online 

    0,92 d) Horário de atendimento 
1,40 e) Serviços de empréstimo e renovação

    1,48 f) O atendimento realizado pelos servidores
    0,24 g) Acesso online à internet 

     Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a 
(ao):  

0,46   0,98 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
1,04   1,02 b) acústica 
0,96   1,33 c) limpeza e conservação 
1,04   1,47 d) iluminação 
-0,39   -0,36 e) ventilação 
0,96   -0,66 f) acesso online à internet 
-0,04   0,98 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

     As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,29 0,75  a) dimensão física  
0,54 0,63  b) acústica 
0,93 0,88  c) iluminação 
-0,29 0,50  d) ventilação 
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0,25 0,56  e) mobiliário e comodidade 
1,50 0,75  f) limpeza e conservação 
-0,46 0,13  g) Acesso online à internet 
-0,04 0,50  h) computadores e programas 

0,18 0,06 0,78 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à 
manutenção, conservação e comodidade: 

-0,46   0,97 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a 
prévia preparação do ambiente: 

-0,14 0,19 1,13 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

-0,07 -0,31  A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

1,00 1,00 0,76 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-0,86 -0,63 -0,07 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

     Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu 
campus, polo relativamente à/ao(s): 

0,89 0,56 1,13 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

0,96 0,81 0,49 b) sanitários estão em condições de utilização: 
-0,04 1,00 0,04 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,18 0,69 -0,67 d) serviços prestados pela cantina 
-1,21 -0,19 0,11 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,39 1,25  f) serviços de transporte oficial  
-0,36 0,31  g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

C A M P U S   A S T O R G A 
2 2 70 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,00 0,00 0,51 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é:

0,50 -0,50   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é:

1,00 -0,50   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

1,00 0,00 0,47 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,00 0,50 0,57 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 
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1,00 0,50 0,77 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,50 1,00 0,84 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

1,50 0,50   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,50 0,50   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

0,50 0,50 0,23 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

1,00 0,50 0,74 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,00 -1,50 0,40 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,00 -1,50 0,60 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

2,00 -0,50 0,84 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,50 -1,00 1,17 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendendimento às demandas 
da sociedade, é: 

-1,00 -0,50 0,80 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

-0,50   0,83 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,00 -0,50   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,50 -0,50 0,97 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,00 0,00 1,13 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,30 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,50 0,50 0,91 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,50   0,74 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,00 0,00 0,49 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,14 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

1,00   0,96 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

-1,00   0,64 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 
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    0,60 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,56 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,00   0,49 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

1,00   0,41 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,00   0,64 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,50   0,24 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,27 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,00   0,19 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

2,00     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

2,00     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,47 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    0,81 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

2,00   0,89 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,00     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,50     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,50     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,50     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
1,50 -0,50 0,26 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,50 1,00 0,63 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,50 0,50 0,84 a) de seus cursos 
1,50 0,00 0,31 b) dos resultados de pesquisas científicas 
2,00 0,50 0,79 c) de programas e atividades culturais 
2,00 0,50 0,80 d) de projetos e cursos de extensão 
1,00 -0,50 0,39 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,00 0,00 0,77 f) da qualidade das informações que você busca 
1,00 0,50 0,80 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 
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1,00 1,00 1,43 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
0,00 -0,50 1,11 b) Iniciação científica 
0,00 0,75 1,13 c) Monitoria 
1,00 0,50 1,26 d) Pbis – Inclusão Social 
1,00 -0,50 1,17 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,01  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,00 0,00   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,50 0,00 0,86 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,00 -0,50 0,87 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,00 -1,00 1,06 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,00 -0,50 0,97 d) em atividades esportivas e culturais 
0,50 -0,50 0,71 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    1,31 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

2,00 1,00   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,50 1,50   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,50 -0,50 0,59 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,00 -0,50   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

-1,00 -1,50   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

2,00 0,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

2,00     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
1,50 -0,50   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,00     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

-0,50 A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,00 -1,00   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,00     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,50   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,00     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -1,50   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
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      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,87 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,94 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,17 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,91 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

2,00 1,00   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
2,00 -0,50   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,50 1,00   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,50 1,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

2,00   0,40 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

-1,50   0,73 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
-2,00 0,29 b) audiovisuais e multimídia; 
-1,00   0,20 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-2,00   0,53 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,00     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
-0,50     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-0,50     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,54 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,00 -0,50   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,00 0,50   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-1,00 -0,50 0,21 a) SIGAA/Sagres/SISA 
0,00 -0,50   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,00 1,00   c) Sigepe 
0,50 -1,00   d) SIPAC 

  0,00   e) Siga RH 
  0,00   f) SIAFI 
  0,00   g) SIASG 
  0,00   h) Comprasnet 

0,00 0,00   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,50 0,00   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,00 -0,50 -0,23 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 
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      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
-0,50 -1,00   a) DTIC 
-0,50 -0,50   b) Gabinete da Reitoria 
-1,00 0,00   c) Proad 
0,00 0,50   d) Proens 
-0,50 0,00   e) Proepi 
0,00 0,00   f) Progepe 
0,00 0,00   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

1,00 0,50   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,00 1,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,50 -1,50   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,00 -1,00   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos:

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-1,00 -0,50   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
-0,50 0,00 0,84 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
-0,50 1,00 0,80 b) O acervo bibliográfico 
0,50     c) Acesso à base de dados online 

    0,59 d) Horário de atendimento 
    0,79 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    0,73 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,66 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

-0,50   0,64 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,50   0,30 b) acústica 
0,50   0,63 c) limpeza e conservação 
-1,00   1,39 d) iluminação 
-1,00   -1,26 e) ventilação 
0,50   0,26 f) acesso online à internet 
-0,50   0,81 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-0,50 -1,50   a) dimensão física  
-0,50 -1,00   b) acústica 
-0,50 0,50   c) iluminação 
-1,00 -0,50   d) ventilação 
-0,50 -0,50 e) mobiliário e comodidade
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0,40 1,50   f) limpeza e conservação 
-1,00 1,00   g) Acesso online à internet 
-0,50 0,00   h) computadores e programas 

-1,00 -1,50 0,50 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,50   0,59 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-1,00 -1,50 0,60 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,00 -0,50   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-1,00 -2,00 0,34 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-1,00 -1,50 0,49 Avalie, quanto espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de vagas e 
segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

0,50 1,00 0,60 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

-0,50 1,00 1,06 b) sanitários estão em condições de utilização: 
-1,00 1,50 -0,97 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,00 -1,50 -0,39 d) serviços prestados pela cantina 
-1,00 -2,00 -0,60 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-1,00 -1,00   f) serviços de transporte oficial  
-0,50 0,50   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 

C A M P U S   B A R R A C Ã O 

3 6 88 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,67 0,33 0,68 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,33 0,67   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,67 0,67   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,67 0,17 0,32 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,33 0,83 0,44 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

1,33 1,33 1,57 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,33 1,33 1,51 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

1,33 0,50   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,67 0,50   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,33 0,50 0,92 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
1,00     Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

1,33 1,00 1,07 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

1,00 0,83 1,19 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

1,33 0,67 0,53 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,33 1,83 1,26 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,00 1,67 0,99 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,67 0,50 0,50 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

1,33   0,90 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

1,33 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,67 1,50 1,47 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,67 -0,33 1,58 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,95 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

2,00 0,00 1,17 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,00   0,88 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,33 1,50 0,91 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,64 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

1,00 1,11 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,33   0,84 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 
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    1,32 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,23 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,33   0,95 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

1,33   0,66 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,67   1,01 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

1,67   0,53 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,49 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,00   0,56 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,33     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,67     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,95 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,34 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

2,00   1,42 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

2,00     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,33     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,33     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,00     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
1,33 1,17 1,27 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,67 0,50 0,97 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,67 1,33 1,41 a) de seus cursos
1,00 0,33 0,78 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,33 1,17 1,08 c) de programas e atividades culturais 
1,33 1,17 1,24 d) de projetos e cursos de extensão 
1,00 0,50 1,22 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,33 1,17 1,17 f) da qualidade das informações que você busca 
1,67 0,83 1,35 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
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      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 
1,67 1,17 1,07 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
1,33 1,00 0,73 b) Iniciação científica 
1,00 1,20 0,99 c) Monitoria 
1,67 1,17 0,99 d) Pbis – Inclusão Social 
1,00 0,33 0,66 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,81  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,67 1,33   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,00 0,83 0,98 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,33 1,50 0,78 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,33 1,00 0,91 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,00 0,67 0,83 d) em atividades esportivas e culturais 
0,67 1,00 0,85 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    1,03 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,33 1,17   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,67 1,00   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,67 1,00 0,99 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,00 1,33   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

1,00 0,50   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,33 0,38   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,67     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,83   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,00 0,50   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-1,67     A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,50   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,33 -0,33   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
-0,33     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,67   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 
1,33     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
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são: 
  -0,50   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,84 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,97 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,72 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,10 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,67 1,33   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,33 -0,67   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,67 1,67   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,67 1,50   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,33   0,99 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,33   0,43 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,00   0,64 b) audiovisuais e multimídia; 
-1,00   0,10 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,67   0,15 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

-1,00     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,00     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-0,33     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,86 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,33 0,33   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,00 0,17   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,00 -1,00 0,72 a) SIGAA/Sagres/SISA 
0,33 -0,67   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,00 0,33   c) Sigepe 
0,00 -0,50   d) SIPAC 

  -0,67   e) Siga RH 
  -0,50   f) SIAFI 
  -0,50   g) SIASG 
  -0,50   h) Comprasnet 

1,00 -0,33   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
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1,00 0,17   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,67 0,83 0,27 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,67 0,00   a) DTIC 
1,67 -0,17   b) Gabinete da Reitoria 
1,33 0,17   c) Proad 
2,00 0,33   d) Proens 
1,67 -0,17   e) Proepi 
1,67 0,33   f) Progepe 
1,33 0,33   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,33 1,17   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,33 1,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

1,00 1,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,67 0,33   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
1,00 0,50   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,67 0,33 1,31 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
2,00 0,67 1,59 b) O acervo bibliográfico 
1,33     c) Acesso à base de dados online 

    1,52 d) Horário de atendimento 
    1,70 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,68 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,33 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,00   0,99 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
1,33   0,75 b) acústica 
1,67   1,05 c) limpeza e conservação 
0,33   0,77 d) iluminação 
-0,33   0,03 e) ventilação 
1,00   -0,94 f) acesso online à internet 
-1,00   0,22 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,33 0,33   a) dimensão física  
1,33 -0,17   b) acústica 
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0,00 -0,17   c) iluminação 
0,00 -0,17   d) ventilação 
1,33 0,33   e) mobiliário e comodidade 
-0,33 1,00   f) limpeza e conservação 
0,67 1,00   g) Acesso online à internet 
-1,00 -0,50   h) computadores e programas 

1,33 0,17 0,45 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

1,00   0,44 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-1,00 -0,17 0,34 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,33 -0,17   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,00 -0,33 0,45 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

1,67 0,83 1,16 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

0,00 1,00 0,58 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

0,00 1,17 1,45 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,33 1,17 -1,45 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,33 -1,00 -0,94 d) serviços prestados pela cantina 
0,67 -0,33 -0,88 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-1,33 -0,50   f) serviços de transporte oficial  
-1,67 0,00   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

C A M P U S   C A M P O   L A R G O 
16 14 235 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,69 0,86 0,09 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

-0,50 0,36  Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

-0,31 0,21  Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,06 0,50 0,08 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

0,94 0,93 0,54 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

0,75 1,07 0,87 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,69 1,00 1,03 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,06 0,71  Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,63 0,71  Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

0,94 1,21 0,25 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
     Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,75 0,50 0,47 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,00 0,14 0,59 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,00 0,50 0,30 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,50 0,86 0,86 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,13 1,29 0,89 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

-0,06 0,86 0,23 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

-0,63   0,28 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,31 0,64  Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,19 0,64 0,48 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,25 0,79 0,82 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,99 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou 
extensão: 

0,75 0,71 0,57 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,44   0,68 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

0,00 0,71 0,08 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,10 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,44   0,75 
Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de 
forma: 



111555000   

0,06   0,65 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,79 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo: 

    0,78 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

-0,31   0,31 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

-0,63   0,22 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

-0,50   0,29 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

-0,31   0,06 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,00 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,50   0,15 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

0,69    
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,38    A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,74 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,08 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

0,88   0,82 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,63    Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

-0,06    A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,06    

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,00    Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

     Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
-0,38 0,36 0,68 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

-0,75 0,36 0,21 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e 
suas atividades de forma: 

     Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
-0,56 0,64 0,52 a) de seus cursos
-0,56 0,21 0,14 b) dos resultados de pesquisas científicas 
-0,44 0,50 0,27 c) de programas e atividades culturais 
-0,25 0,64 0,24 d) de projetos e cursos de extensão 
-0,38 0,79 0,98 e) da clareza do boletim eletrônico 
-0,38 0,57 0,57 f) da qualidade das informações que você busca 
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-0,75 0,93 0,57 g) da disposição de informações de forma atualizada 
     Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
     Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,31 0,79 1,02 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
0,19 0,71 0,68 b) Iniciação científica 
0,25 1,00 1,00 c) Monitoria 
0,31 0,36 0,85 d) Pbis – Inclusão Social 
-0,19 0,43 0,46 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,67  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,00 0,86  
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

     Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

-0,50 0,64 0,44 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
-0,50 0,86 0,34 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
-0,06 0,86 0,55 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,00 0,64 0,23 d) em atividades esportivas e culturais 
-0,50 0,64 0,23 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    1,09 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,19 1,07  De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

0,19 1,14  Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

-0,31 0,71 0,47 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,56 1,00  Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,00 0,57  

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

0,00 0,86  A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,00    A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,71  A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,38 0,00  A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,00    A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,07  A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

-0,56 0,21  Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,44    A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 
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  0,21  A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,25    O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,14  O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
     Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,63 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,88 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,24 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,78 d) Tempo de estudo extra-aula. 
     De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

0,75 1,50  a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,06 -0,43  b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,63 1,43  c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
0,13 1,36  d) à interação com a gestão da unidade. 

     Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

0,88   0,46 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

     Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,69   0,53 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,50   0,35 b) audiovisuais e multimídia; 
-0,81   -0,23 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,31   0,14 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

-0,06    e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
-0,25    f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,56    
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,35 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,44 1,00  Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,31 1,21  Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
     Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,75 -0,14 0,77 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,69 -0,43  b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,75 1,43  c) Sigepe 
0,31 0,57  d) SIPAC 

  0,43  e) Siga RH 
  0,36  f) SIAFI 
  0,43  g) SIASG 
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  0,36  h) Comprasnet 
-0,13 0,86  Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,25 0,93  Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

-0,71 0,57 -0,08 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

     Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,38 0,64  a) DTIC
0,25 0,71  b) Gabinete da Reitoria 
0,44 0,71  c) Proad 
0,50 0,64  d) Proens 
0,25 0,71  e) Proepi 
0,56 1,00  f) Progepe 
0,38 0,93  g) Proplan 

     Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,25 0,79  Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,06 0,71  A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,31 0,71  As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

-0,56 0,57  
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA - DIM 7 
0,19 0,29  Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

     Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,94 1,21 0,78 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,06 1,29 0,85 b) O acervo bibliográfico 
0,63    c) Acesso à base de dados online 

    0,75 d) Horário de atendimento 
    0,91 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    0,50 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    -0,02 g) Acesso online à internet 
     Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,19   0,65 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,06   0,46 b) acústica 
1,38   1,41 c) limpeza e conservação 
1,06   1,21 d) iluminação 
-0,19   0,20 e) ventilação 
1,25   -0,53 f) acesso online à internet 
0,13   0,40 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

     As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
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0,13 1,00  a) dimensão física  
0,13 0,57  b) acústica 
0,50 1,07  c) iluminação 
-0,25 0,93  d) ventilação 
0,63 1,50  e) mobiliário e comodidade 
1,67 1,71  f) limpeza e conservação 
-0,13 1,07  g) Acesso online à internet 
-0,06 1,00  h) computadores e programas

0,50 1,43 0,49 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,06   0,47 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-0,44 0,93 0,13 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,06 1,00  A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,75 1,50 0,63 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-0,31 0,64 -0,32 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

     Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,19 1,64 1,16 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,13 1,71 0,89 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,94 1,21 -0,25 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,06 0,71 -0,89 d) serviços prestados pela cantina 
-1,38 -0,43 -0,63 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-0,25 1,07  f) serviços de transporte oficial  
0,06 1,21 g) acesso à telefonia, internet e impressoras

C A M P U S   C A P A N E M A 
12 4 95 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,00 1,00 0,29 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,83 1,00   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,83 0,75   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,25 -0,25 0,46 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,17 1,50 0,74 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

1,00 1,25 1,38 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,83 1,21 1,37 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,67 0,92   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,67 1,04   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,08 1,17 0,77 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,67 1,25 0,75 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,00 0,25 0,97 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,08 1,00 0,81 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,92 1,50 0,82 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,00 1,25 1,08 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,25 0,75 1,01 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,00   0,82 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,67 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,17 0,50 1,42 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,92 0,25 1,67 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,18 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,83 0,25 1,20 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,58   0,86 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

0,92 0,75 0,93 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,28 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,42 0,94 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,06   0,80 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 
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    0,91 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,81 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,33   0,64 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,67   0,80 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,08   1,09 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,50   0,96 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,27 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,00   0,41 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

0,00     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

0,00     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,78 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,06 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

0,83   0,88 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,92     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,33     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,25     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,50     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
0,83 1,00 1,18 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,25 0,25 0,77 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,75 1,25 1,29 a) de seus cursos
-0,25 -0,50 0,37 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,42 0,50 0,74 c) de programas e atividades culturais 
0,50 0,25 0,68 d) de projetos e cursos de extensão 
0,58 0,00 1,13 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,33 -0,25 1,01 f) da qualidade das informações que você busca 
0,25 0,00 1,11 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
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      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 
1,25 0,25 1,13 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
0,67 0,25 1,14 b) Iniciação científica 
0,92 0,20 0,96 c) Monitoria 
1,00 0,25 1,12 d) Pbis – Inclusão Social 
0,75 0,25 1,06 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,67  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,33 0,25   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,83 -0,25 0,92 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,00 0,00 0,93 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,83 0,75 0,98 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,75 0,75 0,92 d) em atividades esportivas e culturais 
0,67 0,25 0,84 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    0,63 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,67 0,25   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,17 1,25   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,25 1,25 0,88 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,83 0,25   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,42 -1,00   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,25 1,50   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,08     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
-0,08 0,25   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,58     A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,75   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

-0,17 -0,50   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,17     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,75   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 
0,50     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
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são: 
  -0,75   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,87 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,83 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,45 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,91 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,08 1,75   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,08 0,00   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,17 0,75   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,08 1,75   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,00   0,95 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,67   0,62 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,00   1,12 b) audiovisuais e multimídia; 
0,42   0,36 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,42   0,81 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,58     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,92     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,25     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,83 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,83 0,25   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,50 -0,50   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,00 -0,75 0,76 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,25 0,00   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,58 1,50   c) Sigepe 
0,25 -0,50   d) SIPAC 

  0,25   e) Siga RH 
  1,00   f) SIAFI 
  1,00   g) SIASG 
  1,00   h) Comprasnet 

1,17 0,75   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
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0,50 -0,25   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,17 0,50 0,54 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,42 -0,25   a) DTIC 
0,92 0,25   b) Gabinete da Reitoria 
0,50 -0,50   c) Proad 
0,92 0,25   d) Proens 
0,83 0,50   e) Proepi 
0,58 0,00   f) Progepe 
0,67 0,25   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,33 0,25   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,50 0,25   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,58 0,50   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

-0,17 0,75   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA - DIM 7 
0,08 -0,50   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,92 1,50 1,29 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,08 0,50 1,20 b) O acervo bibliográfico 
1,17     c) Acesso à base de dados online 

    1,35 d) Horário de atendimento 
    1,52 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,60 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,58 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,67   1,23 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,33   0,92 b) acústica 
1,33   1,29 c) limpeza e conservação 
0,17   1,07 d) iluminação 
-0,25   -1,08 e) ventilação 
0,83   -0,44 f) acesso online à internet 
0,58   1,24 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,08 0,00   a) dimensão física  
-0,08 -0,75   b) acústica 
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-0,17 -0,25   c) iluminação 
-0,58 -0,50   d) ventilação 
0,00 1,00   e) mobiliário e comodidade 
1,83 1,25   f) limpeza e conservação 
0,58 -0,25   g) Acesso online à internet 
-0,17 0,25   h) computadores e programas 

0,75 0,00 0,84 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,33   0,26 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,17 1,00 0,82 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

-0,17 -1,00   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,58 -1,50 0,54 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,58 1,50 1,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,00 1,00 1,24 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

0,83 1,50 0,34 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,33 1,00 -1,44 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,33 -2,00 -0,89 d) serviços prestados pela cantina 
-0,92 -1,50 -0,31 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,58 1,50   f) serviços de transporte oficial  
0,08 0,00   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 

C A M P U S   C A S C A V E L 
24 18 144 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,63 0,67 -0,03 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,63 0,83   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,08 0,72   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,79 0,50 0,06 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

0,83 0,67 0,43 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 
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D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

1,25 1,11 1,44 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,21 1,33 1,37 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,92 1,00   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,04 1,22   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,17 1,22 0,64 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

1,00 1,00 0,90 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,79 0,78 0,77 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

1,17 1,00 0,63 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,29 1,44 0,99 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,33 1,28 0,98 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,96 1,17 1,24 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,63   0,63 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,88 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,17 0,89 1,06 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,88 0,83 1,13 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,13 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,25 0,67 0,87 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,67   0,90 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,25 1,33 0,70 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,42 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,79   0,61 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 
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1,00   0,87 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,05 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,09 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,79   0,70 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

1,08   0,24 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,17   0,83 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,71   0,40 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,33 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,04   0,40 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,38     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,79     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,86 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,23 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,33   1,22 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,04     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,17     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,21     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,79     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
0,75 0,83 0,24 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,83 1,28 0,41 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,21 1,17 1,00 a) de seus cursos
0,71 0,61 0,32 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,96 0,94 0,33 c) de programas e atividades culturais 
0,83 1,33 0,57 d) de projetos e cursos de extensão 
0,75 1,00 1,17 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,04 1,28 0,85 f) da qualidade das informações que você busca 
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1,08 1,39 0,81 g) da disposição de informações de forma atualizada 
      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,13 1,22 0,81 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
1,08 1,17 0,73 b) Iniciação científica 
0,88 0,95 0,96 c) Monitoria 
1,21 1,28 0,83 d) Pbis – Inclusão Social 
1,04 1,28 0,87 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,52  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,13 1,33   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,83 1,06 0,38 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,00 1,17 0,79 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,17 1,22 0,88 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,04 1,17 0,73 d) em atividades esportivas e culturais 
1,04 1,06 0,49 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,84 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,25 1,56   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,42 1,78   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,38 1,56 0,83 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,21 1,17   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,79 1,11   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,42 1,50   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,00     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,22   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,92 0,94   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,75     A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,78   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,54 0,39   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,00     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:
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  0,39   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,21     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  0,33   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,33 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,05 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,42 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,16 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,58 1,83   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,50 0,61   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,63 1,61   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,54 1,72   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,25   0,72 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,00   0,81 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,25   1,08 b) audiovisuais e multimídia; 
0,13   0,13 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

1,13   1,10 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

1,13     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
1,25     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

1,00     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,70 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,08 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,67 0,72   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,29 0,72 0,88 a) SIGAA/Sagres/SISA 
0,25 0,61   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,17 1,44   c) Sigepe 
0,63 0,94   d) SIPAC 

  0,44   e) Siga RH 
  0,50   f) SIAFI 
  0,72   g) SIASG 
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  0,83   h) Comprasnet 
1,00 0,67   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,83 0,83   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,08 1,06 -0,06 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,54 0,72   a) DTIC 
0,67 0,61   b) Gabinete da Reitoria 
0,58 0,50   c) Proad 
0,42 0,67   d) Proens 
0,88 0,61   e) Proepi 
0,83 0,94   f) Progepe 
0,63 0,61   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,58 1,06   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,08 1,22   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,88 0,94   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,58 0,83   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,54 0,28   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,08 1,33 1,21 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,96 1,11 1,15 b) O acervo bibliográfico 
0,88     c) Acesso à base de dados online 

    1,37 d) Horário de atendimento 
    1,40 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,38 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    1,28 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,17   1,04 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,83   0,97 b) acústica 
1,50   1,05 c) limpeza e conservação 
1,00   1,13 d) iluminação 
1,00   1,35 e) ventilação 
1,38   1,11 f) acesso online à internet 
0,96   1,19 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
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0,79 1,00   a) dimensão física  
0,88 1,06   b) acústica 
0,92 1,39   c) iluminação 
0,92 1,28   d) ventilação 
0,83 1,39   e) mobiliário e comodidade 
1,65 1,50   f) limpeza e conservação 
0,67 1,22   g) Acesso online à internet 
0,54 1,33   h) computadores e programas 

0,54 1,06 0,81 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,33   0,73 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

1,04 1,22 1,10 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,71 0,61   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,29 0,17 0,51 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

1,13 1,06 1,16 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,46 1,44 1,11 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,46 1,56 1,40 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,33 1,50 -1,32 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,13 -0,39 -0,99 d) serviços prestados pela cantina 
-0,54 0,00 -0,53 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,13 0,72   f) serviços de transporte oficial  
0,88 1,06 g) acesso à telefonia, internet e impressoras

 
 

C A M P U S   C O L O M B O 
12 3 83 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,58 -0,33 0,14 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,67 -0,33   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,08 0,67   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,33 0,33 -0,12 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 
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1,33 0,00 0,02 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

1,00 1,33 1,20 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,17 2,00 1,19 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,42 0,67   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,58 1,00   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

0,83 1,33 0,63 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,42 1,00 0,88 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

-0,33 1,00 0,64 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,17 1,67 0,63 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,50 2,00 0,95 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,83 1,67 0,99 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

-0,50 -0,33 0,06 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,33   0,76 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,42 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,75 1,67 1,22 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,08 1,00 1,20 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,08 2,00 1,05 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,50   0,90 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,08 1,67 0,92 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,05 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 
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1,17   0,84 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,00   0,73 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,99 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,90 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,83   0,80 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,67   0,58 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,33   0,83 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,58   0,60 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,54 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,00   0,72 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,50     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,75     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,86 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    0,83 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,08   0,93 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,67     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,00     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,75     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,58     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPÉ): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
0,08 0,00 0,34 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,42 1,33 0,60 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,58 1,33 0,89 a) de seus cursos
0,50 1,33 0,71 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,67 1,33 0,80 c) de programas e atividades culturais 
0,83 1,33 1,05 d) de projetos e cursos de extensão 
0,67 1,33 0,55 e) da clareza do boletim eletrônico 
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0,67 1,33 0,87 f) da qualidade das informações que você busca 
0,75 1,33 0,86 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,42 1,33 1,01 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
1,58 1,33 1,00 b) Iniciação científica 
1,00 1,33 0,81 c) Monitoria 
1,50 1,33 1,00 d) Pbis – Inclusão Social 
1,42 1,33 1,02 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,93  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,83 1,00   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,75 0,67 0,44 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,67 1,00 0,34 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,00 1,33 0,55 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,00 1,00 0,23 d) em atividades esportivas e culturais 
0,75 1,00 0,23 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    0,92 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,83 1,33   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,50 1,33   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,92 0,67 1,02 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,75 1,00   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,42 0,67   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,50 2,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,83     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,33   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,50 1,67   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,50     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,00   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,50 0,21   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
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0,75     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:
  -0,67   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,58     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -1,33   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,70 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,83 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    0,89 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,66 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,75 1,67   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,00 0,67   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,58 2,00   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,58 2,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,42   0,90 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,83   0,92 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,58   0,83 b) audiovisuais e multimídia; 
0,17   0,46 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-1,17   0,02 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

-0,33     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,58     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-0,08     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,53 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,00 0,67   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,58 1,00   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,33 0,67 0,48 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,50 0,67   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,00 1,33   c) Sigepe 
1,00 0,33   d) SIPAC 

  0,67   e) Siga RH 
  0,33   f) SIAFI 
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  0,33   g) SIASG 
  0,67   h) Comprasnet 

0,92 1,33   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,50 1,00   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,92 1,67 0,53 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,08 1,00   a) DTIC 
0,42 0,33   b) Gabinete da Reitoria 
0,42 0,33   c) Proad 
0,92 0,67   d) Proens 
0,67 0,67   e) Proepi 
0,58 1,00   f) Progepe 
0,42 0,67   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,58 1,00   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,50 1,33   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,00 0,33   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,42 0,33   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-1,00 0,00   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
-0,08 -1,00 0,83 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,75 2,00 0,77 b) O acervo bibliográfico 
0,50     c) Acesso à base de dados online 

    1,10 d) Horário de atendimento 
    1,04 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,28 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,72 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

-0,67   0,34 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,83   0,07 b) acústica 
0,25   0,78 c) limpeza e conservação 
-0,67   0,42 d) iluminação 
-0,25   0,22 e) ventilação 
0,08   0,57 f) acesso online à internet 
0,50   0,71 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 
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      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-1,00 -1,00   a) dimensão física  
-1,08 -1,00   b) acústica 
-0,75 -0,33   c) iluminação 
-0,83 -0,67   d) ventilação 
-0,50 -0,33   e) mobiliário e comodidade 
-0,38 1,00   f) limpeza e conservação 
-0,42 1,33   g) Acesso online à internet 
-0,50 1,00   h) computadores e programas 

-0,42 0,00 0,51 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,42   0,70 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-1,25 -2,00 -0,35 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

-0,58 0,00   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,08 -0,33 0,42 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,67 0,33 0,60 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

0,83 1,33 0,78 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

-0,08 -0,67 0,86 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,50 0,67 -0,55 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,67 -1,33 0,13 d) serviços prestados pela cantina 
-1,08 -1,00 -0,25 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-1,00 -0,67 f) serviços de transporte oficial 
0,17 0,00   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 

C A M P U S   C O R O N E L   V I V I D A 
5 4 130 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,20 1,00 -0,68 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

1,20 1,00   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,40 1,25   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 
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1,00 0,50 -0,12 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,20 1,00 0,02 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

1,20 1,25 1,62 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,00 1,50 1,52 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,60 1,00   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,20 1,00   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,20 1,00 0,66 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,60 0,75 0,84 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

-0,20 1,25 0,89 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,40 1,25 1,05 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,60 1,50 1,03 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,20 1,00 1,19 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,60 0,75 -0,55 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,40   0,98 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

1,00 0,75   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,40 0,75 1,06 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,60 0,25 1,66 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,83 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,80 1,25 0,87 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,40   1,05 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,20 0,50 1,29 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,71 Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
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horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

-0,40   0,55 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,40   0,72 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,25 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,40 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,40   1,12 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,20   0,68 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,00   1,16 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

-1,00   -0,32 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    -0,62 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,20   -0,20 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,00     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,38     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,18 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,25 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,20   1,41 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,40     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,60     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,80     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,20     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
1,20 0,75 0,99 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,80 1,50 0,68 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,40 1,25 1,35 a) de seus cursos
-0,20 1,00 0,42 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,00 1,00 1,20 c) de programas e atividades culturais 
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1,20 1,00 1,02 d) de projetos e cursos de extensão 
1,20 1,00 1,24 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,80 0,75 1,04 f) da qualidade das informações que você busca 
1,00 0,75 1,24 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,00 1,00 0,72 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
0,00 1,00 0,78 b) Iniciação científica 
-0,60 1,33 0,72 c) Monitoria 
-0,80 1,00 0,65 d) Pbis – Inclusão Social 
-0,20 1,00 0,75 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,26  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,80 1,25   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 
Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,00 0,75 0,90 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,00 0,50 0,82 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,00 0,75 1,18 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,00 0,75 1,24 d) em atividades esportivas e culturais 
0,00 0,75 0,76 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO
      Política de Pessoal - DIM 5 
    1,02 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,60 1,25   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,20 1,50   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,40 1,50 1,39 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,40 1,25   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,40 1,00   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,40 1,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,40     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,00 1,00   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,20     A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,00   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
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unidade é: 
-0,20 0,75   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
-0,40     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,50   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,60     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,25   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,52 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,85 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,41 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,75 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,60 1,50   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,20 0,50   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,40 1,50   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,60 1,50   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,00   1,02 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,20   0,05 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,00   0,16 b) audiovisuais e multimídia; 
0,40   -0,21 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,40   -0,91 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,80     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,60     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-0,60     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,69 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,00 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,60 1,00   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,40 0,00 0,78 a) SIGAA/Sagres/SISA 
0,00 0,50   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,20 0,75   c) Sigepe 
0,40 0,25   d) SIPAC 
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  0,50   e) Siga RH 
  0,75   f) SIAFI 
  0,50   g) SIASG 
  0,75   h) Comprasnet 

1,00 0,75   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,60 0,50   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,00 1,00 0,58 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,20 0,25   a) DTIC 
0,60 0,50   b) Gabinete da Reitoria 
0,60 0,75   c) Proad 
1,00 0,75   d) Proens 
1,20 0,75   e) Proepi 
1,00 0,75   f) Progepe 
0,80 0,75   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

1,00 0,75   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,20 0,75   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,40 0,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,40 0,25   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-0,20 1,00   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
-0,60 0,00 0,26 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,40 0,50 0,48 b) O acervo bibliográfico 
0,60     c) Acesso à base de dados online 

    1,22 d) Horário de atendimento 
    1,13 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,62 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    -0,30 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,20   0,31 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,40   0,30 b) acústica 
1,60   1,35 c) limpeza e conservação 
1,60   1,15 d) iluminação 
1,60   0,69 e) ventilação 
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1,40   -0,97 f) acesso online à internet 
0,40   -0,03 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-0,40 -1,00   a) dimensão física  
0,60 -1,00   b) acústica 
1,20 0,75   c) iluminação 
1,60 0,25   d) ventilação 
0,20 0,75   e) mobiliário e comodidade 
1,80 1,25   f) limpeza e conservação 
0,20 0,75   g) Acesso online à internet 
0,40 0,75   h) computadores e programas 

-1,20 -0,50 0,07 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-1,20   -0,79 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-0,20 -1,00 -0,82 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,20 0,25 A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,00 0,00 -0,06 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,00 -0,75 0,09 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,20 1,00 0,86 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,20 1,00 1,22 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,00 1,25 -0,80 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,40 -1,50 -1,06 d) serviços prestados pela cantina
-0,20 -1,00 -0,68 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,80 0,50   f) serviços de transporte oficial  
0,60 0,75   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 

C A M P U S   C U R I T I B A 
51 13 482 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,57 0,38 -0,17 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,39 0,54   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
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fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 
0,37 -0,15   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,69 -0,08 0,11 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,10 0,85 0,54 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,00 0,54 1,07 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,88 0,46 1,04 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,82 0,08   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,98 0,46   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,20 0,69 0,32 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,61 -0,08 0,22 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,02 -0,77 0,25 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,12 -0,08 0,17 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,04 1,08 1,12 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,16 1,08 1,11 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,78 -0,46 0,78 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,12   0,17 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,39 0,23   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,00 1,08 0,89 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,06 0,54 1,10 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,88 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,82 0,85 0,87 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,51 0,73 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 
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0,76 0,23 0,26 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    0,97 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,80   0,79 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,43   0,43 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,96 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,72 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,49   0,42 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,14   0,30 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,71   0,61 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,65   0,44 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    -0,20 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,80   0,10 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,22     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,51     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,62 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,01 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,14   0,87 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,86     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,84     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,78     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,55     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,06 -0,38 0,25 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,43 -0,38 0,04 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,10 0,15 0,31 a) de seus cursos 
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-0,02 -0,62 -0,13 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,10 0,00 0,20 c) de programas e atividades culturais 
0,10 0,69 0,20 d) de projetos e cursos de extensão 
0,45 0,15 0,44 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,35 0,08 0,27 f) da qualidade das informações que você busca 
0,31 -0,15 0,18 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,14 0,54 0,87 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,04 0,54 0,74 b) Iniciação científica 
1,12 0,87 0,90 c) Monitoria 
1,14 0,46 0,78 d) Pibis – Inclusão Social 
0,98 0,77 0,71 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,50  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,67 0,54   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,61 0,54 0,52 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,39 0,31 0,46 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,63 0,15 0,57 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,73 0,69 0,50 d) em atividades esportivas e culturais 
0,39 0,15 0,23 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,98 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,84 0,77   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,12 1,23   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,92 0,62 0,54 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,84 0,85   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,57 0,23   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,33 0,92   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,94     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,38   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,69 -0,31   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
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0,51     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,15   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,31 -0,15   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,63     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,08   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,65     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,77   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,26 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,75 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,17 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,84 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,47 1,46   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,27 -0,31   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,37 1,38   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,22 1,23   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,82   0,36 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,69   0,40 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,84   0,40 b) audiovisuais e multimídia; 
0,10   -0,30 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,20   0,47 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,12     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,82     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,39     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,26 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,80 0,31   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,67 -0,08   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,04 -0,77 0,29 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,24 -0,31   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,92 0,92 c) Sigepe 
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0,63 0,08   d) SIPAC 
  0,00   e) Siga RH 
  -0,15   f) SIAF 
  -0,08   g) SIASG 
  -0,23   h) Comprasnet 

0,41 -0,31   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,61 -0,08   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,39 0,08 -0,12 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,55 0,15   a) DTIC 
0,45 0,54   b) Gabinete da Reitoria 
0,37 0,23   c) Proad 
0,61 0,31   d) Proens 
0,53 0,54   e) Proepi 
0,88 0,15   f) Progepe 
0,47 0,23   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,37 0,00   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,25 -0,08   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

-0,10 -1,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

-0,08 -0,31   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  - DIM 7
-0,25 -0,62   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,59 -0,15 0,66 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,16 1,23 1,02 b) O acervo bibliográfico 
0,84     c) Acesso à base de dados online 

    0,98 d) Horário de atendimento 
    1,16 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    0,93 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,50 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

-0,43   0,09 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,78   0,11 b) acústica 
0,41   0,57 c) limpeza e conservação 
0,12   0,60 d) iluminação 
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-0,41   -0,02 e) ventilação 
0,33   -0,54 f) acesso online à internet 
0,10   0,30 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-0,49 -0,92   a) dimensão física  
-0,49 -1,23   b) acústica 
0,00 -0,92   c) iluminação 
-0,41 -0,54   d) ventilação 
-0,25 -0,31   e) mobiliário e comodidade 
0,44 0,85   f) limpeza e conservação 
-0,31 0,46   g) Acesso online à internet 
0,14 0,31   h) computadores e programas 

-0,39 -0,38 0,24 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,12   0,30 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,10 -0,46 0,48 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,14 -0,08   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,65 0,15 0,24 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,10 0,54 -0,23 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

0,51 0,46 0,56 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

0,45 0,92 0,38 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,63 0,85 0,12 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade
-0,80 -1,15 -1,03 d) serviços prestados pela cantina 
-0,73 -0,92 -0,72 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,02 0,15   f) serviços de transporte oficial  
0,16 0,85   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 

D I R E T O R I A    E a D 
6 8 RESPONDENTES 
D T PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,33 0,50 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 
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0,83 0,13 Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,17 0,63 Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,83 0,25 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,50 0,75 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
    Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,00 0,75 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,50 0,63 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,83 1,00 Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,67 1,00 Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

1,67 1,38 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

    Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,33 0,13 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

-0,50 0,38 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,33 0,13 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,33 0,75 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,50 1,00 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,00 0,00 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

-0,50   Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T POLITICAS ACADÊMICAS 
    Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,67 0,38 Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,00 1,00 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,67 0,63 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou 
extensão: 

1,00 0,50 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
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unidade para a comunidade: 

0,67   A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,00 0,75 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

0,83   
Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de 
forma:

0,00   Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

0,17   Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,00   De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,67   
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,83   Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

0,33   
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,00   
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,50   A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 

1,33   Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,50   Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,17   A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,17   

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,83   Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

    Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,17 0,50 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,00 0,50 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e 
suas atividades de forma: 

    Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 

0,00 0,50 a) de seus cursos 

-0,33 0,00 b) dos resultados de pesquisas científicas 

0,00 0,63 c) de programas e atividades culturais 

-0,17 0,00 d) de projetos e cursos de extensão 
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0,50 0,88 e) da clareza do boletim eletrônico 

0,50 1,00 f) da qualidade das informações que você busca 

0,33 1,00 g) da disposição de informações de forma atualizada 

    Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
    Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,67 0,00 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 

1,17 0,00 b) Iniciação científica 

1,17 -0,13 c) Monitoria 

1,33 0,00 d) Pibis – Inclusão Social 

1,17 0,13 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

0,83 0,13 
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

    Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,67 0,00 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 

0,50 0,38 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 

1,17 0,25 c) na realização de eventos técnicos e científicos 

0,83 0,13 d) em atividades esportivas e culturais 

-0,33 0,13 e) na divulgação de produções 

D T POLÍTICA DE GESTÃO 
    Política de Pessoal -  DIM 5 

0,67 1,25 De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,33 1,25 Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,83 0,75 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,83 0,75 Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,33 0,75 

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,33 1,25 A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,83   A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,88 A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 

0,67 0,63 A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 

0,50   A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade 
é: 
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  -0,25 A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,33 -0,38 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 

1,17   A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

  -0,25 A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,67   O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  0,00 O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 

    De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,33 1,50 a) ao relacionamento com a chefia imediata; 

1,33 0,38 b) ao relacionamento com os membros da instituição;

1,33 1,25 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 

0,83 0,75 d) à interação com a gestão da unidade. 

    Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,83   Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares:

    Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,83   a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 

0,67   b) audiovisuais e multimídia; 

-0,33   c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,00   d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,00   e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 

1,00   f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,33   
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

1,00 0,13 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações:

0,67 0,38 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

    Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,67 0,00 a) SIGAA/Sagres/SISA 

0,00 0,38 b) AVA/Moodle/Karavellas 

0,50 1,13 c) Sigepe 

-0,50 0,63 d) SIPAC 

  0,13 e) Siga RH 

  0,50 f) SIAF 

  0,63 g) SIASG 
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  0,75 h) Comprasnet 

1,00 0,50 Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 

0,83 0,25 Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,83 -0,13 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

    Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 

-0,33 0,50 a) DTIC 

1,00 0,50 b) Gabinete da Reitoria 

0,67 0,88 c) Proad 

0,67 0,63 d) Proens 

1,33 0,50 e) Proepi 

1,17 0,75 f) Progepe 

0,50 0,88 g) Proplan 

    Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,33 0,38 Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,50 0,50 A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,33 -0,50 As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,00 0,00 
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,17 -0,25 Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

    Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 

0,67 -0,63 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 

1,17 -0,13 b) O acervo bibliográfico 

1,17   c) Acesso à base de dados online 

    Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,33   a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 

0,00   b) acústica 

1,33   c) limpeza e conservação 

0,67   d) iluminação 

0,33   e) ventilação 

1,00   f) acesso online à internet 

-0,33   g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

    As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
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-0,50 -0,63 a) dimensão física  

-0,33 -0,88 b) acústica 

0,50 -0,75 c) iluminação 

0,33 -0,63 d) ventilação 

0,17 -0,25 e) mobiliário e comodidade 

1,50 0,38 f) limpeza e conservação 

0,00 1,00 g) Acesso online à internet 

0,00 0,75 h) computadores e programas 

0,17 0,50 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,17   
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,00 -0,63 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,33 0,50 A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,17 0,63 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,50 1,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

    Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,00 0,63 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,00 0,75 b) sanitários estão em condições de utilização: 

0,83 0,25 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 

0,00 0,13 d) serviços prestados pela cantina 

0,33 0,13 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 

0,33 0,63 f) serviços de transporte oficial  

1,00 1,38 g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 
 

C A M P U S   F O Z   D O   I G U A Ç Ú 
16 12 268 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 
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0,75 0,75 -0,04 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,44 0,25   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,75 0,58   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,63 0,58 0,14 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,25 0,92 0,24 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,13 1,33 1,21 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,13 1,00 1,29 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,56 1,00   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,88 1,00   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,13 1,17 0,43 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

1,00 1,08 0,82 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,69 0,92 1,04 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,44 0,33 0,68 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,25 0,92 1,27 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,00 1,00 1,05 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,38 0,67 0,63 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,19   0,25 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,50 0,50   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,88 0,50 0,97 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,00 0,92 1,07 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

0,94 0,42 1,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,56 0,83 0,93 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 
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1,00   0,73 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,63 0,83 0,41 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,09 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,63   0,66 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

1,13   0,81 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,05 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,89 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,63   0,81 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,38   0,54 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,81   0,87 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

1,25   1,01 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    -0,17 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,06   0,24 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,31     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,50     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,70 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,09 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,25   1,06 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,75     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,94     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,69     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,13 0,00 0,59 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,25 0,42 0,22 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 



111999333   

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,38 0,50 0,59 a) de seus cursos 
-0,06 -0,42 0,12 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,25 0,33 0,49 c) de programas e atividades culturais 
0,06 0,67 0,51 d) de projetos e cursos de extensão 
0,38 0,42 0,87 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,69 0,25 0,70 f) da qualidade das informações que você busca 
0,63 0,50 0,53 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,81 0,58 0,67 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,63 0,58 0,61 b) Iniciação científica 
0,19 0,83 0,79 c) Monitoria 
0,69 0,50 0,66 d) Pibis – Inclusão Social 
0,81 0,50 0,66 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,44  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,88 1,08   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,44 0,17 0,62 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,56 0,33 0,75 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,69 0,42 0,74 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,88 0,92 0,63 d) em atividades esportivas e culturais 
0,38 0,08 0,31 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,89 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,44 0,83   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,38 0,67   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,69 0,08 0,70 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,06 0,58   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,44 0,50   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,31 1,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,81     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 
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  0,33   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,88 0,42   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,88     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,17   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,25 0,25   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,00     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,08   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,13     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,42   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,68 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,84 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,18 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,87 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,25 1,00   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,38 0,25   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,31 1,50   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,06 1,08   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,88   0,62 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,06   0,80 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,19   0,95 b) audiovisuais e multimídia; 
0,69   0,16 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,06   0,41 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,44     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,38     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,75     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

0,48 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,88 0,75 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,81 1,00   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,13 0,25 0,81 a) SIGAA/Sagres/SISA 
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0,06 0,25   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,50 0,92   c) Sigepe 
0,94 0,50   d) SIPAC 

  0,42   e) Siga RH 
  0,58   f) SIAF 
  0,50   g) SIASG 
  0,58   h) Comprasnet 

0,69 0,58   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,19 0,58   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,56 0,00 0,28 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,63 0,42   a) DTIC 
0,50 0,58   b) Gabinete da Reitoria 
0,38 0,58   c) Proad 
0,50 0,67   d) Proens 
0,63 0,33   e) Proepi 
0,81 0,83   f) Progepe 
0,31 0,67   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,56 0,42   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,50 0,42   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,50 0,33   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,44 0,67   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,50 0,50   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,06 1,08 1,36 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,81 1,08 1,08 b) O acervo bibliográfico 
1,13     c) Acesso à base de dados online 

    1,30 d) Horário de atendimento 
    1,31 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,41 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,69 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,31   1,15 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,19   0,43 b) acústica 
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1,38   1,41 c) limpeza e conservação 
1,00   1,22 d) iluminação 
1,13   1,35 e) ventilação 
1,31   -0,12 f) acesso online à internet 
0,88   0,91 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,13 1,17   a) dimensão física  
0,63 0,42   b) acústica 
0,56 1,25   c) iluminação 
1,06 1,42   d) ventilação 
1,25 1,33   e) mobiliário e comodidade 
1,50 1,25   f) limpeza e conservação 
0,69 1,08   g) Acesso online à internet 
0,75 1,00   h) computadores e programas 

1,00 0,75 0,75 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,56   0,88 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,00 0,83 0,54 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,94 1,00   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

1,00 0,75 0,40 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,06 0,33 0,13 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,38 1,42 1,21 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,31 1,00 1,15 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,00 1,08 -0,31 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,25 0,08 -0,76 d) serviços prestados pela cantina 
-0,88 -0,67 -0,51 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,56 0,83   f) serviços de transporte oficial  
0,81 1,00   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 

C A M P U S   G O I O E R Ê 
4 5 110 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 
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0,75 0,40 -0,35 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,75 -0,20   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,25 -0,20   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

1,50 -0,40 0,40 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,50 -0,20 0,91 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,50 1,20 1,65 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,50 0,40 1,61 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

1,25 0,20   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,50 -0,40   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,50 0,60 0,60 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

1,25 0,60 0,61 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

-0,25 1,00 0,67 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,75 0,40 0,62 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,75 0,60 1,31 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,50 1,20 1,27 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,25 0,40 -0,25 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

1,00   0,43 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,00 0,20   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,75 1,00 1,40 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

-0,75 1,20 1,71 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,75 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,75 1,20 0,95 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 
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0,00   1,01 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,25 0,20 0,78 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,56 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,75   0,67 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

1,00   0,84 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,21 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,18 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,75   0,98 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,25   0,48 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,75   0,91 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

-0,25   0,30 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    -0,15 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,75   0,08 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,50     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

2,00     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,07 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,06 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,25   1,18 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,25     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,25     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,00     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,50 0,20 1,19 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,50 -0,40 0,66 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 
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      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,25 0,00 1,10 a) de seus cursos 
1,25 0,00 0,48 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,50 0,40 0,92 c) de programas e atividades culturais 
1,00 0,40 0,76 d) de projetos e cursos de extensão 
1,50 0,60 1,15 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,00 -0,20 0,98 f) da qualidade das informações que você busca 
1,25 -0,20 1,16 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,75 0,40 1,11 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
-0,25 0,60 0,72 b) Iniciação científica 
0,00 1,00 0,78 c) Monitoria 
0,00 0,60 0,88 d) Pibis – Inclusão Social 
0,25 0,40 0,94 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,77  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,50 -0,20   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,75 0,80 0,81 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,00 0,60 0,66 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,75 0,80 1,05 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,50 1,00 0,85 d) em atividades esportivas e culturais 
1,50 0,80 0,90 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,96 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,50 -0,20   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,75 0,80   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,75 0,60 1,15 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,50 1,00   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,50 0,40   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

2,00 1,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,00     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 
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  0,40   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,00 0,80   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,75     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,80   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,00 0,20   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,00     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,00   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,50     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,80   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,72 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,78 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,35 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,73 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

2,00 1,00   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,75 0,00   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,50 1,20   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,75 0,80   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,50   0,95 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,75   0,55 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,25   0,55 b) audiovisuais e multimídia; 
-1,00   -0,13 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,00   -0,73 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,75     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
1,50     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-1,00     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

0,58 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,50 0,60 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,00 0,80   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,50 -0,20 1,04 a) SIGAA/Sagres/SISA 
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0,25 0,00   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,50 1,20   c) Sigepe 
0,00 0,20   d) SIPAC 

  0,00   e) Siga RH 
  -0,20   f) SIAF 
  -0,40   g) SIASG 
  0,20   h) Comprasnet 

0,75 0,60   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
1,25 0,60   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,50 0,20 0,48 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,25 0,20   a) DTIC 
1,25 0,40   b) Gabinete da Reitoria 
1,25 0,00   c) Proad 
1,50 0,60   d) Proens 
1,25 0,40   e) Proepi 
1,50 0,20   f) Progepe 
1,25 0,00   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

2,00 0,60   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,75 0,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

-0,25 -0,20   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

-0,25 0,40   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-1,00 0,60   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,00 -0,20 1,26 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,25 0,40 0,82 b) O acervo bibliográfico 
0,50     c) Acesso à base de dados online 

    1,27 d) Horário de atendimento 
    1,40 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,55 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    -0,20 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,00   0,61 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,00   0,52 b) acústica 
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1,75   1,47 c) limpeza e conservação 
0,25   1,19 d) iluminação 
-0,25   -0,59 e) ventilação 
2,00   -1,00 f) acesso online à internet 
0,00   0,55 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-0,25 0,20   a) dimensão física  
0,00 0,20   b) acústica 
1,00 0,20   c) iluminação 
0,50 -0,60   d) ventilação 
-0,75 -0,80   e) mobiliário e comodidade 
1,58 0,40   f) limpeza e conservação 
-0,25 0,00   g) Acesso online à internet 
0,00 -0,20   h) computadores e programas 

0,50 -0,40 0,85 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,75   0,65 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,00 -0,20 -0,67 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

-0,25 -0,20   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,75 0,40 0,15 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-1,00 0,00 0,13 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,75 0,60 1,33 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,75 0,80 -0,67 b) sanitários estão em condições de utilização: 
-0,75 -0,40 -1,57 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,50 -0,40 -0,87 d) serviços prestados pela cantina 
0,00 -1,00 -1,22 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-1,00 -1,20   f) serviços de transporte oficial  
-0,50 0,60   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
 
 

C A M P U S   I R A T I 
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8 13 69 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,13 0,77 0,29 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,13 0,46   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,63 0,00   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,38 0,00 0,35 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,38 0,62 0,71 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,25 0,77 1,52 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,25 1,08 1,52 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,50 0,77   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,88 0,62   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,38 1,08 1,12 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,75 0,92 1,22 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é:

-0,38 0,38 1,16 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,88 0,23 1,01 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,88 0,92 1,35 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,50 0,85 1,26 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,25 0,77 1,59 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

-0,63   0,64 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,25 0,77   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,25 0,85 1,30 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,13 0,69 1,39 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 
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    1,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,38 0,92 1,06 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

-0,13   1,14 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,75 0,46 1,20 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,43 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,25   1,09 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,63   1,14 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,12 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,26 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

-0,13   1,16 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,25   0,88 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,13   1,00 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

-0,50   0,58 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,41 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,38   0,48 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

0,50     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

0,38     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,86 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,30 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

0,63   1,26 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,25     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,88     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,88     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

-0,38     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
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0,63 0,62 0,97 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,50 0,00 0,88 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,63 0,31 0,88 a) de seus cursos 
-0,75 0,15 0,55 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,25 0,69 0,99 c) de programas e atividades culturais 
0,50 1,00 0,78 d) de projetos e cursos de extensão 
0,00 0,38 1,20 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,50 0,00 1,07 f) da qualidade das informações que você busca 
0,38 0,08 1,26 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,50 1,00 1,49 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,50 0,85 1,13 b) Iniciação científica 
0,25 0,67 1,13 c) Monitoria 
0,75 1,08 1,17 d) Pibis – Inclusão Social 
0,63 0,92 1,01 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,22  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,13 0,69   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,13 0,54 0,93 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,50 0,85 0,90 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,63 0,85 0,99 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,25 0,92 0,87 d) em atividades esportivas e culturais 
-0,25 0,85 0,65 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,71 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,38 0,38   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

0,50 0,54   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,88 0,69 1,17 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,00 0,23   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

-0,25 0,38   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 
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0,75 1,15   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,13     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,77   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,50 0,31   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,25     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,31   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

-0,50 0,23   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,13     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,15   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,38     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,08   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,81 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,88 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,52 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,01 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

0,88 0,54   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
0,88 -0,23   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
0,75 0,92   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
0,88 1,08   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,13   0,94 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,00   1,16 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,00   1,29 b) audiovisuais e multimídia; 
0,38   0,14 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,25   1,07 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,38     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,75     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,88     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

0,84 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,75 0,38   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
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serviço e demais regulamentações: 
-0,38 0,15   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 
-1,00 -0,23 1,12 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,50 -0,23   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,63 1,00   c) Sigepe 
0,13 -0,31   d) SIPAC 

  -0,62   e) Siga RH 
  0,23   f) SIAF 
  0,23   g) SIASG 
  0,23   h) Comprasnet 

0,25 0,54   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,50 0,38   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,25 0,62 0,88 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,50 -0,31   a) DTIC 
0,50 0,15   b) Gabinete da Reitoria 
0,13 0,62   c) Proad 
0,38 -0,08   d) Proens 
0,75 0,08   e) Proepi 
0,50 0,54   f) Progepe 
0,00 0,38   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,63 0,54   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,38 0,54   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,38 0,62   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,38 0,46   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos:

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,50 0,15   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,38 0,85 1,70 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,25 1,23 1,43 b) O acervo bibliográfico 
1,25     c) Acesso à base de dados online 

    1,30 d) Horário de atendimento 
    1,32 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,39 f) O atendimento realizado pelos servidores 
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    1,25 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,88   1,41 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,38   0,58 b) acústica 
1,38   1,64 c) limpeza e conservação 
0,50   0,41 d) iluminação 
-0,13   0,49 e) ventilação 
1,25   0,48 f) acesso online à internet 
1,13   1,36 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,63 0,38   a) dimensão física  
-0,13 0,08   b) acústica 
0,00 0,23   c) iluminação 
-0,25 0,69   d) ventilação 
0,63 0,85   e) mobiliário e comodidade 
1,75 1,23   f) limpeza e conservação 
0,88 1,08   g) Acesso online à internet 
1,25 1,00   h) computadores e programas 

0,00 0,38 1,20 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,50   1,23 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,50 0,69 1,35 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,63 0,46   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,75 -1,15 -0,88 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-1,00 -0,69 0,13 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,25 1,08 1,54 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,00 1,23 1,59 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,13 1,15 0,65 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,13 0,69 -0,13 d) serviços prestados pela cantina 
0,13 -0,46 0,06 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,38 0,46   f) serviços de transporte oficial  
1,00 0,46   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

C A M P U S   I V A I P O R Ã 
13 13 121 RESPONDENTES 
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D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 
0,85 0,77 0,62 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 

realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,62 0,69   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,31 0,31   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,77 0,08 0,53 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,00 0,54 0,79 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

0,85 0,92 1,30 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,31 0,85 1,30 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,77 0,15   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,08 0,31   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,23 0,77 0,88 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,77 0,31 1,07 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,00 -0,08 0,72 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,38 0,46 1,02 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,85 0,69 1,31 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,23 1,31 1,25 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,46 -0,15 0,77 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,15   0,79 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,77 0,54   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,08 1,38 1,26 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,54 0,54 1,33 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

1,23 1,08 1,07 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 
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0,08 0,23 1,12 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,85   0,94 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,00 0,23 0,88 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,31 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

1,00   0,96 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,08   1,06 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,98 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,00 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,62   1,06 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,62   1,02 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,23   1,01 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,46   0,64 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,81 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,46   0,63 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,15     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,85     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,08 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,17 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,23   1,17 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,08     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,23     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,69     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,46     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,62 0,00 1,21 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 
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0,77 0,92 0,96 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,62 0,00 1,07 a) de seus cursos 
0,54 0,00 0,72 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,92 0,00 0,94 c) de programas e atividades culturais 
0,85 0,69 0,98 d) de projetos e cursos de extensão 
0,62 0,38 1,23 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,62 0,31 1,09 f) da qualidade das informações que você busca 
0,62 0,23 1,12 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,08 0,54 1,25 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,46 0,62 1,07 b) Iniciação científica 
1,46 1,17 0,94 c) Monitoria 
1,00 0,62 1,01 d) Pibis – Inclusão Social 
1,31 0,62 0,88 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,07  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,15 0,08   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,08 0,46 1,13 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,46 0,54 1,08 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,00 0,69 1,02 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,00 0,54 0,95 d) em atividades esportivas e culturais 
0,69 0,08 0,88 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,12 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,85 0,31   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

0,77 0,77   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,62 0,46 1,20 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,92 0,15   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,08 -0,46   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,23 1,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 
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0,00     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,46   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,15 0,00   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,00     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,69   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,31 0,00   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,08     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,00   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,08     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,69   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,93 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,12 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,30 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,06 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,31 1,08   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,46 0,00   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,23 1,69   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,15 1,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,38   1,14 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,00   1,12 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,15   0,90 b) audiovisuais e multimídia; 
-0,69   0,50 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,23   0,61 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,31     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,23     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,62     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

0,97 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,00 0,85 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,69 0,69   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
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      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 
-0,85 0,23 0,92 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,77 0,00   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,85 1,23   c) Sigepe 
0,77 0,46   d) SIPAC 

  0,54   e) Siga RH 
  0,15   f) SIAF 
  0,23   g) SIASG 
  0,46   h) Comprasnet 

0,62 0,54   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,54 0,38   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,31 0,08 0,76 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,77 0,31   a) DTIC 
0,69 0,85   b) Gabinete da Reitoria 
0,46 0,54   c) Proad 
0,54 0,69   d) Proens 
0,92 0,85   e) Proepi 
0,46 0,77   f) Progepe 
0,46 0,38   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,69 0,92   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,46 0,69   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,31 0,69   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,15 0,23   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,31 0,46   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,54 1,54 1,47 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,00 1,54 1,26 b) O acervo bibliográfico 
1,23     c) Acesso à base de dados online 

    1,28 d) Horário de atendimento 
    1,37 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,44 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    1,31 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  
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0,23   1,17 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,38   0,98 b) acústica 
1,62   1,15 c) limpeza e conservação 
0,38   1,01 d) iluminação 
0,77   0,92 e) ventilação 
1,23   0,83 f) acesso online à internet 
0,77   1,08 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,54 1,23   a) dimensão física  
0,62 0,62   b) acústica 
0,00 0,62   c) iluminação 
0,46 0,69   d) ventilação 
0,85 1,23   e) mobiliário e comodidade 
1,50 1,31   f) limpeza e conservação 
1,00 1,31   g) Acesso online à internet 
0,54 1,38   h) computadores e programas 

0,31 0,85 1,07 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,54   1,12 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,77 0,15 0,88 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,69 0,85   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,31 -0,62 0,69 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,31 0,15 0,74 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,31 1,38 1,19 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,77 1,46 1,33 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,15 1,46 0,41 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,46 -0,54 -0,17 d) serviços prestados pela cantina 
-1,31 -1,08 0,01 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-0,46 -0,54   f) serviços de transporte oficial  
0,92 1,08   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 

C A M P U S   J A C A R E Z I N H O 
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45 12 153 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,87 0,75 0,35 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,82 0,25   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,87 0,25   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,71 0,00 0,50 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,02 0,17 0,60 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,11 1,33 1,50 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,33 1,50 1,53 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,58 0,50   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,64 0,75   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,18 1,08 1,05 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,62 0,58 0,93 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é:

0,00 -0,33 0,62 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,22 0,08 0,78 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,27 1,17 1,41 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,07 0,33 1,31 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,16 1,00 1,32 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

1,36   1,22 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,58 0,58   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,02 1,42 1,21 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,00 0,75 1,35 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 
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1,16 1,00 0,99 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,09 0,92 1,13 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,27   0,98 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,13 0,92 0,76 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    0,98 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,13   0,18 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,24   0,30 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,99 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,07 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,78   0,93 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

1,00   0,92 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,71   1,04 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,65   1,05 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,14 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,33   0,32 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,47     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,64     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,82 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,15 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,20   0,99 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,80     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,29     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,09     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,73     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
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0,71 0,17 1,13 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,29 -0,08 0,44 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,47 0,17 0,69 a) de seus cursos 
0,02 0,08 0,48 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,31 0,25 0,88 c) de programas e atividades culturais 
0,29 0,92 0,75 d) de projetos e cursos de extensão 
0,07 0,33 0,08 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,36 0,25 0,60 f) da qualidade das informações que você busca 
0,29 0,00 0,69 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,47 0,75 0,52 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,42 1,00 0,65 b) Iniciação científica 
0,58 0,93 0,69 c) Monitoria 
0,04 0,92 0,54 d) Pibis – Inclusão Social 
0,20 0,92 0,46 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,76  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,91 0,67   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,78 0,92 0,94 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,60 1,33 0,88 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,73 1,33 1,03 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,71 1,17 0,66 d) em atividades esportivas e culturais 
0,44 0,67 0,54 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,22 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,24 1,17   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,36 1,58   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,16 0,92 1,01 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,04 1,25   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,47 0,33   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 
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1,67 1,08   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,00     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,58   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,71 0,33   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,73     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,67   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,00 0,00   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,09     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,00   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,96     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  0,08   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,76 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,05 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,34 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,01 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,49 1,75   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,56 0,00   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,64 1,75   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,38 1,25   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,20   0,73 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,96   0,76 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,93   1,11 b) audiovisuais e multimídia; 
-0,44   0,13 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,87   1,17 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,64     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,82     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,58     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

0,82 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,64 0,17   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
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serviço e demais regulamentações: 
0,58 0,08   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 
-0,31 0,08 -0,05 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,13 0,00   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,04 1,00   c) Sigepe 
0,64 0,33   d) SIPAC 

  0,00   e) Siga RH 
  0,25   f) SIAF 
  0,17   g) SIASG 
  0,25   h) Comprasnet 

0,40 0,42   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,51 0,50   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,98 0,17 0,31 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,27 0,50   a) DTIC 
0,60 0,58   b) Gabinete da Reitoria 
0,29 0,25   c) Proad 
0,33 0,75   d) Proens 
0,62 0,42   e) Proepi 
0,56 0,58   f) Progepe 
0,36 0,50   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,56 0,33   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,56 0,50   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,71 0,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,20 0,25   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos:

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,62 0,42   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,11 1,17 1,60 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,93 1,00 1,63 b) O acervo bibliográfico 
0,89     c) Acesso à base de dados online 

    0,76 d) Horário de atendimento 
    1,23 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,10 f) O atendimento realizado pelos servidores 



222222000   

    0,34 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,18   1,40 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,44   1,08 b) acústica 
1,47   1,52 c) limpeza e conservação 
0,96   1,55 d) iluminação 
0,38   0,65 e) ventilação 
1,42   -0,38 f) acesso online à internet 
0,84   1,31 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,09 0,67   a) dimensão física  
0,62 0,17   b) acústica 
0,80 0,75   c) iluminação 
0,33 -0,08   d) ventilação 
1,22 1,42   e) mobiliário e comodidade 
1,94 1,58   f) limpeza e conservação 
0,47 0,92   g) Acesso online à internet 
0,87 0,67   h) computadores e programas 

0,96 0,42 1,04 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,53   0,93 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,89 0,83 1,21 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,91 0,75   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,80 0,50 0,36 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,93 0,67 0,69 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,44 1,17 1,08 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,44 1,33 1,22 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,40 1,33 -0,06 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,04 0,33 -1,10 d) serviços prestados pela cantina 
-0,51 -1,00 -0,77 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,18 0,50   f) serviços de transporte oficial  
0,67 -0,08   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   J A G U A R I A Í V A 

14 6 108 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,29 0,67 0,60 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

1,00 0,67   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,64 1,00   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,93 0,00 0,65 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,36 1,17 1,06 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,29 1,33 1,43 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,43 1,33 1,33 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

1,29 0,33   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,29 0,50   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,36 0,67 0,91 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

1,29 0,83 1,15 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

1,00 0,50 0,93 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

1,21 0,67 1,06 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,43 1,50 1,06 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,79 1,50 1,04 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,57 1,17 1,18 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

1,00   0,81 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,50 0,67   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,57 1,00 1,14 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
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extensão: 

1,86 0,83 1,31 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,71 1,00 1,15 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,07   1,05 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,64 1,00 1,19 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,42 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,71   0,67 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

-0,21   0,66 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,81 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,17 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,14 1,20 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade:

1,14   0,82 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,50   0,98 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,64   0,39 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,47 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,71   0,49 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,57     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,71     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,99 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,16 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,43   1,18 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,43     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,64     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,29     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,64     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,14 1,50 0,69 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,29 0,83 0,60 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,43 1,50 1,06 a) de seus cursos 
1,07 0,50 0,49 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,57 1,33 0,95 c) de programas e atividades culturais 
1,36 1,33 0,81 d) de projetos e cursos de extensão 
1,29 0,83 -0,04 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,50 1,00 0,81 f) da qualidade das informações que você busca 
1,43 0,67 0,82 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,14 1,33 0,93 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,43 1,33 1,06 b) Iniciação científica 
1,43 1,75 1,02 c) Monitoria 
1,57 1,33 0,86 d) Pibis – Inclusão Social 
1,21 1,33 0,52 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,95  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,21 1,33   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,50 1,17 0,94 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,71 1,17 0,95 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,57 1,17 0,96 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,50 1,33 0,71 d) em atividades esportivas e culturais 
1,57 1,00 0,76 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,02 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,50 1,33   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,79 1,83   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,79 1,67 1,20 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,29 1,00   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

1,07 0,83   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,79 1,17   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,21     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,50   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
1,36 0,67   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,64     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,33   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,57 0,00 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
1,14     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,00   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,36     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,33   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,86 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,99 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,31 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,87 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,79 1,50   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,43 -0,17   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,71 1,33 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,71 1,50   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,50   0,92 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,29   0,88 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,21   0,90 b) audiovisuais e multimídia; 
0,43   0,30 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

1,36   0,82 d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

1,21     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
1,29     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

1,14     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    0,77 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,93 0,50   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,57 0,50   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,07 -0,33 0,32 a) SIGAA/Sagres/SISA 
0,14 -0,17   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,36 0,83   c) Sigepe 
0,57 0,33   d) SIPAC 

  0,33   e) Siga RH 
  0,17   f) SIAF 
  0,17   g) SIASG 
  0,33   h) Comprasnet 

1,00 0,50   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,86 0,33   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,50 0,83 0,69 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,93 0,83   a) DTIC 
0,93 0,83   b) Gabinete da Reitoria 
0,93 1,00   c) Proad 
1,21 0,50   d) Proens 
1,21 0,67   e) Proepi 
1,00 0,67   f) Progepe 
1,00 0,67   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

1,36 0,83   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,57 1,17   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

1,29 0,83   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,64 0,83   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
1,00 0,33   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,64 0,83 1,00 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,86 0,83 0,88 b) O acervo bibliográfico 
1,00     c) Acesso à base de dados online 

    1,36 d) Horário de atendimento 
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    1,36 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,31 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,70 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,43   1,02 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
1,21   0,86 b) acústica 
1,64   1,36 c) limpeza e conservação 
1,64   1,26 d) iluminação 
1,21   0,51 e) ventilação 
1,57   0,04 f) acesso online à internet 
1,29   0,84 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,36 -0,33   a) dimensão física  
1,21 0,50   b) acústica 
1,36 1,17   c) iluminação 
1,14 1,33   d) ventilação 
1,21 0,83   e) mobiliário e comodidade 
2,00 1,33   f) limpeza e conservação 
0,93 1,33   g) Acesso online à internet 
0,71 0,50   h) computadores e programas 

1,21 0,67 0,96 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,71   0,40 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

1,36 1,33 1,03 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,57 0,33   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,86 -0,33 0,11 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,79 0,83 0,63 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,50 1,50 1,20 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,71 1,33 -0,40 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,21 -0,17 -0,46 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,14 -1,17 -0,29 d) serviços prestados pela cantina 
0,64 -0,50 -0,35 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
1,43 0,00   f) serviços de transporte oficial  
1,50 0,67   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   L O N D R I N A 

38 28 239 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,84 0,21 0,14 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,74 0,32   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,05 0,11   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,61 0,18 0,42 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,08 0,64 0,45 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

0,55 0,96 1,41 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,63 0,96 1,41 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,71 0,57   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,89 0,50   Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) é: 

0,92 0,79 0,67 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) - DIM 3 

0,03 0,46 0,79 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

-0,08 0,07 0,89 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,08 0,18 0,73 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

0,97 1,14 1,41 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,89 1,18 1,16 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

-0,42 0,89 0,74 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,39   0,69 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão - DIM 2 

0,37 0,61   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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0,68 0,93 1,10 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,42 0,96 1,36 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,19 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,00 0,79 1,07 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,47   1,07 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso é: 

1,11 0,93 1,11 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,21 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,29   1,01 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,00   0,62 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,07 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,15 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,47   0,97 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,32   0,59 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,61   1,21 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,47   0,95 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,58 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,89   0,72 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,21     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,50     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,10 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,30 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,18   1,23 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,74     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Em sua opinião isto se dá de forma: 

1,13     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,89     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,29     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONCEPE): 

      Comunicação com a Sociedade - DIM 4 
-0,39 -0,29 0,22 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,47 0,14 0,51 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,11 0,07 0,60 a) de seus cursos 
-0,05 0,00 0,49 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,26 0,04 0,55 c) de programas e atividades culturais 
0,37 0,75 0,64 d) de projetos e cursos de extensão 
0,11 0,14 0,51 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,42 0,21 0,88 f) da qualidade das informações que você busca 
0,45 0,43 0,85 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes - DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,50 0,82 1,24 a) Auxílio Pace – alimentação, transporte e moradia 
0,63 0,71 1,13 b) Iniciação científica 
0,58 0,81 1,04 c) Monitoria 
0,34 0,79 1,05 d) Pbis – Inclusão Social 
0,55 0,79 1,02 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,86  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,76 0,75   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,39 0,46 0,92 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,03 0,50 0,99 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,55 0,75 1,03 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,47 0,75 0,85 d) em atividades esportivas e culturais 
0,18 0,39 0,67 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal - DIM 5 
    1,15 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,13 1,04   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,08 1,18   Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,18 1,25 1,17 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,87 1,00   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,42 0,00   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,24 1,32   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,55     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,57   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,68 0,18   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,03     A relação entre o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,25   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,39 0,18 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
1,05     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,11   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,89     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,43   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    1,11 a) Participação em atividades extracurriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,27 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,32 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,14 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,32 1,39   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,29 0,07   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,32 1,54 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,29 1,50   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição - DIM 6 

1,18   0,98 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extracurriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,32   0,85 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,32     b) audiovisuais e multimídia; 
-0,39   0,25 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,45     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,16     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,47     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,18     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    0,81 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,76 0,54   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,66 0,68   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,76 -0,14 0,22 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,68 0,07   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,11 1,14   c) Sigepe 
0,53 0,54   d) SIPAC 

  0,29   e) Siga RH 
  0,46   f) SIAFI 
  0,39   g) SIASG 
  0,54   h) Comprasnet 

0,50 0,32   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,47 0,54   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,66 1,11 0,70 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,53 0,75   a) DTIC 
0,55 0,46   b) Gabinete da Reitoria 
0,26 0,64   c) Proad 
0,45 0,39   d) Proens 
0,87 0,43   e) Proepi 
0,97 0,50   f) Progepe 
0,53 0,71   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira - DIM 10 

0,29 0,71   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,37 0,86   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,21 0,57   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,18 0,39   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-0,18 -0,18   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,58 0,04 0,70 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,87 0,86 1,15 b) O acervo bibliográfico 
1,13     c) Acesso à base de dados online 

    0,99 d) Horário de atendimento 
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    1,27 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,40 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,75 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,18   0,53 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,03   0,41 b) acústica 
1,00   1,05 c) limpeza e conservação 
0,68   0,92 d) iluminação 
-0,13   0,77 e) ventilação 
1,11   0,66 f) acesso online à internet 
0,37   0,80 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
-0,08 -0,46   a) dimensão física  
0,13 -0,18   b) acústica 
0,61 0,39   c) iluminação 
-0,05 0,00   d) ventilação 
0,11 0,18   e) mobiliário e comodidade 
1,07 0,86   f) limpeza e conservação 
0,03 0,86   g) Acesso online à internet 
0,34 0,86   h) computadores e programas 

0,11 -0,04 0,62 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,13   0,59 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-0,34 0,04 0,41 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,05 0,61   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,50 1,18 0,92 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-0,32 -0,46 -0,17 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,03 0,93 0,94 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,03 1,07 0,67 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,82 1,11 -0,64 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,89 -0,89 -0,64 d) serviços prestados pela cantina 
-0,68 -0,21 -0,39 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-0,21 0,36   f) serviços de transporte oficial  
0,03 -0,18   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   P A L M A S 

90 22 697 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,93 0,59 0,53 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,64 0,36   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,71 0,18   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,63 0,23 0,66 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,22 0,27 0,69 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

0,96 0,82 1,26 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,96 1,00 1,23 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,87 0,73   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,06 0,86   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,20 1,00 0,70 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,54 0,32 0,76 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,09 0,14 0,73 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,22 0,32 0,66 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,07 1,05 1,23 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,18 0,91 1,08 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

-0,48 -0,27 0,18 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,21   0,56 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,70 0,36   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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0,83 0,73 1,17 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,78 0,36 1,35 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,24 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,98 0,64 1,09 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,70   1,15 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,04 0,73 0,93 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,10 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,73   0,87 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,08   0,59 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,23 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,21 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,09   0,73 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,56   0,82 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,97   1,17 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,94   1,23 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,64 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,22   0,75 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,30     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,52     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,19 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,35 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,22   1,17 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,93     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,04     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,04     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,57     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,61 0,91 1,23 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,21 0,36 0,72 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,80 0,86 1,11 a) de seus cursos 
0,13 0,09 0,70 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,73 0,45 0,79 c) de programas e atividades culturais 
0,67 1,05 0,89 d) de projetos e cursos de extensão 
0,24 0,18 0,70 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,36 0,36 0,88 f) da qualidade das informações que você busca 
0,46 0,18 0,80 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,00 0,86 1,30 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,73 0,82 1,27 b) Iniciação científica 
0,90 0,58 1,24 c) Monitoria 
0,84 1,00 1,28 d) Pibis – Inclusão Social 
0,63 0,82 1,17 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,08  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,79 0,68   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,77 0,50 1,11 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,48 0,82 1,08 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,83 0,82 1,13 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,80 0,50 0,96 d) em atividades esportivas e culturais 
0,56 0,36 0,90 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,18 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,11 0,68   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,46 1,14   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,12 0,82 1,06 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,11 0,91   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,61 0,27   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,36 0,91   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,62     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,41   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,72 0,50   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,38     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,59   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,46 0,14 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
0,84     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,14   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,54     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,41   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    1,26 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,30 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,58 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,20 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,59 1,50   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,48 0,05   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,39 1,64 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,28 1,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,19   1,04 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,66   0,55 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,77     b) audiovisuais e multimídia; 
-0,09   0,34 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,74     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,09     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
-0,38     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

-0,04     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    0,47 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,78 0,36   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,54 0,23   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,36 0,18 0,43 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,14 0,05   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,21 1,36   c) Sigepe 
0,82 0,73   d) SIPAC 

  0,41   e) Siga RH 
  0,32   f) SIAF 
  0,23   g) SIASG 
  0,41   h) Comprasnet 

0,67 0,59   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,68 0,18   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,76 0,27 0,44 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,44 0,73   a) DTIC 
0,58 0,77   b) Gabinete da Reitoria 
0,41 0,41   c) Proad 
0,52 0,86   d) Proens 
0,67 0,50   e) Proepi 
0,61 1,09   f) Progepe 
0,52 0,32   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,43 0,14   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,43 0,55   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,03 0,55   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,47 0,45   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-0,01 0,00   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,98 1,09 1,33 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,09 1,18 1,40 b) O acervo bibliográfico 
0,98     c) Acesso à base de dados online 

    1,29 d) Horário de atendimento 
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    1,36 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,30 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,38 g) Acesso online à internet 
    0,73 Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,63   0,42 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,13   1,29 b) acústica 
1,29   0,76 c) limpeza e conservação 
0,49   -0,05 d) iluminação 
0,17   -0,81 e) ventilação 
1,13   0,58 f) acesso online à internet 
0,40   0,61 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,47 0,55   a) dimensão física  
0,26 0,05   b) acústica 
0,37 0,50   c) iluminação 
0,18 0,41   d) ventilação 
0,50 0,77   e) mobiliário e comodidade 
1,73 1,32   f) limpeza e conservação 
-0,57 0,59   g) Acesso online à internet 
-0,08 0,64   h) computadores e programas 

-0,09 0,45 0,61 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,04   0,64 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-0,87 -0,91 -0,06 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,40 0,55   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,13 0,14 0,50 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,13 0,73 0,54 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,31 1,32 1,09 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,10 1,32 0,91 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,97 1,09 -0,44 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,46 -0,55 -0,98 d) serviços prestados pela cantina 
-1,09 -1,00 -0,23 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
-0,02 0,00   f) serviços de transporte oficial  
-0,52 0,36   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   P A R A N A G U Á 

22 11 33 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

-0,05 -0,36 0,27 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

-0,27 0,09   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,36 0,09   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,45 0,18 0,39 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,14 0,45 0,33 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

0,64 0,73 1,67 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,77 0,45 1,61 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,18 0,09   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,36 0,00   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

0,91 1,18 0,85 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,73 0,73 0,82 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,00 0,18 0,85 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,27 0,45 0,67 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,23 0,91 1,30 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,27 0,91 1,18 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

-0,09 0,00 0,55 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

-0,09   0,82 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,36 0,09   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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0,95 1,00 1,42 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,59 0,55 1,24 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,33 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,77 0,64 1,27 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,36   1,21 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,86 1,27 1,15 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,30 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,05   1,18 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,32   1,09 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,55 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,36 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,18   1,03 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,09   0,76 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,50   0,91 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,77   1,09 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,06 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

0,77   0,52 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,18     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,55     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,94 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,30 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

0,95   1,06 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,64     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,77     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

0,95     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,00     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,32 0,36 1,18 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,59 -0,09 1,00 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
0,36 -0,18 0,88 a) de seus cursos 
0,09 -0,27 0,58 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,41 -0,09 1,03 c) de programas e atividades culturais 
0,45 0,36 0,82 d) de projetos e cursos de extensão 
0,45 -0,09 1,24 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,45 -0,36 1,12 f) da qualidade das informações que você busca 
0,50 -0,27 1,09 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,50 0,55 1,15 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,73 0,55 1,18 b) Iniciação científica 
0,77 0,50 1,09 c) Monitoria 
0,36 0,09 1,21 d) Pibis – Inclusão Social 
0,32 -0,09 0,97 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,73  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

0,36 0,45   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,59 0,18 1,12 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,32 0,36 0,82 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
0,77 0,45 0,97 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,59 0,45 0,70 d) em atividades esportivas e culturais 
0,50 0,36 0,79 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,00 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,77 0,36   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,09 0,73   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

0,68 0,64 1,09 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,64 0,36   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,23 0,64   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,32 0,82   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,36     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,27   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,50 0,18   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,27     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,55   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,00 -0,27 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
0,59     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,18   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,45     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,27   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    1,15 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,27 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,36 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,09 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,18 0,91   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,18 -0,18   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,41 1,27 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,00 0,82   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,23   0,88 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,09   1,18 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,82     b) audiovisuais e multimídia; 
-0,50   0,42 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

-0,77     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

-0,09     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,59     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,59     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    0,82 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,59 0,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,68 0,09   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,05 -0,18 0,82 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,14 -0,18   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,09 0,64   c) Sigepe 
0,41 -0,18   d) SIPAC 

  -0,18   e) Siga RH 
  -0,27   f) SIAF 
  -0,09   g) SIASG 
  0,09   h) Comprasnet 

0,41 -0,09   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,41 0,09   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,55 0,27 0,91 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,50 0,27   a) DTIC 
0,18 0,18   b) Gabinete da Reitoria 
0,32 0,09   c) Proad 
0,68 0,09   d) Proens 
0,86 0,18   e) Proepi 
1,00 0,09   f) Progepe 
0,41 -0,09   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,50 -0,09   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,68 0,09   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

0,18 0,27   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,05 0,09   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,14 0,27   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
0,05 -0,09 1,48 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,95 0,55 1,33 b) O acervo bibliográfico 
0,91     c) Acesso à base de dados online 

    1,36 d) Horário de atendimento 
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    1,15 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,30 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    1,24 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,45   1,42 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,23   1,06 b) acústica 
0,86   1,45 c) limpeza e conservação 
0,91   1,42 d) iluminação 
0,77   1,42 e) ventilação 
0,95   1,09 f) acesso online à internet 
0,05   1,09 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,09 0,09   a) dimensão física  
-0,14 0,09   b) acústica 
0,59 0,00   c) iluminação 
0,50 0,18   d) ventilação 
0,64 0,27   e) mobiliário e comodidade 
0,78 0,00   f) limpeza e conservação 
0,23 0,18   g) Acesso online à internet 
0,77 0,55   h) computadores e programas 

0,05 -0,09 1,03 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,32   1,39 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

-0,32 -0,27 0,88 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,32 0,36   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,05 -0,36 0,52 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,36 -0,27 0,88 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

0,91 0,36 1,39 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,00 0,00 0,76 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,82 0,09 -0,12 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,05 -0,45 -0,27 d) serviços prestados pela cantina 
-0,77 -1,18 -0,42 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,00 -0,64   f) serviços de transporte oficial  
0,45 0,09   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   P A R A N A V A Í 

27 3 376 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,37 0,33 0,39 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,15 -0,67   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,89 -1,00   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,59 -0,67 0,52 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

0,93 -0,33 0,56 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,19 1,00 1,57 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,15 1,00 1,59 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,96 0,00   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,19 0,00   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,44 0,33 1,04 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

1,22 0,33 1,12 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

1,07 0,67 1,11 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,93 0,00 1,16 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,44 0,00 1,41 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,15 0,00 1,23 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,30 -0,33 1,10 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,89   1,01 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,48 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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1,37 0,33 1,39 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,07 0,33 1,41 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,31 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,26 0,67 1,22 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,93   1,18 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,19 0,00 1,14 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,44 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,89   1,15 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,48   1,09 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,29 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,30 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,59   1,02 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,81   1,09 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,37   1,24 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

1,19   1,11 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,43 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,41   0,75 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,41     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,67     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,14 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,21 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,48   1,31 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,89     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,30     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,22     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,78     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,41 0,00 0,76 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,74 -0,67 0,81 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,00 0,33 1,05 a) de seus cursos 
0,56 0,33 0,88 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,70 0,33 0,95 c) de programas e atividades culturais 
0,70 0,67 1,00 d) de projetos e cursos de extensão 
0,81 0,33 1,15 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,81 0,00 1,11 f) da qualidade das informações que você busca 
0,96 0,33 1,09 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,93 1,00 1,36 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,11 0,67 1,30 b) Iniciação científica 
0,78 1,27 1,29 c) Monitoria 
0,70 -0,67 1,26 d) Pibis – Inclusão Social 
1,11 1,00 1,27 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,15  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,22 1,33   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,19 0,67 1,25 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,26 0,67 1,14 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,44 0,67 1,31 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,37 0,67 1,17 d) em atividades esportivas e culturais 
1,22 0,67 1,01 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,05 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,19 -1,33   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,41 0,00   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,41 0,33 1,20 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,07 0,33   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,67 -0,67   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,48 1,33   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,89     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  -1,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
1,19 0,33   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,15     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,00   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,44 0,00 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
1,11     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,67   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,00     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -2,00   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    1,09 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,11 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,42 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,02 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,41 0,67   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,56 0,33   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,59 1,00 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,48 0,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,22   1,10 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,15   1,20 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,30     b) audiovisuais e multimídia; 
0,63   0,78 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,19     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,70     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
1,04     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,93     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    1,04 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,93 -0,33   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,00 -0,67   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,33 0,67 0,92 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,07 0,33   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,89 1,33   c) Sigepe 
0,78 0,00   d) SIPAC 

  0,33   e) Siga RH 
  -0,33   f) SIAF 
  -0,33   g) SIASG 
  0,00   h) Comprasnet 

0,67 0,33   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,70 0,67   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,07 -1,00 0,88 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,33 -0,67   a) DTIC 
0,44 0,67   b) Gabinete da Reitoria 
0,37 0,00   c) Proad 
0,63 -0,33   d) Proens 
0,85 0,33   e) Proepi 
0,15 -1,00   f) Progepe 
0,41 0,00   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

1,00 -0,67   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,89 0,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

1,00 0,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,78 0,33   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,63 0,67   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,30 0,67 1,58 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,11 1,00 1,52 b) O acervo bibliográfico 
1,15     c) Acesso à base de dados online 

    1,61 d) Horário de atendimento 
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    1,48 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,58 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    1,43 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,26   1,37 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,93   1,10 b) acústica 
1,59   1,56 c) limpeza e conservação 
1,22   1,44 d) iluminação 
1,63   1,53 e) ventilação 
1,63   1,41 f) acesso online à internet 
0,37   1,53 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,78 0,00   a) dimensão física  
1,15 0,00   b) acústica 
1,26 -0,33   c) iluminação 
1,41 0,33   d) ventilação 
0,93 0,00   e) mobiliário e comodidade 
1,78 1,33   f) limpeza e conservação 
1,00 1,00   g) Acesso online à internet 
0,78 0,33   h) computadores e programas 

1,26 1,00 1,35 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,93   1,36 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,11 -1,33 1,27 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,70 0,33   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,22 -1,67 0,70 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,56 -1,00 1,17 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,63 1,00 1,52 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,70 1,00 1,27 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,37 0,33 -0,34 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,74 -1,67 -0,23 d) serviços prestados pela cantina 
-0,52 -1,67 0,33 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,67 0,33   f) serviços de transporte oficial  
0,78 0,67   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   P I N H A I S 

5 2 1 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

-0,60 0,50 0,00 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,00 0,50   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,80 1,00   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,00 0,00 0,00 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,40 0,00 0,00 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,60 1,00 0,00 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,40 1,00 0,00 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,20 1,50   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,60 1,50   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

0,60 2,00 0,00 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,40 1,00 0,00 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,20 -0,50 0,00 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,80 0,00 0,00 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,20 0,50 0,00 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,60 1,00 0,00 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,60 1,00 0,00 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,80   0,00 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,20 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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1,80 1,00 0,00 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,60 1,50 0,00 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    0,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,40 2,00 0,00 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,20   0,00 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,60 0,00 0,00 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    0,00 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

1,40   0,00 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

1,40   0,00 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,00 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,00 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,00   0,00 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,00   0,00 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,00   0,00 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,00   0,00 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,00 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,40   0,00 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,20     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,80     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,00 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    0,00 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,60   0,00 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,80     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,00     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,20     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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0,60     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,20 1,00 0,00 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,60 1,00 0,00 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,00 1,00 0,00 a) de seus cursos 
0,20 1,00 0,00 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,00 1,00 0,00 c) de programas e atividades culturais 
0,80 1,00 0,00 d) de projetos e cursos de extensão 
0,20 1,00 0,00 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,20 1,00 0,00 f) da qualidade das informações que você busca 
1,20 1,00 0,00 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,20 1,00 0,00 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,80 1,00 0,00 b) Iniciação científica 
0,60 0,60 0,00 c) Monitoria 
1,40 1,00 0,00 d) Pibis – Inclusão Social 
1,40 1,00 0,00 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,00  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,60 1,00   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,20 1,00 0,00 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,60 1,00 0,00 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,40 1,00 0,00 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,60 1,00 0,00 d) em atividades esportivas e culturais 
1,22 0,67 0,00 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,00 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,00 1,00   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,20 1,00   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,40 1,00 0,00 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,40 0,50   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

1,20 0,50   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,40 1,00   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,40     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
1,40 1,00   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
1,20     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,50   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,60 0,50 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
1,20     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,50   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,80     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  1,00   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,00 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,00 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    0,00 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,00 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,60 1,00   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,00 0,00   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,80 1,00 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,80 1,00   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,60   0,00 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,80   0,00 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,40     b) audiovisuais e multimídia; 
1,00   0,00 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,20     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,80     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
1,60     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,80     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 



222555555   

    0,00 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,60 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,60 0,50   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,00 -0,50 0,00 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,20 0,00   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,40 0,50   c) Sigepe 
1,40 0,00   d) SIPAC 

  0,00   e) Siga RH 
  0,00   f) SIAF 
  0,00   g) SIASG 
  0,00   h) Comprasnet 

0,60 1,00   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,80 0,50   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,00 1,00 0,00 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
-0,20 -0,50   a) DTIC 
1,40 1,00   b) Gabinete da Reitoria 
1,00 -0,50   c) Proad 
1,40 0,50   d) Proens 
1,40 0,50   e) Proepi 
1,40 -1,00   f) Progepe 
1,00 0,50   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

1,20 1,00   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,00 1,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

1,20 1,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

1,40 1,00   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,40 1,00   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,00 1,00 0,00 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,80 1,00 0,00 b) O acervo bibliográfico 
1,60     c) Acesso à base de dados online 

    0,00 d) Horário de atendimento 
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    0,00 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    0,00 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,00 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

-0,60   0,00 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,20   0,00 b) acústica 
1,00   0,00 c) limpeza e conservação 
1,40   0,00 d) iluminação 
-0,60   0,00 e) ventilação 
1,00   0,00 f) acesso online à internet 
-0,40   0,00 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,60 1,00   a) dimensão física  
0,20 1,00   b) acústica 
0,80 1,00   c) iluminação 
0,20 1,00   d) ventilação 
0,20 1,00   e) mobiliário e comodidade 
-0,22 1,00   f) limpeza e conservação 
1,00 1,00   g) Acesso online à internet 
1,00 1,00   h) computadores e programas 

0,20 1,00 0,00 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

-0,40   0,00 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,80 1,00 0,00 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,20 1,00   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

-0,60 0,00 0,00 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

-0,20 1,00 0,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,20 1,00 0,00 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,20 1,00 0,00 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,80 1,00 0,00 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-1,20 1,00 0,00 d) serviços prestados pela cantina 
-0,20 0,50 0,00 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,60 0,00   f) serviços de transporte oficial  
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C A M P U S   P I T A N G A 
9 7 113 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,33 1,00 0,59 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,89 1,00   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,11 1,29   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

1,11 0,71 0,71 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

0,93 -0,33 0,96 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,11 1,71 1,65 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma:

1,44 1,71 1,67 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

1,78 1,14   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,44 1,43   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,44 1,29 1,03 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,56 1,43 1,19 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,44 0,57 0,98 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,78 1,14 1,32 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,33 1,43 1,28 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,78 1,29 1,27 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,89 0,57 0,81 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,44   1,09 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,33 1,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,33 1,57 1,54 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 
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1,22 1,86 1,55 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

    1,23 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,44 1,57 1,12 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

0,67   1,35 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,11 1,57 1,29 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,59 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,56   0,96 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

1,22   0,66 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,23 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,36 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,00   1,29 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,56   1,04 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,44   1,29 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

1,00   0,96 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,35 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,11   0,71 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,33     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,00     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,05 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,31 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,33   1,35 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,33     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,56     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

1,11     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,78     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 
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      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,67 1,29 0,83 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,22 1,29 0,46 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,33 0,33 1,28 a) de seus cursos 
0,56 0,71 0,96 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,70 1,14 1,13 c) de programas e atividades culturais 
0,70 1,29 1,07 d) de projetos e cursos de extensão 
0,81 0,57 1,30 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,81 1,14 1,21 f) da qualidade das informações que você busca 
0,96 1,57 1,27 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,67 1,29 1,14 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,56 1,43 1,23 b) Iniciação científica 
1,33 1,00 1,20 c) Monitoria 
1,22 1,29 1,06 d) Pibis – Inclusão Social 
1,33 1,29 1,00 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,95  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,33 1,29   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,22 1,14 1,14 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,44 1,29 1,12 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
1,56 1,43 1,37 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,67 1,57 1,16 d) em atividades esportivas e culturais 
1,22 1,14 1,04 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,11 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,22 1,57   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,00 1,29   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,11 1,14 1,30 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,78 1,29   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,89 1,00   
Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
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intercâmbios: 

1,33 1,57   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,11     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  0,43   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,78 0,71   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,33     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,00   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,56 0,86   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,89     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,43   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,56     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  0,29   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    1,03 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,20 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,38 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,94 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,22 1,43   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,33 0,43   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,67 1,71   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,56 1,43   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,11   1,12 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,67   0,83 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,89     b) audiovisuais e multimídia; 
0,11   0,68 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,78     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

1,00     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,89     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,93     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    1,03 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 
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1,22 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,11 1,14   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

1,22 0,29 0,52 a) SIGAA/Sagres/SISA 
1,56 0,43   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,78 1,43   c) Sigepe 
1,56 0,43   d) SIPAC 

  0,29   e) Siga RH 
  0,57   f) SIAF 
  0,29   g) SIASG 
  0,57   h) Comprasnet 

1,44 1,00   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
1,44 0,86   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,89 1,14 0,86 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
1,33 0,71   a) DTIC 
1,00 0,86   b) Gabinete da Reitoria 
1,33 0,86   c) Proad 
1,33 0,86   d) Proens 
1,67 0,86   e) Proepi 
1,11 0,86   f) Progepe 
1,11 0,86   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

1,22 1,29   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

1,22 1,14   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

1,11 0,86   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,89 0,86   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,44 0,57   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,44 1,43 1,40 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
0,44 1,14 0,72 b) O acervo bibliográfico 
0,78     c) Acesso à base de dados online 

    1,32 d) Horário de atendimento 
    1,41 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,55 f) O atendimento realizado pelos servidores 
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    0,57 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,33   1,35 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
1,33   1,09 b) acústica 
1,56   1,62 c) limpeza e conservação 
1,33   1,48 d) iluminação 
1,33   1,05 e) ventilação 
1,56   -0,08 f) acesso online à internet 
1,44   0,94 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,11 1,00   a) dimensão física  
1,44 1,00   b) acústica 
1,33 0,57   c) iluminação 
0,67 0,57   d) ventilação 
1,22 1,00   e) mobiliário e comodidade 
1,80 1,29   f) limpeza e conservação 
0,67 1,00   g) Acesso online à internet 
0,11 0,71   h) computadores e programas 

1,22 1,29 1,13 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,11   0,57 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,78 0,29 0,59 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

1,22 0,43   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,67 0,71 0,70 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,56 0,86 1,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,78 1,14 1,45 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,67 1,43 1,06 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,11 1,29 -1,05 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
-0,89 -1,00 -0,40 d) serviços prestados pela cantina 
-0,22 -0,14 0,08 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,00 0,14   f) serviços de transporte oficial  
0,33 -0,43   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   Q U E D A S   D O   I G U A Ç Ú 
2 2 1 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,50 0,50 0,00 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,50 0,00   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,00 1,00   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,50 1,00 0,00 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,50 1,50 0,00 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,50 1,00 0,00 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,00 1,00 0,00 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,50 1,00   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,00 1,00   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,00 1,00 0,00 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,50 1,00 0,00 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

1,00 1,00 0,00 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

1,50 1,00 0,00 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,50 1,00 0,00 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

0,50 1,00 0,00 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,50 0,00 0,00 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

1,50   0,00 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,00 0,00   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 
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0,50 0,50 0,00 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,50 1,00 0,00 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

1,50 1,00 0,00 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,50 0,50 0,00 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,50   0,00 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,50 0,50 0,00 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    0,00 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,50   0,00 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

1,00   0,00 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    0,00 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    0,00 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,00   0,00 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,00   0,00 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

2,00   0,00 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

2,00   0,00 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,00 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,50   0,00 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

2,00     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,50     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,00 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    0,00 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,50   0,00 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

2,00     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,50     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 

2,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 
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1,00     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,50 0,50 0,00 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

1,50 1,00 0,00 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,50 1,00 0,00 a) de seus cursos 
1,00 1,00 0,00 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,00 1,00 0,00 c) de programas e atividades culturais 
1,00 0,50 0,00 d) de projetos e cursos de extensão 
1,50 1,00 0,00 e) da clareza do boletim eletrônico 
1,50 1,00 0,00 f) da qualidade das informações que você busca 
2,00 1,00 0,00 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,50 1,50 0,00 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,50 0,50 0,00 b) Iniciação científica 
0,50 2,00 0,00 c) Monitoria 
0,50 0,50 0,00 d) Pibis – Inclusão Social 
1,00 0,50 0,00 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,00  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,00 1,00   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,50 1,00 0,00 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
2,00 1,00 0,00 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 
2,00 1,00 0,00 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
2,00 1,00 0,00 d) em atividades esportivas e culturais 
2,00 1,00 0,00 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,00 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

0,00 1,00   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

2,00 0,50   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 

1,50 0,50 0,00 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,50 1,00   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

2,00 0,00   Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
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disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

2,00 1,50   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

1,50     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,00   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,50 1,00   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-1,00     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,50   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,50 0,50 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é:
1,00     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,50   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,50     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  0,00   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,00 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,00 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    0,00 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,00 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,50 1,00   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
2,00 0,50   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,50 0,50 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos;
1,50 0,50   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

2,00   0,00 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,00   0,00 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
-1,00     b) audiovisuais e multimídia; 
2,00   0,00 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,50     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

1,50     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
0,00     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,00     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 
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    0,00 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,50 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

1,50 1,00   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-1,00 0,50 0,00 a) SIGAA/Sagres/SISA 
-0,50 0,50   b) AVA/Moodle/Karavellas 
2,00 2,00   c) Sigepe 
1,00 0,00   d) SIPAC 

  0,00   e) Siga RH 
  0,00   f) SIAF 
  0,00   g) SIASG 
  0,00   h) Comprasnet 

1,00 1,50   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
1,00 2,00   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,50 1,00 0,00 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
-0,50 1,50   a) DTIC 
0,50 2,00   b) Gabinete da Reitoria 
0,50 1,00   c) Proad 
1,00 2,00   d) Proens 
1,00 2,00   e) Proepi 
1,00 2,00   f) Progepe 
0,50 0,50   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,50 1,00   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é: 

0,50 1,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é: 

-0,50 1,00   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são: 

0,50 1,00   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,50 1,00   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,50 1,00 0,00 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
1,50 0,00 0,00 b) O acervo bibliográfico 
1,50     c) Acesso à base de dados online 

    0,00 d) Horário de atendimento 
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    0,00 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    0,00 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,00 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,50   0,00 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
2,00   0,00 b) acústica 
2,00   0,00 c) limpeza e conservação 
1,50   0,00 d) iluminação 
1,50   0,00 e) ventilação 
2,00   0,00 f) acesso online à internet 
1,00   0,00 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
1,00 0,00   a) dimensão física  
1,00 0,00   b) acústica 
0,00 1,00   c) iluminação 
1,00 0,00   d) ventilação 
1,50 0,00   e) mobiliário e comodidade 
1,71 1,00   f) limpeza e conservação 
0,50 0,00   g) Acesso online à internet 
0,50 0,00   h) computadores e programas 

1,00 0,00 0,00 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

1,50   0,00 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,50 -0,50 0,00 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,50 -0,50   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

1,00 0,00 0,00 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

1,50 -0,50 0,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

2,00 1,00 0,00 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,50 1,00 0,00 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,50 -0,50 0,00 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
1,00 -0,50 0,00 d) serviços prestados pela cantina 
-0,50 -0,50 0,00 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
0,00 -0,50   f) serviços de transporte oficial  
0,00 0,00   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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C A M P U S   T E L E M A C O   B O R B A 
30 12 225 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,97 0,92 0,57 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,67 0,92   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,87 0,83 Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é:

0,80 0,83 0,39 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,07 1,58 0,73 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,20 1,00 1,31 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,17 1,50 1,35 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma: 

0,93 1,17   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,10 1,25   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI): 

1,27 1,33 0,97 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3

0,67 1,08 0,74 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,37 0,25 0,71 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,03 0,33 0,71 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,13 0,75 1,03 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,37 1,50 1,16 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,33 0,67 1,09 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,47   0,52 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 
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0,80 0,58   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

0,90 0,67 1,14 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,33 0,92 1,20 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

0,73 0,92 0,93 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou 
extensão: 

0,17 1,00 0,95 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,13   0,88 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,77 1,00 0,83 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,22 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,77   1,05 
Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de 
forma: 

0,17   0,93 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,05 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo: 

    0,96 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,43   0,85 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,53   0,60 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,67   0,91 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,57   0,73 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,20 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,07   0,42 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

0,90     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,23     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,87 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,04 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,17   1,00 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,03     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,93     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 
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1,00     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,67     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
0,87 1,08 1,16 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,73 1,08 0,57 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e 
suas atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,23 1,33 0,93 a) de seus cursos 
0,23 0,17 0,45 b) dos resultados de pesquisas científicas 
0,73 0,92 0,79 c) de programas e atividades culturais 
0,63 1,08 0,73 d) de projetos e cursos de extensão 
0,93 1,17 1,06 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,90 1,17 0,88 f) da qualidade das informações que você busca 
0,93 1,08 0,91 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,10 1,00 1,16 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,90 0,92 0,94 b) Iniciação científica 
0,93 1,50 0,93 c) Monitoria 
0,97 1,00 1,09 d) Pibis – Inclusão Social 
1,00 0,83 0,76 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,87  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,10 0,92   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,43 0,92 0,80 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,60 0,83 0,74 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais
0,57 0,92 0,81 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,73 1,25 0,73 d) em atividades esportivas e culturais 
0,33 0,75 0,60 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    1,03 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,20 1,17   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,37 1,58   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade:
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1,00 1,08 1,01 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,83 1,08   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,27 0,25   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,33 1,58   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,83     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é:

  1,33   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,70 0,67   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 

0,03     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade 
é:

  0,25   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,27 0,50   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,97     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

  0,50   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,67     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,33   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,56 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,81 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,18 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    0,65 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,63 1,50   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,57 -0,25   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,60 1,33   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,57 1,17   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,77   0,76 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,87   0,96 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
0,77     b) audiovisuais e multimídia; 
0,00   0,27 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

1,00     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,40     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
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0,90     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

1,07     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,80 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,17 1,00   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações:

0,73 0,83   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,63 -0,67 0,87 a) SIGAA/Sagres/SISA
-0,50 -0,25   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,03 0,92   c) Sigepe 
0,80 0,00   d) SIPAC 

  0,17   e) Siga RH 
  0,17   f) SIAF 
  0,17   g) SIASG 
  0,25   h) Comprasnet 

0,90 0,75   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
0,80 0,83   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,83 1,25 0,56 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,43 0,75   a) DTIC 
0,57 0,83   b) Gabinete da Reitoria 
0,43 0,83   c) Proad 
0,63 1,00   d) Proens 
0,77 0,92   e) Proepi 
0,73 1,00   f) Progepe 
0,57 0,83   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,87 0,67   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é:

1,13 0,92   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é:

0,83 0,50   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são:

0,73 0,83   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,80 0,25   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,33 0,92 1,40 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
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1,30 1,08 1,38 b) O acervo bibliográfico 
1,30     c) Acesso à base de dados online 

    1,11 d) Horário de atendimento 
    1,24 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,30 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,71 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,90   1,16 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,10   0,55 b) acústica 
1,40   1,23 c) limpeza e conservação 
1,07   1,13 d) iluminação 
0,77   0,41 e) ventilação 
1,47   0,07 f) acesso online à internet 
0,60   0,99 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,77 0,33   a) dimensão física  
0,20 -0,08   b) acústica 
1,07 0,25   c) iluminação 
0,90 0,33   d) ventilação 
1,03 0,58   e) mobiliário e comodidade 
1,66 1,08   f) limpeza e conservação 
0,57 0,75   g) Acesso online à internet 
0,63 1,08   h) computadores e programas 

0,80 0,17 0,92 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,77   1,06 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

1,27 0,67 1,01 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

1,03 0,75   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,63 0,25 0,31 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,60 -0,17 0,46 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,40 1,25 1,13 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,03 0,92 1,09 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,80 0,58 0,76 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,17 0,83 -0,29 d) serviços prestados pela cantina 
-0,57 -0,42 -0,23 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
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-0,13 -0,08   f) serviços de transporte oficial  
0,97 1,17   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
C A M P U S   U M U A R A M A 

32 25 340 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,59 0,36 0,30 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,53 0,52   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,81 0,96   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

1,00 0,80 0,38 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,16 1,12 0,69 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,38 1,20 1,37 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,38 1,16 1,34 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma:

0,94 0,88   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,97 1,04   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,28 1,32 0,82 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,91 0,92 0,95 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,56 0,32 0,75 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,56 0,72 0,86 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,28 1,24 0,93 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,34 1,08 1,14 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

0,56 0,60 0,91 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,56   0,66 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
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      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,75 0,64   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,22 1,16 1,20 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

0,56 0,68 1,25 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

1,22 0,92 1,01 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,69 0,76 1,04 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,03   0,92 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

0,66 0,76 0,71 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,14 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

0,66   0,75 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,38   0,74 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,03 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,02 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

0,72 0,57 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade:

0,78   0,52 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,88   0,72 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

0,47   0,41 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,24 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,00   0,36 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,25     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,69     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    0,00 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    0,00 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,28   0,00 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,06     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,25     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 
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0,81     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,44     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,00 0,80 0,66 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,84 0,68 0,54 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,03 1,24 0,79 a) de seus cursos 
0,47 0,44 0,36 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,09 0,96 0,56 c) de programas e atividades culturais 
0,69 0,96 0,63 d) de projetos e cursos de extensão 
0,59 0,68 1,11 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,69 0,96 0,79 f) da qualidade das informações que você busca 
0,69 0,88 0,75 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,88 1,12 1,14 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
0,94 1,20 0,95 b) Iniciação científica 
0,75 1,26 0,99 c) Monitoria 
1,06 0,92 1,08 d) Pibis – Inclusão Social 
1,03 0,76 0,88 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    0,99  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,00 0,92   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

0,88 0,80 0,80 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
0,69 1,04 0,77 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais
0,88 1,04 0,87 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
0,78 0,76 0,54 d) em atividades esportivas e culturais 
0,59 0,80 0,57 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,92 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,22 1,12   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,28 1,60   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 
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0,84 1,08 0,79 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,94 1,08   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

0,59 0,80   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,22 1,28   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,91     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  1,16   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
0,88 0,68   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
0,34     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -0,04   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,47 0,64   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
0,84     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  0,44   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,66     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -0,20   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,74 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    0,99 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,30 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,02 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,25 1,56   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,41 0,04   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,31 1,60   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,16 1,24   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,28   0,74 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,91   0,93 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,03     b) audiovisuais e multimídia; 
-0,69   0,09 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,13     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,22     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
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0,47     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,59     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    0,65 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

0,91 1,08   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,59 0,76   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,31 0,16 0,86 a) SIGAA/Sagres/SISA
-0,44 0,04   b) AVA/Moodle/Karavellas 
0,97 1,24   c) Sigepe 
0,47 0,40   d) SIPAC 

  0,36   e) Siga RH 
  0,60   f) SIAF 
  0,56   g) SIASG 
  0,64   h) Comprasnet 

0,91 0,84   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
1,03 0,88   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,88 0,92 0,35 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
0,50 0,40   a) DTIC 
0,84 0,84   b) Gabinete da Reitoria 
0,69 0,76   c) Proad 
0,66 1,00   d) Proens 
0,69 0,68   e) Proepi 
0,75 0,76   f) Progepe 
0,69 0,80   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,69 0,72   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é:

0,78 1,00   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é:

0,69 0,68   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são:

0,56 0,52   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,50 0,72   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,13 1,40 1,50 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
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0,94 1,44 1,42 b) O acervo bibliográfico 
1,28     c) Acesso à base de dados online 

    1,33 d) Horário de atendimento 
    1,21 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,21 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    0,75 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

0,78   1,13 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
0,47   0,35 b) acústica 
1,47   1,41 c) limpeza e conservação 
1,25   1,33 d) iluminação 
1,22   1,50 e) ventilação 
1,44   0,15 f) acesso online à internet 
0,75   1,05 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,69 1,12   a) dimensão física  
0,41 0,96   b) acústica 
0,91 1,32   c) iluminação 
1,00 1,52   d) ventilação 
0,91 1,20   e) mobiliário e comodidade 
1,52 1,16   f) limpeza e conservação 
0,16 0,68   g) Acesso online à internet 
0,72 0,84   h) computadores e programas 

0,66 0,56 0,78 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,44   1,05 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,13 0,48 0,90 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,38 0,80   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

0,19 0,72 -0,01 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,72 -0,17 0,96 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,47 1,12 1,34 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

1,50 1,32 1,03 b) sanitários estão em condições de utilização: 
0,41 0,16 0,54 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,91 0,96 -0,76 d) serviços prestados pela cantina 
-0,84 -0,80 -0,76 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
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-1,06 -0,48   f) serviços de transporte oficial  
0,31 0,68   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
C A M P U S   U N I Ã O   D A   V I T Ó R I A 
8 10 152 RESPONDENTES 
D T A PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,50 0,00 0,20 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional 
realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

1,75 0,50   Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, 
fundamentadas nos resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

1,63 1,10   Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,88 0,50 0,36 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições 
abertos pelo IFPR é: 

1,50 0,90 0,80 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua 
unidade e/ou instituição é: 

D T A DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
      Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,38 0,40 1,52 

A missão do IFPR é: “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”. No seu entendimento 
a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,38 0,70 1,55 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, 
tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso com a transformação 
social”, no seu entendimento o IFPR a realiza de forma:

1,13 0,60   Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,75 0,80   Sua contribuição para o cumprimento  do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI):

1,25 1,10 0,91 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 
      Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

1,13 0,00 0,66 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente em sua unidade é: 

0,38 -1,00 0,88 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

1,13 -0,20 0,74 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia 
elétrica, em sua unidade, são: 

1,50 0,30 1,16 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade 
acadêmica, em sua Unidade, pode ser considerado: 

1,00 0,70 1,11 
Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como 
cotas sociais e raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da 
sociedade, é: 

1,25 0,70 1,24 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida em sua unidade: 

0,50   0,74 Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T A POLITICAS ACADÊMICAS 
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      Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

1,13 0,70   Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e 
extensão praticadas em sua unidade: 

1,50 0,80 1,37 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão: 

1,50 0,60 1,54 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de 
extensão: científicos, culturais e cursos, de forma: 

1,25 0,60 1,05 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

1,00 1,30 1,33 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua 
unidade para a comunidade: 

1,50   1,15 A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu 
curso: 

1,38 1,00 1,22 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à 
promoção, permanência e êxito dos discentes: 

    1,49 
Quanto ao atendimento diferenciado para revisões, esclarecimentos, reforços, 
horários especiais e até mesmo recuperação de conteúdos ministrados, você o 
considera: 

1,38   1,15 Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como 
bolsa- auxilio, aulas de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

-0,13   0,42 Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico 
e/ou administrativo: 

    1,13 A formação proporcionada em seu curso atende as suas expectativas de modo:

    1,22 Avalie as práticas de ensino executadas pelo corpo docente, que envolvem didática, 
assiduidade, comprometimento, motivação e responsabilidade: 

1,13 1,30 Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade:

1,13   0,93 De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da 
sociedade, propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

1,75   1,18 
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira, de forma: 

1,25   0,88 Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos 
objetivos dos cursos: 

    0,44 Seu conhecimento em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é: 

1,38   0,60 
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades 
de geração de emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as 
demandas da sociedade, de forma: 

1,50     
Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos 
educacionais: 

1,50     A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 
    1,14 Em que medida a Coordenação de Curso é solícita no atendimento aos acadêmicos: 

    1,30 Seu comprometimento visando o melhor rendimento e aproveitamento dos 
conhecimentos ministrados, é: 

1,38   0,00 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, 
orientação de trabalhos, dentre outros, realizadas pelos docentes: 

1,50     Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se 
fazem de forma clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,63     A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção 
e/ou formulação de propostas de cursos de forma: 
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1,25     

Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

1,13     Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe): 

      Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,25 1,00 0,97 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,75 0,80 0,90 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas 
atividades de forma: 

      Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 
1,38 1,50 1,10 a) de seus cursos 
0,63 0,20 0,93 b) dos resultados de pesquisas científicas 
1,50 0,70 1,10 c) de programas e atividades culturais 
1,38 0,80 1,15 d) de projetos e cursos de extensão 
0,88 0,30 0,56 e) da clareza do boletim eletrônico 
0,88 0,80 1,02 f) da qualidade das informações que você busca 
1,38 0,80 0,99 g) da disposição de informações de forma atualizada 

      Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
      Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,50 1,00 1,31 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 
1,50 0,90 1,19 b) Iniciação científica 
1,63 1,43 1,14 c) Monitoria 
1,63 1,00 1,13 d) Pibis – Inclusão Social 
1,38 1,00 1,00 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

    1,05  Se você participa ou participou de programas de auxílio ao nível da Assistência 
Estudantil, como avalia esses benefícios: 

1,50 0,80   
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, 
seleção e permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, 
tais como aulas de reforço, orientações psicopedagógicas e monitorias: 

      Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento 
acadêmico, estimulando a participação: 

1,63 0,90 1,18 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 
1,50 0,90 1,08 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais
1,63 1,20 1,32 c) na realização de eventos técnicos e científicos 
1,75 1,10 0,95 d) em atividades esportivas e culturais 
1,63 1,00 0,94 e) na divulgação de produções 

D T A POLÍTICA DE GESTÃO 
      Política de Pessoal -  DIM 5 
    0,99 Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,75 0,50   De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de 
trabalho: 

1,63 1,20   Indique o nível de relacionamento entre chefia imediata e os servidores de sua 
unidade: 
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1,75 1,10 1,34 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,50 0,60   Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de 
trabalho: 

1,38 0,30   

Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação 
disponibilizados pela gestão aos servidores de sua unidade, através de 
complementação de estudos, participação em cursos de formação continuada e 
intercâmbios: 

1,88 1,10   A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, 
colegiados e/ou grupos de trabalho, de forma: 

0,88     A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) 
é: 

  -0,10   A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 
1,00 0,20   A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 
-0,38     A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  -1,80   A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua 
unidade é: 

0,25 -0,60   Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 
1,63     A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é:

  -0,70   A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

1,63     O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira 
são: 

  -1,30   O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 
      Quanto aos meus parâmetros de desempenho escolar, considero: 

    0,98 a) Participação em atividades extra-curriculares, como cursos, congressos, semana 
acadêmica, entre outros; 

    1,00 b) Analisa materiais complementares e publicações para aprofundamento de seus 
conhecimentos; 

    1,56 c) Atendimento aos prazos estabelecidos; 
    1,05 d) Tempo de estudo extra-aula. 
      De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,75 1,20   a) ao relacionamento com a chefia imediata; 
1,63 -0,50   b) ao relacionamento com os membros da instituição; 
1,50 0,90   c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 
1,75 1,30   d) à interação com a gestão da unidade. 

      Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

1,63   1,18 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de 
ensino, aprendizagem e atividades extra-curriculares: 

      Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e 
discentes, para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

1,38   0,91 a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 
1,38     b) audiovisuais e multimídia; 
1,00   0,57 c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

1,00     d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade 
reduzida; 

0,88     e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 
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1,00     f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

1,13     
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, 
equipamentos e instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades 
práticas de ensino, pesquisa e extensão: 

    1,13 Como você caracteriza o atendimento e tramitação de processos relativos junto à 
secretaria acadêmica: 

1,13 0,30   Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de 
serviço e demais regulamentações: 

0,63 0,00   Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 
      Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

-0,63 -0,80 -0,09 a) SIGAA/Sagres/SISA
0,00 -0,50   b) AVA/Moodle/Karavellas 
1,25 0,60   c) Sigepe 
0,50 0,30   d) SIPAC 

  0,10   e) Siga RH 
  0,10   f) SIAF 
  0,00   g) SIASG 
  0,00   h) Comprasnet 

1,50 0,60   Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 
1,00 0,30   Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,38 0,30 0,77 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas 
pela gestão de sua unidade: 

      Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 
-0,25 -0,30   a) DTIC 
0,88 0,50   b) Gabinete da Reitoria 
0,63 0,40   c) Proad 
1,25 0,60   d) Proens 
1,13 0,40   e) Proepi 
1,13 0,70   f) Progepe 
0,88 0,60   g) Proplan 

      Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

1,25 0,50   Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos 
orçamentários e financeiros em sua unidade é:

1,38 0,70   A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua 
unidade é:

1,13 0,60   As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão são:

0,63 0,10   
Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos 
(convênios, contratos, termos de cooperação ou similares) que promovam a 
captação de recursos: 

D T A INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
0,00 -0,30   Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

      Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 
1,25 1,00 1,22 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 
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1,38 1,40 1,33 b) O acervo bibliográfico 
1,13     c) Acesso à base de dados online 

    1,45 d) Horário de atendimento 
    1,55 e) Serviços de empréstimo e renovação 
    1,57 f) O atendimento realizado pelos servidores 
    1,02 g) Acesso online à internet 
      Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,00   1,01 a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 
-0,38   0,64 b) acústica 
1,50   1,15 c) limpeza e conservação 
0,50   0,84 d) iluminação 
0,75   -0,03 e) ventilação 
1,38   0,13 f) acesso online à internet 
0,88   0,72 g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

      As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 
0,00 -0,30   a) dimensão física  
-0,38 -0,70   b) acústica 
0,13 0,70   c) iluminação 
0,25 -0,50   d) ventilação 
1,13 0,20   e) mobiliário e comodidade 
2,00 0,80   f) limpeza e conservação 
0,63 1,10   g) Acesso online à internet 
1,25 1,00   h) computadores e programas 

0,88 0,20 1,05 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, 
conservação e comodidade: 

0,00   0,62 
Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, 
considerando a quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia 
preparação do ambiente: 

0,75 0,70 0,96 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, de forma: 

0,50 0,40   A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as 
web/vídeoconferências pela sua unidade é: 

1,00 0,60 0,64 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, 
motocicletas, bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

1,00 0,80 0,99 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de 
vagas e segurança: 

      Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, 
polo relativamente à/ao(s): 

1,13 1,10 0,99 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e 
bebedouros 

0,50 0,60 1,22 b) sanitários estão em condições de utilização: 
1,38 1,00 0,45 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 
0,88 1,00 -0,54 d) serviços prestados pela cantina 
-0,25 0,00 -0,13 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 
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0,63 0,60   f) serviços de transporte oficial  
0,25 0,40   g) acesso à telefonia, internet e impressoras 

 
U N I D A D E   S E M   I N D I C A Ç Ã O 

6 6 RESPONDENTES 
D T PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

0,00 0,00 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional realizado pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,67 0,00 Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, fundamentadas nos 
resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,67 -0,50 Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

0,83 0,17 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições abertos pelo IFPR 
é: 

0,83 0,17 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua unidade e/ou 
instituição é: 

D T DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
    Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) -  DIM 1 

1,00 0,83
A missão do IFPR é: “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”. No 
seu entendimento a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

1,00 1,17
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, 
reconhecida pelo compromisso com a transformação social”, no seu entendimento o IFPR a 
realiza de forma: 

1,17 0,83 Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

0,83 0,67 Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é: 

1,17 1,17 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

    Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

0,83 0,83 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente em sua unidade é: 

1,17 1,00 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

0,67 1,17 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia elétrica, em sua 
unidade, são: 

1,17 1,33 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade acadêmica, em 
sua Unidade, pode ser considerado: 

1,33 1,00 Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como cotas sociais e 
raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da sociedade, é: 

1,17 0,00 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida em sua 
unidade: 

0,50   Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T POLITICAS ACADÊMICAS 
    Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,83 0,83 Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e extensão 
praticadas em sua unidade: 

0,67 0,83 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e extensão: 

1,00 0,67 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de extensão: 
científicos, culturais e cursos, de forma: 
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0,67 0,83 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,83 1,33 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua unidade para a 
comunidade: 

0,83   A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu curso é: 

1,00 1,33 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à promoção, 
permanência e êxito dos discentes:

1,00   Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como bolsa- auxilio, aulas 
de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,67   Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico e/ou 
administrativo: 

1,00   Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

0,17   De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da sociedade, 
propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,83   
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais como estágios, 
monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de artigos e cursos de língua 
estrangeira, de forma: 

0,83   Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos objetivos dos 
cursos: 

1,17   O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades de geração de 
emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as demandas da sociedade, de forma: 

1,00   Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos educacionais: 

1,00   A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 

0,83 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, orientação de trabalhos, 
dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,67   Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se fazem de forma 
clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

0,67   A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção e/ou formulação de 
propostas de cursos de forma: 

1,00   
Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,50   Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe): 

    Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
1,17 0,33 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

0,83 0,33 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas atividades de 
forma: 

    Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 

1,00 0,33 a) de seus cursos 

0,50 0,00 b) dos resultados de pesquisas científicas 

0,67 0,33 c) de programas e atividades culturais

0,67 1,17 d) de projetos e cursos de extensão 

0,50 0,17 e) da clareza do boletim eletrônico 

0,67 0,50 f) da qualidade das informações que você busca 

0,83 0,50 g) da disposição de informações de forma atualizada 

    Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
    Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

0,67 1,17 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 

0,50 1,00 b) Iniciação científica 
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0,67 1,09 c) Monitoria 

0,50 1,17 d) Pibis – Inclusão Social 

1,00 1,00 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

0,50 1,17
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, seleção e 
permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, tais como aulas de reforço, 
orientações psicopedagógicas e monitorias: 

    Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento acadêmico, 
estimulando a participação: 

0,50 0,17 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 

0,50 0,67 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 

0,50 0,83 c) na realização de eventos técnicos e científicos 

0,83 0,50 d) em atividades esportivas e culturais 

0,17 0,00 e) na divulgação de produções 

D T POLÍTICA DE GESTÃO 
    Política de Pessoal -  DIM 5 
    Como avalia sua interação com os colegas de estudo: 

1,00 0,83 De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de trabalho: 

1,00 0,83 Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua unidade: 

1,00 1,17 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

0,67 0,50 Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de trabalho: 

0,67 0,00
Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação disponibilizados pela gestão 
aos servidores de sua unidade, através de complementação de estudos, participação em cursos de 
formação continuada e intercâmbios: 

1,00 0,67 A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, colegiados e/ou grupos 
de trabalho, de forma: 

1,00   A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) é: 

  0,50 A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 

0,67 0,67 A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 

0,50   A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

  0,00 A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua unidade é: 

0,67 -0,17 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 

0,83   A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

  -0,83 A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,83   O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira são: 

  -0,33 O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 

    De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,33 1,17 a) ao relacionamento com a chefia imediata; 

1,50 0,00 b) ao relacionamento com os membros da instituição; 

1,50 1,83 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 

1,33 1,17 d) à interação com a gestão da unidade. 

    Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,67   Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de ensino, aprendizagem e 
atividades extra-curriculares: 

    Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e discentes, para o 
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pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 

0,67   a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 

0,83   b) audiovisuais e multimídia; 

0,00   c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

1,17   d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida; 

0,33   e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 

1,00   f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

1,00   
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, equipamentos e 
instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão: 

0,83 -0,67 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de serviço e demais 
regulamentações: 

0,67 -0,33 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

    Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,17 -0,17 a) SIGAA/Sagres/SISA 

0,00 0,00 b) AVA/Moodle/Karavellas 

1,00 1,17 c) Sigepe 

0,83 0,50 d) SIPAC 

  0,17 e) Siga RH 

  0,17 f) SIAF 

  0,17 g) SIASG 

  0,67 h) Comprasnet 

0,67 0,50 Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 

0,83 0,17 Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

1,00 -0,33 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas pela gestão de 
sua unidade: 

    Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 

0,33 0,50 a) DTIC 

0,50 0,67 b) Gabinete da Reitoria 

0,50 0,50 c) Proad 

0,83 0,50 d) Proens 

0,67 0,33 e) Proepi 

1,00 0,50 f) Progepe 

0,50 0,33 g) Proplan 

    Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,83 0,50 Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos orçamentários e 
financeiros em sua unidade é:

1,00 0,50 A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua unidade é: 

0,67 1,17 As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão são: 

0,33 0,67 Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos (convênios, contratos, 
termos de cooperação ou similares) que promovam a captação de recursos: 

D T INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
1,33 0,33 Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino:
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    Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie: 

1,50 1,33 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 

1,17 1,00 b) O acervo bibliográfico 

1,33   c) Acesso à base de dados online 

    Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

1,17   a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 

1,33   b) acústica 

1,00   c) limpeza e conservação 

0,83   d) iluminação 

1,00   e) ventilação 

1,33   f) acesso online à internet 

0,83   g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

    As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 

1,17 0,17 a) dimensão física  

1,17 -0,33 b) acústica 

1,00 0,50 c) iluminação 

1,00 1,17 d) ventilação 

1,17 0,83 e) mobiliário e comodidade 

1,33 1,83 f) limpeza e conservação 

1,00 1,00 g) Acesso online à internet 

0,67 1,17 h) computadores e programas 

0,83 0,67 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, conservação e 
comodidade: 

0,83   Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, considerando a 
quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia preparação do ambiente: 

1,17 0,00 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida, de forma: 

1,00 0,00 A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as web/vídeoconferências pela 
sua unidade é: 

1,50 0,00 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, motocicletas, 
bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

1,33 0,00 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de vagas e segurança: 

    Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, polo relativamente 
à/ao(s): 

1,17 1,00 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e bebedouros 

1,00 1,50 b) sanitários estão em condições de utilização: 

0,83 1,50 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 

1,00 -0,83 d) serviços prestados pela cantina 

-0,83 -0,83 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 

-0,17 -0,83 f) serviços de transporte oficial  

1,17 -0,33 g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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R E I T O R I A 
6 30 RESPONDENTES 
D T PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DIM 8 

1,33 0,17 Seu conhecimento sobre os resultados do último processo de avaliação institucional realizado pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) é: 

0,83 -0,47 Seu conhecimento sobre ações acadêmico-administrativas em sua unidade, fundamentadas nos 
resultados da autoavaliação institucional (CPA) é: 

0,33 0,40 Sua participação na elaboração do planejamento anual da sua unidade é: 

1,17 -0,37 Seu conhecimento e/ou participação em fóruns, listas de discussão e proposições abertos pelo IFPR é 

0,17 0,27 Sua participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados de sua unidade e/ou 
instituição é: 

D T DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
   Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - DIM 1 

0,50 0,33 
A missão do IFPR é: “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”. No 
seu entendimento a proposta de nossa missão é realizada de forma: 

0,83 0,13 
Quanto à visão institucional em “ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, 
reconhecida pelo compromisso com a transformação social”, no seu entendimento o IFPR a 
realiza de forma: 

1,33 0,50 Seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPR é: 

1,00 0,57 Sua contribuição para o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é: 

1,50 0,80 Seu conhecimento sobre a estrutura organizacional do IFPR é: 

   Responsabilidade Social da Instituição (PDI) -  DIM 3 

-0,67 -0,20 Seu conhecimento sobre a realização de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente em sua unidade é: 

-1,00 -0,57 Avalie o programa da correta destinação ambiental de resíduos: 

-0,33 0,03 Os programas de orientação de uso dos recursos naturais, como água e energia elétrica, em sua 
unidade, são:

1,00 0,77 O respeito pelas diferenças étnicas, de gênero, religiosas e políticas da comunidade acadêmica, em 
sua Unidade, pode ser considerado: 

0,67 0,40 Seu entendimento a respeito das políticas de acesso e inclusão social, bem como cotas sociais e 
raciais, proporcionada pelo IFPR, em atendimento às demandas da sociedade, é: 

0,50 0,23 Avalie o atendimento às demandas de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida em sua 
unidade: 

-0,83   Avalie as ações e incentivos voltados ao empreendedorismo em sua unidade: 

D T POLITICAS ACADÊMICAS 
   Política de Ensino, Pesquisa e Extensão -  DIM 2 

0,50 -0,13 Como você considera a coerência entre o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e extensão 
praticadas em sua unidade: 

1,50 0,17 Qualifique o potencial de sua unidade em desenvolver atividades de pesquisa e extensão: 

1,17 0,17 A instituição me oferece a possibilidade de participar de projetos e/ou programas de extensão: 
científicos, culturais e cursos, de forma: 
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1,00 0,10 Como você avalia seu interesse em participar de projetos de pesquisa e/ou extensão: 

0,33 -0,13 Avalie a relevância da(s) atividade(s) de pesquisa e/ou extensão realizadas por sua unidade para a 
comunidade: 

0,50   A integração/interdisciplinaridade das unidades curriculares ou disciplinas do seu curso é: 

0,50 -0,13 Como você percebe a atuação da direção de ensino e coordenações em relação à promoção, 
permanência e êxito dos discentes:

0,50   Os programas institucionais visando a redução dos índices de evasão, tais como bolsa- auxilio, aulas 
de reforço, entre outras, atendem as suas expectativas de forma: 

0,00   Em que medida existe facilidade de acesso online ao sistema de registro acadêmico e/ou 
administrativo: 

0,33   Como você percebe o sistema de avaliação pedagógica aplicado em sua unidade: 

-0,33   De que maneira sua unidade proporciona, com outras instituições e organizações da sociedade, 
propostas visando trabalhos educativos concomitantes às ações sociais: 

0,17   
A gestão estimula minha participação voluntária em atividades complementares, tais como estágios, 
monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de artigos e cursos de língua 
estrangeira, de forma: 

0,50   Os estágios proporcionados ajudam na inserção profissional e estão adequados aos objetivos dos 
cursos: 

0,67   O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em que você atua, atende as necessidades de geração de 
emprego e renda da região, no sentindo de contribuir com as demandas da sociedade, de forma: 

0,83   Em que medida a Coordenação do Curso está habilitada a desenvolver e cumprir o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) de acordo com os objetivos e compromissos educacionais: 

1,50   A Coordenação do Curso está disponível para atendimento aos docentes, de forma: 

0,83 Como você considera as ações de apoio pedagógico, acesso a monitorias, orientação de trabalhos, 
dentre outros, realizadas pelos docentes: 

0,67   Os critérios de avaliação das propostas de projetos de pesquisa e/ou extensão se fazem de forma 
clara e transparente. Na sua opinião isto se dá de forma: 

1,33   A instituição me possibilita participar dos processos de discussão para construção e/ou formulação de 
propostas de cursos de forma: 

1,17   
Quanto à adequação das ementas, atualização bibliográfica e 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: 

0,83   Como você entende a atuação do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe): 

   Comunicação com a Sociedade -  DIM 4 
-0,50 -0,37 Em que medida o IFPR é conhecido pela comunidade externa: 

-0,17 -0,13 O site do IFPR fornece, com clareza e agilidade, informações sobre a unidade e suas atividades de 
forma:

   Avalie a comunicação de sua unidade com a sociedade em relação à divulgação: 

0,00 0,10 a) de seus cursos 

-0,83 -0,07 b) dos resultados de pesquisas científicas 

0,00 0,10 c) de programas e atividades culturais

-0,50 0,40 d) de projetos e cursos de extensão 

0,00 0,13 e) da clareza do boletim eletrônico 

-0,33 0,10 f) da qualidade das informações que você busca 

0,00 0,10 g) da disposição de informações de forma atualizada 

   Política de Atendimento aos Discentes -  DIM 9 
   Avalie a implantação e adequação dos Programas de Apoio ao Educando: 

1,33 0,43 a) Auxílio Passe – alimentação, transporte e moradia 

1,33 0,40 b) Iniciação científica 
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0,83 0,41 c) Monitoria 

0,83 0,37 d) Pibis – Inclusão Social 

0,17 0,33 e) Programa de Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis 

0,67 0,17 
Avalie a adequação das políticas praticadas pela instituição relativas ao acesso, seleção e 
permanência de estudantes, bem como o acompanhamento pedagógico, tais como aulas de reforço, 
orientações psicopedagógicas e monitorias: 

   Avalie as políticas praticadas pela unidade quanto ao apoio e desenvolvimento acadêmico, 
estimulando a participação: 

0,00 0,10 a) em cursos e atividades de extensão de caráter solidário e humanitário 

0,50 0,23 b) em eventos científicos e congressos extra-intitucionais 

1,00 0,33 c) na realização de eventos técnicos e científicos 

0,50 0,30 d) em atividades esportivas e culturais 

0,17 0,07 e) na divulgação de produções 

D T POLÍTICA DE GESTÃO 
   Política de Pessoal -  DIM 5 

1,00 0,17 De que maneira você se sente profissionalmente integrado ao seu ambiente de trabalho: 

1,17 0,53 Indique o nível de relacionamento entre sua chefia imediata e os servidores de sua unidade: 

1,00 -0,07 Como você avalia a interação entre a gestão de sua unidade e os discentes: 

1,33 0,47 Em que medida suas atividades profissionais são reconhecidas por seus colegas de trabalho: 

0,67 0,03 
Avalie a oferta e acesso dos programas de qualificação e capacitação disponibilizados pela gestão 
aos servidores de sua unidade, através de complementação de estudos, participação em cursos de 
formação continuada e intercâmbios: 

1,17 0,37 A instituição me oferece possibilidade de participar de conselhos, comissões, colegiados e/ou grupos 
de trabalho, de forma: 

0,67   A política para admissão de servidores docentes (efetivos, substitutos e temporários) é: 

 -0,13 A política para admissão de servidores técnicos-administrativos é: 

0,33 -0,87 A adequação dos processos de avaliação envolvidos no estágio probatório é: 

0,83   A relação entre  o quantitativo de docentes e o volume de trabalho em sua unidade é: 

 -0,70 A relação entre o número de servidores TAEs e o volume de trabalho em sua unidade é: 

0,00 -0,03 Seu conhecimento a respeito das atividades da Comissão de Ética é: 

0,50   A atuação da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é: 

 -0,40 A atuação da Comissão Interna de Supervisão (CIS) é: 

0,50   O atendimento e a valorização dos docentes em questões relacionadas à carreira são: 

 -0,73 O atendimento e a valorização dos TAEs em questões relacionadas à carreira são: 

   De modo geral, considero meu parâmetro de desempenho profissional, relativo: 

1,00 0,80 a) ao relacionamento com a chefia imediata; 

1,33 -0,37 b) ao relacionamento com os membros da instituição; 

1,00 0,93 c) ao cumprimento das tarefas nos prazos estabelecidos; 

1,17 0,37 d) à interação com a gestão da unidade. 

   Organização e Gestão da Instituição -  DIM 6 

0,33 Em que medida a Coordenação de Curso propõe melhorias nas condições de ensino, aprendizagem e 
atividades extra-curriculares: 

   Avalie o atendimento e eficiência nas atividades de apoio e logística aos docentes e discentes, para o 
pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de: 
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1,17   a) reserva e distribuição de equipamentos de informática; 

0,83   b) audiovisuais e multimídia; 

-0,67   c) logística para atividades em campo (transporte, alimentação e hospedagem); 

0,33   d) condições de acesso para portadores de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida; 

0,33   e) existência de normas de segurança e seu cumprimento; 

0,83   f) reprodução de textos, materiais didáticos e de avaliações. 

0,17   
Como você avalia a coerência dos recursos materiais de seu curso (laboratórios, equipamentos e 
instalações) com a proposta curricular, destinados às atividades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão: 

0,33 -0,13 Avalie a divulgação de regimentos, portarias, resoluções, normativas, ordens de serviço e demais 
regulamentações: 

-0,33 -0,43 Os prazos referentes à tramitação de processos são cumpridos de forma: 

   Avalie os sistemas e recursos de informação e comunicação: 

0,00 -0,37 a) SIGAA/Sagres/SISA 

-0,33 -0,37 b) AVA/Moodle/Karavellas 

1,50 0,77 c) Sigepe 

0,50 -0,17 d) SIPAC

 -0,27 e) Siga RH 

 0,17 f) SIAF 

 0,00 g) SIASG 

 0,17 h) Comprasnet 

0,17 -0,07 Seu entendimento sobre a atuação do Colégio de Dirigentes (Codir) é: 

0,67 0,03 Para você, a atuação do Conselho Superior (Consup) é: 

0,17 -0,33 Em que medida você considera transparentes e democráticas as decisões tomadas pela gestão de 
sua unidade: 

   Qual seu entendimento sobre serviços prestados pela (o): 

-0,33 0,10 a) DTIC

-0,17 0,37 b) Gabinete da Reitoria 

0,00 -0,03 c) Proad 

-0,67 0,10 d) Proens 

0,00 0,00 e) Proepi 

-0,33 0,60 f) Progepe 

-0,17 0,23 g) Proplan 

   Sustentabilidade Financeira -  DIM 10 

0,33 0,10 Sua avaliação sobre os processos de previsão, distribuição e execução de recursos orçamentários e 
financeiros em sua unidade é: 

0,33 -0,13 A coerência entre os cursos ofertados e a aplicação dos recursos financeiros na sua unidade é: 

0,17 -0,13 As políticas de expansão/conservação dos espaços físicos necessários para as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão são: 

0,00 0,13 Avalie os programas e orientações para formalização de projetos e acordos (convênios, contratos, 
termos de cooperação ou similares) que promovam a captação de recursos: 

D T INFRAESTRUTURA  -  DIM 7 
-0,33 -0,07 Avalie a coerência entre o PDI e a infraestrutura física para o ensino: 

   Relativo à biblioteca de sua unidade, avalie:



222999666   

0,33 0,17 a) Espaço físico, mobiliário e comodidade 

0,50 0,10 b) O acervo bibliográfico 

1,00   c) Acesso à base de dados online 

   Avalie as condições disponibilizas nos ambientes das salas de aula, quanto a (ao):  

-0,17   a) dimensões físicas, mobiliário e comodidade 

-0,33   b) acústica

0,50   c) limpeza e conservação 

0,50   d) iluminação 

0,17   e) ventilação 

0,33   f) acesso online à internet 

0,17   g) equipamentos: quadro, computadores, multimídia 

   As instalações da unidade atendem adequadamente aos requisitos de: 

-0,17 0,27 a) dimensão física  

-0,33 0,07 b) acústica

0,33 0,57 c) iluminação 

0,33 0,27 d) ventilação 

0,50 0,37 e) mobiliário e comodidade 

2,00 0,87 f) limpeza e conservação 

-0,67 0,77 g) Acesso online à internet 

0,17 0,53 h) computadores e programas 

-0,67 -0,03 Sua avaliação sobre as áreas de convivência da comunidade, relativo à manutenção, conservação e 
comodidade: 

-0,17   Avalie a adequação dos laboratórios e equipamentos para as atividades práticas, considerando a 
quantidade de estudantes por aula, o material disponível e a prévia preparação do ambiente: 

0,67 0,33 As instalações de sua unidade oferecem acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida, de forma: 

0,67 0,47 A qualidade de transmissão (áudio e vídeo) disponibilizada durante as web/vídeoconferências pela 
sua unidade é: 

1,00 0,60 Quando do seu deslocamento, utilizando os meios de transporte (ônibus, carro, motocicletas, 
bicicletas, outros...) até sua unidade, como classificaria este acesso: 

0,67 -0,10 Avalie, quanto aos espaços destinados ao estacionamento, a disponibilidade de vagas e segurança: 

   Seu entendimento quanto aos serviços terceirizados em sua unidade, seu campus, polo relativamente 
à/ao(s): 

0,67 0,93 a) higienização e manutenção, bem como conservação das salas, laboratórios e bebedouros 

0,67 0,73 b) sanitários estão em condições de utilização: 

1,17 0,90 c) serviço de vigilância e segurança atende as necessidades da unidade 

-0,67 -0,37 d) serviços prestados pela cantina 

0,17 0,13 e) reprografia; fotocópia, encadernação, impressão etc 

0,17 0,27 f) serviços de transporte oficial 

-0,17 0,47 g) acesso à telefonia, internet e impressoras 
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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. 

No exercício de 2017 foi ofertado através dos Programas da Assistência 
Estudantil 8322 (oito mil, trezentos e vinte e dois) auxílios/bolsas totalizando R$ 
8.994.302,67 (oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e dois reais e 
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sessenta e sete centavos). Destes valores, já estão deduzidos os recursos não 
executados por problemas com DBI (domicílio bancário inexistente) e frequência dos 
estudantes. 

Quadro 019 - DAES – Descrição das Bolsas e Auxílios - Programas da Assistência 
Estudantil 

PROGRAMA Bolsas/ 
Auxílios (N) 

Desistentes 
(N) Valor Executado (R$) 

Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão 
Social – PBIS 

100 06 R$ 189.940,00 

Programa de Assistência Complementar ao 
Estudante – PACE 

5989 276 R$ 7.787.631,67 

Programa Monitoria 100 0 R$ 204.400,00 
Programa Estudante Atleta – PEA 100 06 R$ 196.210,00 
Programa PROEJA 50 04 R$ 90.195,00 
Programa de Apoio a Participação em Eventos 
Estudantis 

1983 - R$ 525.926,00 

TOTAL 8322 292  R$ 8.994.302,67 

Quadro 020- DAES – Descrição dos Auxílios ofertados pelo Edital de Apoio a Participação em 
Eventos Estudantil 
PROGRAMA DE APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS 
Tipo de Auxilio Auxílios Ofertados (N) 
Auxilio Inscrição 92 
Auxilio Transporte 401 
Auxilio Hospedagem 659 
Auxilio Alimentação 831 
TOTAL 1.983

Quadro 021 - DAES – Descrição das Despesas com os Jogos dos Institutos Federais: JIFSUL 
e JIF NACIONAL e Eventos DAES/PROENS. 
JOGOS DO INSTITUTO FEDERAL:  JIFPR – JFISUL – JIF NACIONAL 
Evento Despesa Valores (R$) 
JIFSUL DF Turismo – Organização dos JIFSUL 

parcela IFPR 339.925,52 

JIFSUL DF Turismo – Taxa INTERNET transmissão 
JISUL 6.250,00 

Evento NAPNE DF Turismo – Contrato 111/2016 9.279,16  
Fórum do Esporte do IFPR DF Turismo – Contrato 111/2016 6.361,38  
Encontro Assistência Estudantil DF Turismo – Contrato 111/2016 12.849,00  
Evento NAPNE,  Fórum do Esporte do 
IFPR e Encontro Assistência 
Estudantil 

Descentralização para Campi – 
MEMORANDO 46/2017 DAES/PROENS 275.000,00 
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TOTAL 649.665,06

 

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. 

O desempenho orçamentário do IFPR é demonstrado nos itens a seguir. É 
apresentada a execução orçamentária e financeira da instituição, que dimensionam o 
montante de recursos públicos direcionados às políticas institucionais e os objetivos 
relacionados. Podem ser observados, por meio do planejamento orçamentário 
realizado, os créditos iniciais, as suplementações, a execução da despesa (empenho, 
liquidação e pagamento), os Restos a Pagar, Receitas e outras atividades 
administrativas, orçamentárias e financeiras. 

Durante o exercício 2017, a instituição enfrentou diversas dificuldades 
orçamentárias, tendo em vista a limitação de empenho imposta durante o exercício, 
onde o orçamento foi repassado em parcelas mensais menores que um duodécimo do 
orçamento aprovado. Tal fato acabou por dificultar a execução de diversas atividades 
e ações previstas para o ano. Também houve a publicação de portaria contendo 
redução e vedação de empenho de despesas essenciais ao funcionamento da 
instituição. 

Execução física e financeira das ações da LOA  

O Instituto Federal do Paraná possui como principais fontes de recursos para 
financiamento de suas atividades: 
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• 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. 

 No Plano Plurianual 2016-2019, não há nenhum programa temático de 
responsabilidade integral do IFPR, apenas executamos, de forma parcial, os valores 
constantes de programas de órgãos superiores, principalmente do Ministério da 
Educação. 

O Programa 2080 – Educação de Qualidade para Todos é um programa temático 
do Ministério da Educação, sendo o principal programa fixado da Lei Orçamentária 
Anual do IFPR. Para atender as atividades previstas no programa, o IFPR recebeu no 
exercício de 2017 o valor de R$ 70.022.643,00, cerca de 20% da dotação total desta 
instituição. 

O Programa tem como objetivo: Ampliar o acesso à educação profissional e 
tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de 
trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da 
inclusão. No exercício de 2017, o programa obteve 91% de execução orçamentária, 
tendo como principais dificuldades para execução o contingenciamento de limites, 
onde a instituição necessitou readequar seu planejamento interno e reestabelecer a 
distribuição orçamentária e financeira entre as unidades e atividades que a compõem, 
e a limitação imposta pela Portaria MPOG n° 28/2017, que vedou e limitou a execução 
de alguns elementos de despesa, entre eles destacamos as despesas com serviços 
terceirizados e contratação de pessoa jurídica, os quais demandam cerca de 53% do 
total das despesas correntes da instituição. Mesmo após a alteração da referida 
portaria já no fim do exercício, onde os limites às instituições foram retirados, não 
havia tempo hábil para reduzir o impacto causado pelos cortes. 

O programa é dividido em ações, conforme analisado e descrito abaixo: 
Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica: Foi aportado no exercício 2017 o montante de R$ 
3.776.829,00 na LOA do IFPR, distribuído entre recursos inclusos pela SETEC/MEC e 
de Emendas Parlamentares. Destacamos que este valor recebeu um corte significativo 
com relação aos exercícios anteriores.  Os recursos orçamentários desta ação foram 
destinados ao atendimento dos empenhos para continuação das obras de construção 
nas unidades do IFPR.  

Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica: trata-se da mais importante ação do IFPR, pois visa garantir o 
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funcionamento da instituição. Visa atender contratos, serviços, aquisição de materiais, 
equipamentos, mobiliários, administrativos e pedagógicos, e demais despesas 
necessárias ao funcionamento, a qual atendeu 34.525 alunos matriculados no 
exercício. Mesmo com a demora na liberação de limites para execução, a ação atingiu 
cerca de 92% de execução do orçamento recebido. 

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 2017 
foram atendidos 9.960 benefícios entre bolsas, auxílios e participação em eventos, que 
representam mais de 94% em relação à meta prevista no planejamento, também 
devido ao repasse tardio dos limites de empenho. 

Execução das Metas: 
As Metas institucionais são lançadas no planejamento orçamentário, no Quadro de 

Detalhamento da Despesa, e são planejadas para cada ação da LOA da instituição. Abaixo 
trazemos o quadro comparativo entre o planejado e o executado para cada meta: 

 
Ação Objeto Meta 2017 Executado % execução 
20RG Projeto Viabilizado 3 4 133% 
20RL Estudante Matriculado 27.187 34.525* 127% 
2994 Benefício Concedido 10.590 9.960 94% 

*fonte: SISTEC de 31/12/2017 

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

 As principais dificuldades encontradas pelo IFPR na execução orçamentária do 
exercício 2017 foram:  

• Publicação do Decreto n° 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que limitava o 
valor a ser empenhado pelas instituições até que o Decreto de Programação 
Orçamentária e Financeira fosse publicado, o que limitou a liberação do orçamento da 
instituição em 1/18 do orçamento aprovado por mês. 

• Publicação da Portaria n° 28/2017-MPOG, de 16 de fevereiro de 2017, 
que vedou certas aquisições e serviços, além de limitar de despesas essenciais ao 
funcionamento da instituição, como serviços de vigilância, limpeza, serviços, entre 
outros. Foi necessária nova adequação e replanejamento, afim de atender o mínimo 
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necessário ao funcionamento das unidades, buscando meios de que tal 
contingenciamento não afetasse as atividades fim desta instituição.  

• A instituição recebeu seu orçamento na proporção de 1/18 até o mês de 
março. No mês de abril, foram liberados no total 60% dos limites para empenho das 
despesas de custeio. Após isso, a instituição passou a receber pequenos percentuais 
mensais, chegando ao total de 85% de custeio e 60% de capital. Foram necessárias 
várias medidas para que o planejamento fosse adequado ao contingenciamento 
recebido. Muitos projetos tiveram de ser adiados, como construções, reformas, 
aquisições, editais, entre outros; 

Por fim, nos meses próximos ao fim do exercício, novos limites de execução 
foram liberados, com vistas a atender projetos prioritários da instituição. Ainda, houve 
a retirada do limite de vedação de despesas, tendo em vista a necessidade de manter 
os serviços essenciais e continuados das unidades que compõem o IFPR. 

Execução descentralizada com transferência de recursos

 A gestão de convênios do IFPR fora reestruturada durante o exercício de 2017. 
Anteriormente os convênios eram geridos pela Pró-Reitoria de Administração. A partir 
do mês de abril de 2017, ocorreu a transição das atividades para a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Já a obtenção de recursos 
orçamentários de Termos de Execução Descentralizada, bem como sua prestação de 
contas é realizada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. 

Para ambos os tipos de transferência de recursos são adotados procedimentos 
internos e externos, seguindo sempre as determinações dos órgãos de controle.  

Para firmar os acordos/termos e obter os recursos é essencial atender a 
requisitos e documentações necessárias, visando à transparência e confiabilidade do 
processo, bem como atender as prestações de contas, parciais ou finais, e devolução 
de recursos não utilizados. A evolução das transferências no âmbito do IFPR se deve 
principalmente a adoção de medidas eficazes e eficientes de controle e 
acompanhamento. 

A partir da implantação do sistema SIMEC para celebração de termos de 
cooperação, chamados de Termos de Execução Descentralizada, e a sistematização 
das aprovações, tramite e prestação de contas, foi possível maior controle destes 
acordos, visto que anteriormente não havia sistema padronizado para solicitação e 
acompanhamento dos recursos descentralizados. 

Os termos celebrados pelo IFPR atendem a diversos programas, entre eles 
destacamos os repasses do programa PRONATEC/Bolsa Formação, presencial e à 
distância, que atende a diversos programas voltados à comunidade e cursos de 
formação inicial continuada. Também tivemos a formalização de termos em parceria 
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com a SETEC/MEC, para captação de recursos visando a continuidade das obras de 
construção dos ginásios de esportes, ampliação e adaptação da acessibilidade e 
reforma de laboratórios. 

Para os termos onde o IFPR é a unidade concedente, podemos destacar a 
parceria com a Escola de Administração Fazendária, para realização de capacitação 
de diversos níveis a servidores e gestores do IFPR. Temos também parceria com a 
Escola de Governo, ENAP, a qual também auxilia o IFPR com a capacitação de 
servidores. Também destacamos a celebração de termo com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, para troca de conhecimento e implantação do sistema interno 
de gestão administrativa e pedagógica. 

Execução e Transferências de Recursos 
Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Instituto Federal do Paraná 

Modalidade 
Quantidade celebrada Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Convênio* 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Termos de Execução 
Descentralizada 9 10 10 309.638,69 7.757.642,95 11.954.217,93 

Totais 9 10 10 309.638,69 7.757.642,95 11.954.217,93 
Fonte: SIMEC / SIAFI / Controles internos - 05/02/2018 
*Nos exercícios anteriores eram considerados os dados de convênios tanto como unidade 
Concedente quanto como unidade Proponente. A partir de 2017, conforme orientações, 
somente são apontados os valores repassados pelo IFPR para outros órgãos e entidades. 

Informações sobre a execução das despesas 

 O IFPR conta com 25 campi em funcionamento, divididos entre Fase I, II, III e 
Avançados, mais uma unidade sistêmica de Educação à Distância. A execução da 
despesa no âmbito do IFPR segue em consonância de forma a acompanhar o 
crescimento e desenvolvimento da instituição. 

No total, dos recursos recebidos pelo IFPR aportados na LOA 2017 e executados 
no exercício, obteve-se um aumento de 15% com relação à execução em 2016. 

Ao efetuarmos o comparativo entre os valores empenhados nos exercícios de 
2017 e 2016, destacamos abaixo: 

O item referente às despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios obteve 
um aumento em torno de 21%, que segue em conformidade com as necessidades 
desta instituição. Tal crescimento deve-se ao aumento significativo no quadro de 
servidores, técnicos administrativos e docentes, do IFPR e a realização dos processos 
de reconhecimentos de saberes. 
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O grupo de outras despesas correntes demandou um aumento de apenas 9%, 
onde podemos destacar a redução significativa de quase um milhão de reais nas 
despesas com locação de mão-de-obra e de mais de três milhões e meio de reais nos 
contratos de serviços diversos, mesmo considerando os reajustes e repactuações 
contratuais anuais.  

Para as despesas com Investimentos, destacamos neste grupo o crescimento em 
mais de 25% no item de Obras, tendo em vista a realização da licitação para início de 
diversas obras nos campi do IFPR. Em geral, no grupo houve redução de cerca de 
21%, devido principalmente a escassez de recursos da Matriz Orçamentária, que fez 
com que os campi destinassem menos recursos para investimento em aquisição de 
maquinários e equipamentos para suas instalações. 

Despesas por grupo e elemento de despesa 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Valores Pagos 

2017 2016 2017 2016 
1. Despesas de Pessoal 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 211.471.677,20  173.553.287,11 210.917.886,40  173.419.349,84  
Obrigações Patronais - Op Intra-orçamentárias 39.872.884,04  33.897.764,94 39.715.556,24  33.895.468,93  
Contratação por tempo determinado 6.951.123,94  4.588.589,80 0,00  4.565.032,65  
Demais elementos do grupo 7.436.474,59  7.092.731,75 0,00  7.042.230,24  

Locação de Mão-de-obra 19.527.833,38  20.446.979,69 16.777.848,52  14.303.983,18  
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 17.554.267,09  14.018.124,29 9.880.729,13  10.889.714,78  

Auxílio financeiro a estudantes 10.522.476,76  9.569.216,80 9.734.976,66  9.007.693,59  

Auxílio Alimentação 10.381.024,51  10.017.724,92 10.377.995,46  10.004.107,31  

Demais elementos do grupo 20.214.934,39  17.957.876,02 13.371.053,09  14.263.279,85  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Valores Pagos 

2017 2016 2017 2016 
4. Investimentos 
Obras e instalações 14.035.232,38  11.181.974,55 340.355,08  645.318,46  
Equipamentos e material permanente 7.374.143,23  15.969.731,65 1.135.314,63  2.407.361,55  
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 49.522,72  183.148,45 17.712,00  169.468,45  
Demais elementos do grupo 20.779,01  0,00 20.777,01  0,00  
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A dinâmica socioeconômica algumas vezes é expansiva, outras contrátil, tanto em 
nível local quanto regional, na qual a Autarquia possui potencial abrangência. Os 
indicadores sociais, econômicos, populacionais, educacionais, entre outros, são 
analisados como uma ferramenta de gestão para propor parâmetros e metodologias 
para atividades de ensino, pesquisa e extensão da Autarquia. Por meio dos estudos e 
pesquisas é possível fundamentar o planejamento institucional e suas correlações com 
o Desenvolvimento Regional das comunidades, norteando processos de expansão ou 
não dos Campi. 

A educação profissionalizante no Paraná sempre encontrou fortes ligações com o 
sistema “S” (SESC/SENAI/SESI/SENAC), que hoje possuem escolas de ensino médio 
profissionalizante em 70% das cidades atendidas por Campi do IFPR, excetuando-se 
as dos Campi avançados, deixando clara a demanda deste tipo de ensino nas regiões 
atendidas. Conforme a Diretoria de Registro e Assuntos Acadêmicos do IFPR – DIRAC, 
no processo seletivo de 2015, entre todos os cursos e níveis, tivemos uma relação de 
3,26 candidatos por vaga e em 2016, 3,51 candidatos por vaga, bem como, houve um 
aumento na oferta de vagas que passou de 4.587 para 5.161. Já em 2017, ainda 
conforme a DIRAC, foram ofertadas 3.762 vagas para cursos médio/técnicos, com um 
total de 17.181 inscritos, sendo que a relação foi de 4,56 candidatos por vaga; e 1.399 
vagas ofertadas para cursos superiores, com um total de 8.661 inscritos sendo que a 
relação foi de 6,19 candidatos por vaga.  

Além do sistema “S”, temos escolas técnicas estaduais e particulares, ofertando 
cursos profissionalizantes nos mesmos municípios, sem, contudo, encontrar saturação, 
haja vista a demanda por esse tipo de ensino.  

Da mesma forma, todas as cidades com cursos superiores ofertados pelo IFPR 
têm outras instituições, quer federais, estaduais ou particulares, ofertando graduações 
nos mesmos municípios ou regiões sem, contudo, encontrar saturação, sendo esses os 
cursos de maior relação de procura por vaga nos processos seletivos. 

Analisando o ambiente de atuação, percebe-se um conjunto complexo de fatores, 
incontroláveis, que influenciam diretamente nas decisões estratégicas da Instituição, 
determinando, em última análise, seu sucesso ou fracasso. 
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Nesta análise identificam-se as “oportunidades”, que são forças ambientais 
incontroláveis que, se bem aproveitadas, podem trazer vantagens competitivas ao 
IFPR; e as “ameaças”, que são as forças ambientais incontroláveis pela instituição que, 
se ignoradas, podem trazer desvantagens competitivas. 

Esta análise ambiental foi realizada tendo como base o questionário da CPA – 
Comissão Própria de Avaliação, discutida e revista pelo COMEC (Comitê Estratégico 
Central), e que será revisada em 2017/2018 pela elaboração do PDI 2019-2023. 

A Presidência da Comissão Própria de Avaliação do IFPR (CPA) considera que, 
na análise do ambiente interno, busca-se identificar as forças positivas, “pontos fortes” 
que, bem aproveitados, podem trazer 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, de forma pontual, pode-se observar as seguintes 
Análises Positivadas e aquelas que necessitam de Ações Estratégicas, visando a 
melhoria no desempenho. 

ANALISES POSITIVADAS 

EIXO 01 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
- Participação na indicação de representantes junto aos órgãos colegiados 
- Participação na elaboração e planejamento anual da unidade. 

EIXO 02 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
- Acertivas quanto à Missão e Visão do IFPR 
- Boa difusão do PDI junto aos servidores do IFPR, bem como cumprimento do mesmo. 
- Compreensão sobre a organização do IFPR por parte da maioria dos servidores. 

Responsabilidade Social 
- Reconhecimento do pleno direito às diferenças étnicas, religiosas e de gênero.
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- Apoio às políticas públicas de acesso e inclusão social, bem como cotas sociais e 
raciais.

EIXO 03 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Política de Ensino Pesquisa e Extensão 
- Certeza na potencialidade das unidades em desenvolver atividades de pesquisa e 
extensão, pois a gestão possibilita a participação em projetos e programas de 
extensão, dada a relevâncias para a comunidade e a sociedade. 
- Satisfatório desempenho das Coordenações de curso e Direções de Ensino na 
execução de seus planejamentos 
- Evidente atendimento aos acadêmicos em programas de revisão e reforço escolar, 
em horários especiais. 
- Adequados programas visando a redução da evasão escolar 
- Satisfação dos acadêmicos, de forma geral, na formação proporcionada pelos cursos 
ministrados, bem como as práticas de ensino executadas.  
- Apontamento positivado dos acadêmicos quanto a disponibilidade dos docentes 
envolvendo sua didática, assiduidade, comprometimento, motivação e 
responsabilidade. 
- Aceite e entendimento sobre a metodologia avaliativo de promoção dos acadêmicos. 
- Estimulo aos acadêmicos a participar voluntária em atividades complementares, tais 
como estágios, monitoria, atividades de extensão, pesquisas, eventos, produção de 
artigos e cursos de língua estrangeira. 
- Excelência nas ações de apoio pedagógico, por parte dos docentes, quanto ao 
acesso a monitorias e orientação de trabalhos. 
- Transparência das avaliações dos projetos de pesquisa e extensão. 
- Plena possibilidade de discussão e reformulação de propostas de cursos. 
- Adequação das ementas bem como atualização bibliográfica e metodologia do curso, 
acontecendo de forma periódica. 

Comunicação com a Sociedade 
- Clareza nos boletins eletrônicos disponibilizados no site institucional, com qualidade 
de informações de forma atualizada.

Política de Atendimento aos Discentes 
- Bom entendimento quanto aos programas de Auxílio Passe, Iniciação Científica, 
PBIS, bem como Apoio aos Esportes e Eventos Estudantis. 
- Bons programas com atividades de extensão, participação em eventos técnicos e 
científicos, além de atividades desportivas. 

EIXO 04 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
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Política Pessoal 
- Boa integração profissional ao ambiente de trabalho 
- Excelente relacionamento com a chefia imediata, bem com atendimento aos 
discentes. 
- Reconhecimento por tarete do colegas de trabalho quanto às atividades profissionais 
desempenhadas pelo servidor. 
- Acertivas quanto à participação em conselhos, comissões, colegiados e grupos de 
trabalho. 
- Desempenho profissional excelente, no trato com a chefia imediata, membros da 
instituição, cumprimento de taregas nos prazos estabelecidos e integração com a 
gestão. 

Organização e Gestão da Instituição 
- Coordenação de Curso evidencia melhoria no processo ensino aprendizagem, com 
indicação de atividades extra-curriculares. 
- Bom desempenho junto à logística de atendimento ao docente, no que tange à 
reserva e distribuição de equipamento de informática, audiovisual e multimídia. 

EIXO 05 – INFRAESTRUTURA
- Excelência quanto a disposição do espeço físico e acervo das bibliotecas, bem como 
o atendimento dos servidores das mesmas, com adequação dos horários e mobiliário 
confortável. 
- Elogiável atendimento dos serviços terceirizado de limpeza, conservação e vigilância, 
com ambientes de convivência, sanitários, salas de aula e bebedouros devidamente 
sanitizados. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

EIXO 01 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

- Disponibilizar o relatório da CPA junto ao site institucional bem como lançar este site 
nas páginas eletrônicas das Unidades do IFPR. 
- Evidenciar os apontamentos da CPA à comunidade acadêmica. 

EIXO 02 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Responsabilidade Social 
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- Designar comissões junto às unidades para disposição de ações visando a correta 
destinação ambiental dos resíduos, bem como ações ligadas à correta utilização dos 
recursos hídricos e de energia elétrica 
- Verificar, junto ao NAPNE, demandas relativas ao atendimento de pessoal com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, bem como ultimar ações com vistas ao 
treinamento de servidores, para que tenhamos um melhor atendimento neste quesito, 
às ações da política de inclusão social. 
- Incentivar a comunidade acadêmica a ações empreendedoras 

EIXO 03 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Política de Ensino Pesquisa e Extensão 
- Proporcionar aos usuários melhor acesso aos dados do registro acadêmico, com a 
realização de cursos para servidores, bem como disponibilidade de orientações para o 
correto funcionamento e acesso. 
- Divulgar os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), bem como propor integração do 
mesmo com a geração de emprego e renda da região, em atendimento à demanda 
social. 
- Atuar conjuntamente aos órgãos de classe, com Associações Comerciais, 
associações de cunho social e comunitária, Prefeituras, entre outros, no sentido da 
disposição das Unidades na oferta de cursos voltados aos públicos alvo.

Comunicação com a Sociedade 

- Difundir o IFPR mediante ações junto à comunidade externa,  
- Dinamizar ações que visem a presença dos familiares dos acadêmicos, com 
encontros de cunho social, colaborando-se para a harmonia da comunidade. 
- Padronizar as informações disponibilizadas nos sites institucionais das unidades, 
principalmente no que se diz respeita aos: cursos ofertados; ementas; calendário 
acadêmico; horários de aula; endereços eletrônicos dos órgãos institucionais; 
disponibilidade dos horários de atendimento dos setores. 
- Implementar ações que visem a divulgação dos resultados de pesquisas científicas, 
bem como de produções institucionais. 
- Dinamizar o atendimento, via telefone, junto às unidades. 

EIXO 04 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

Política Pessoal 
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- Dinaminzar a oferta e acesso a programas de qualificação e capacitação dos 
servidores, através da complementação de estudos, participação em cursos de 
formação continuada e intercâmbios. 
- Rever procedimentos quanto à avaliação no estágio probatório.
- Ações que visem atendimento quanto aos quantitivo de servidores docentes e 
técnicos na demanda das unidades. 
- Dinamizar as ações da Comissão de Ética. 
- Verificar a necessidade de servidores técnicos administrativos na execução de 
funções necessários às unidades, de acordo com a carga horária e volume de trabalho. 

Organização e Gestão 

- Dinamizar a logística que envolve o deslocamento de acadêmicos, em atividade de 
campo, concernetes ao transporte, hospedagem e alimentação. 
- Melhorar as condições de cesso aos portadores de necessidades especiais e/ou 
mobilidade reduzida 
- Empreender ações que visem a melhoria quando à reprodução de textos, materiais 
didáticos e avaliações. 
- Rever a política de atendimento a materiais destinados aos cursos, pertinentes ao 
PPC dos mesmos, visando a práticas de ensino e pesquisa. 
- Treinamento dos servidores com relação à utilização dos sistemas 
SIGAA/SAGRES/SISA, SIPAC, SIGARH, SIAF, SIASG e Comprasnet. 
- Difundir a ferramenta SIPAC, fazendo com que os documentos sejam completamente 
escaneados e encaminhados eletrônicamente. 
- Publicizar as ações da gestão, dado o pouco entendimento quanto às ações do 
CODIR e CONSUP. 
- Adequar a reprodução de textos, materiais didáticos e avaliações às necessidades 
acadêmicas. 
- Diagnosticar pontualmente os entraves relativos aos sistemas Sigaa/Sagres/Sisa 
assim como AVA/Moodle/Karavelas. 

Sustentabilidade Financeira
- Adequar as políticas de expansão e conservação das unidades. 
- Dinamizar programas voltados à formalização de projetos de convênio e acordos com 
vistas à captação de recursos externos. 

EIXO 05 – INFRAESTRUTURA 

- Adequação do PDI com relação à política de melhoria das infraestruturas destinadas 
ao ensino. 
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- Dinamizar o acesso online à rede internet, prioritariamente em sala de aula, com 
vistas à utilização de materiais de apoio didático. 
- Adequar alguns ambientes de aula quanto a acústica e ventilação.  
- Possibilitar o pleno acesso às instalações das unidades de pessoais com 
necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida. 
- Adequar os laboratórios quanto aos equipamentos visandos atividades práticas. 
- Dinamizar, juntos aos parceiros, políticas de acesso às unidades tendo em vista o 
deslocamentos dos acadêmicos de suas residências até o campus. 
- Melhorar o atendimento à comunidade, quanto à comercialização terceirizada de 
alimentos dentro das unidades. 
- Melhorar o atendimento quanto ao serviço de vigilância e segurança dentro das 
unidades. 
- Disponibilizar o espaço de exploração do serviço terceirizado de reprografia em 
atendimento aos acadêmicos. 
- Melhor a política e disposição dos serviços de transporte oficial 
- Melhora a política de cesso à telefonia, internet e serviços de impressão. 

Esse conjunto apontado, de forma global, pela comunidade acadêmica do IFPR, 
colabora diretamente com ações que devem ser executadas, ao nível das gestões no 
sentido de ultimas as demandas negativas e continuar com a melhoria das apontadas 
como fortalezas da instituição.

Tem em vista a melhoria da gestão, novamente destacamos as 
Potencialidades, Fragilidade, Oportunidade e Ameaças Institucionais já elencadas 
em trabalhos anteriores, mas que aqui estão enfatizado, no sentido de sempre 
primarmos por uma serviço público em educação de qualidade e excelência. 

 
 

Potencialidades:

• Ampliação da estrutura do IFPR e abrangência regional na oferta de educação 
Básica e Superior; 

• 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; 
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• Planejamento sistêmico da Abertura de Cursos; 
• Criação de Programa de Acompanhamento de Egressos; 
• Fortalecimento da Identidade Institucional; 
• Educação pública e gratuita e de qualidade;  
• 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;  
• Experiência em educação profissionalizante;  
• Oferta diversificada e nacionalizada de cursos EaD; 
• Ampliação do quadro de técnicos administrativos;  
• Realização de concursos para nomeação de professores e a respectiva distribuição 

por Campus; 
• Qualificação profissional dos servidores concursados;  
• Comprometimento dos servidores com a instituição;  
• Boas práticas de ensino pelos docentes. 
• Transparência das informações institucionais; 
• Atividades do Núcleo de Acompanhamento de Pessoas Portadoras de Necessidades 

Educacionais Especiais de forma institucionalizada; 
• Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico por Campus; 
• 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; 

• 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 Campus; 
• Elaboração de Editais de Transferência Interna e Externa e Aproveitamento de 

Cursos; 
• Análise e Orientação dos Calendários Acadêmicos dos Campus; 
• Criação da Comissão Permanente do Processo Seletivo; 
• Elaboração de normativas por meio de Instruções Internas de Procedimentos – IIP’s; 
• Discussão, planejamento e elaboração de ações referentes ao enfrentamento à 

Evasão Escolar; 
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• 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; 
• Convalidação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA; 
• 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 

• Necessidade de divulgação e difusão das políticas do IFPR;  
• Necessidade de metodologia adequada para definição de ofertas de cursos;  
• Baixa inserção regional;  
• Necessidade de consolidação do processo de avaliação pedagógica;  
• Sistema informatizado de gestão, deficiente;  
• Insuficiência do número de servidores para o pleno desenvolvimento das atividades; 
• Política de capacitação dos servidores, a ser consolidada  
•  Insuficiente atendimento aos portadores necessidades especiais e/ou mobilidade 

reduzida; 
• Necessidade de capacitação do corpo docente e técnico administrativo no que se 

refere ao Acompanhamento de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 
• Política de comunicação e divulgação institucional incipiente;  
• Aumentar ações voltadas à comunidade externa;  
• Não atendimento a quesitos legais na gestão de resíduos;  
• Falta consolidar e divulgar as Políticas de Segurança da Informação;  
• Campus sem espaço de convivência para a comunidade acadêmica;  
• Ausência de infraestrutura necessária a atividades de práticas desportivas;  
• 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;  
• Falta de incentivo e estrutura para Empreendedorismo e Inovação.  
• Necessidade de reformulação do site institucional, desdobrado nos sites dos 

Campus , e de uma estrutura de intranet;  
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• Necessidade, em algumas unidades, da contratação de serviços de reprografia para 
utilização da comunidade do IFPR.  

• Precariedade nos serviços terceirizados de atendimento à alimentação dos 
acadêmicos;

• 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;  
• 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;  
• 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.  

Ameaças a 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;  
• Dificuldade de acesso às unidade, por parte dos acadêmicos;  
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• Mobilidade Urbana;  
• Indefinições das responsabilidades que norteiam as relações estratégicas 

interinstitucionais;  
• Crise nacional;
• Entraves políticos nas parcerias municipais.  
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