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INTRODUÇÃO 
 

O Instituto Federal do Paraná, instituído pela Lei 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, 
apresenta aos órgãos fiscalizadores e à sociedade o relatório de suas atividades de gestão 
correspondentes ao ano de 2013, estruturado com base na Instrução Normativa TCU nº 63 de 1º de 
setembro de 2010, Decisão Normativa TCU nº 127 de 15 de maio de 2013 e Portaria TCU nº 175 de 
9 de julho de 2013.  

O Instituto Federal do Paraná traz consigo uma herança centenária de ensino 
profissionalizante aliada ao que existe de mais ousado e inovador no que diz respeito à Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica.  

Descendente de escolas que se transformaram ao longo do tempo, como a Escola Alemã 
(século XIX), o Colégio Progresso (século XX) e a Escola Técnica da Universidade Federal do 
Paraná (ET-UFPR), foram em 2008/2009 que assumimos nova identidade e missão.  

Desde então, integrando-se à proposta dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, temos contribuído para o fortalecimento do projeto de construção de uma sociedade 
fundada na igualdade política, econômica e social.  

Cerca de quatro anos após ser instituído formalmente, o IFPR já possui 14 câmpus 
espalhados por todo o estado e continua em expansão com 6 câmpus novos.  
 

A Reitoria, sediada em Curitiba, é composta por cinco pró-reitorias (Ensino; 
Administração; Extensão, Pesquisa e Inovação; Gestão de Pessoas; Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional) e duas diretorias sistêmica (Tecnologia da Informação e 
Comunicação e Ensino à Distância). 

De forma abrangente, o presente relatório demonstra os resultados alcançados no que diz 
respeito às ações de natureza estruturante, desenvolvidas a partir do tripé ensino, pesquisa e 
extensão por meio das ferramentas de gestão. Ao mesmo tempo em que se constitui como 
instrumento com a finalidade de prestar contas em cumprimento aos dispositivos legais 
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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. 

Em 08/08/2013 foi realizada pela polícia federal junto ao IFPR a operação Sinapse com o 
objetivo de investigar possíveis irregularidades administrativas relacionadas a Diretoria de 
Educação a Distância. Esta operação culminou com a prisão de 03 (três) docentes do EAD/IFPR e 
com o afastamento cautelar do Reitor Irineu Mário Colombo até 31/01/2014, neste período a 
instituição foi conduzida por um interventor (Jesue Graciliano da Silva) indicado pelo Ministério da 
Educação. Esta situação atípica refletiu no andamento dos processos/projetos da Instituição, afinal 
vários processos foram temporariamente suspensos ocasionando algumas dificuldades de resultado. 

 
Alguns itens da Decisão Normativa TCU 127 de 15 de maio de 2013, não foram 

contemplados porque não se aplicam à realidade da unidade. São eles: 
 

3.3. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES 
4.2. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS  
- Quadro A.4.2. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Situação não ocorrida no âmbito do IFPR no exercício de 2013. 
4.5.2. Suprimento de fundos – Conta tipo “B” 
4.6. Renúncias sob a gestão da UJ 
- Quadro A.4.6.1.1 - Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios 
Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ; 
 4.6.1.2. Benefícios financeiros e creditícios, Análise Crítica; 
- Quadro A.4.6.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ/ Renúncias Tributárias 
Estimadas e Quantificadas pela UJ ; 
- Quadro A.4.6.2.2  - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 
- Quadro A.4.6.2.3 - Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário - 2013-2011; 
- Quadro A.4.6.2.4.1 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas;  
- Quadro A.4.6.2.4.2 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas; 
- Quadro A.4.6.2.5.1 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas; 
- Quadro A.4.6.2.5.2 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas; 
- Quadro A.4.6.2.6 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ; 
- Quadro A.4.6.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas; 
- Quadro A.4.6.2.8 - Comunicações à RFB;  
- Quadro A.4.6.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas; 
- 4.6.2.10 - Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal; 
- Quadro A.4.6.2.11 - Ações da RFB; 
- 4.6.2.12. – Renúncia Tributária, Análise Crítica. 
5.2.1. Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 
5.2.2. Autorizações expedidas pelo MPOG para realização de concursos públicos para 
substituição de terceirizados 
6.2.3. Discriminação de Imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ 
11.2.1. Declaração plena 
11.5 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS 
11.6. RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 
- Quadro A.11.2.1 Declaração plena  
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O 
RELATÓRIO. 
 
 
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 
1.1.1. Relatório de Gestão Individual 
 
 
Quadro 1- A.1.1.1. – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

  

Poder e Órgão de Vinculação  

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: Ministério da 
Educação 

Código SIORG: 244  

Identificação da Unidade Jurisdicionada  

Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná  

Denominação Abreviada:  Instituto Federal do Paraná (IFPR)  

Código SIORG: 49103 
Código LOA: 
26432 Código SIAFI: 26432 

 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ: 10.652.179/0001-15  

Principal Atividade: Educação Técnica e Profissional; Pública ou 
Particular Código CNAE: 8541-4/00 

 

Telefones/Fax de contato:  (41) 3595.7640 (41) 3595.7628   

Endereço Eletrônico: gabinete@ifpr.edu.br  

Página na Internet: http://www.ifpr.edu.br   

Endereço Postal: Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – CEP: 82530-230 – Curitiba –
Paraná - Brasil 

 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada  

 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Publicado no DOU em 30 de dezembro de 2008.  
   

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada  

   

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada  

   

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Código SIAFI Nome  

151786 Câmpus Assis Chateaubriand  

151788 Câmpus Campo Largo  

152769 Câmpus Cascavel  

151056 Câmpus Curitiba  

151058 Câmpus Foz do Iguaçu  

151789 Câmpus Irati  
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151787 Câmpus Ivaiporã  

151061 Câmpus Jacarezinho  

151175 Câmpus Londrina  

151785 Câmpus Palmas  

151057 Câmpus Paranaguá  

151059 Câmpus Paranavaí  

151060 Câmpus Telêmaco Borba  

151062 Câmpus Umuarama  

154561 Câmpus Pinhais  

154569 Campus Jaguariaiva  

154570 Campus Capanema  

154571 Campus Pitanga  

154572 Campus União da Vitória  

154573 Campus Quedas do Iguaçu  

154574 Campus Astorga  

154575 Campus Goioere  

154584 Reitoria  

154743 Campus Colombo  

151404 Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação  

151403 Diretoria de Educação a Distância  

151538 Gabinete do Reitor  

151052 Pró-Reitoria de Administração  

151053 Pró-Reitoria de Ensino  

151055 Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação  

151054 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

151051 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Código SIAFI Nome  

26432 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões  

Código SIAFI da Unidade 
Gestora Código SIAFI da Gestão 

 

158009 26432  

 
 
1.2  FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 
 

O Instituto Federal do Paraná - IFPR, instituição criada nos termos da Lei n.º 11.892, de 29 
de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, 
sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 
disciplinar. 

É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluri curricular, multicâmpus 
e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua 
prática pedagógica. 
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O Instituto Federal do Paraná deve promover a integração e a verticalização da educação 
básica à educação profissional e educação superior, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico, nas potencialidades regionais, preservação do meio ambiente, transparência e 
gestão democrática. 

Conforme Resolução nº 63 de 17 de dezembro de 2012 do Conselho Superior, o IFPR 
possui a seguinte identidade institucional: 

 
 

Missão 
“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.” 
 
Visão 
“Ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo compromisso 
com a transformação social”. 
 
Valores 
Pessoas; 
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. 
 

O Instituto Federal do Paraná, em sua atuação, observa os seguintes princípios norteadores: 
I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 

ambiente, transparência e gestão democrática; 
II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 
III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 

tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 
IV - inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências 

específicas; 
V - compromisso com a natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da 

União  
VI - produção de conhecimento legitimado mediante a interação com a realidade 
 
De acordo com Lei de criação (Lei n.º 11.892/08) e com seu Estatuto, o IFPR tem as 

seguintes atribuições; 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

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; 



21 
 

 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de  gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto 
Federal do Paraná; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 
docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; 
X - participar de programas de capacitação, qualificação e requalificação dos profissionais 

de educação da rede pública; 
XI - O IFPR, verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, poderá 

ofertar cursos fora da área tecnológica. 
 
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.  
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VII - executar, sem finalidade comercial, serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens com fins exclusivamente educativos. 
 
1.2.1. Do Ensino 
 

O currículo no Instituto Federal está fundamentado em bases filosóficas, epistemológicas, 
metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu projeto político institucional, sendo 
norteado pelos princípios da estética, da sensibilidade, da política da igualdade, da ética, da 
identidade, da interdisciplinaridade, da contextualização, da flexibilidade e da educação como 
processo de formação na vida e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, 
cultura, educação, tecnologia e ser humano. 

As diretrizes curriculares e a norma didática do Instituto Federal do Paraná serão 
fundamentadas em bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, socioculturais e legais, e estarão 
expressas no seu Projeto Político Institucional – PPI.  

As ofertas educacionais do Instituto Federal estão organizadas por meio de cursos de 
formação inicial e continuada de trabalhadores, da educação profissional técnica de nível médio e 
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 para o ano de 2013 os 
cursos relacionados no item 1.2.2. 

O processo seletivo para ingresso de alunos em 2013 teve 3.129 vagas ofertadas nos seus 
14 câmpus e 11.180 candidatos inscritos, conforme apresentado detalhadamente na tabela abaixo. 
Observa-se que este total de vagas se refere apenas ao número de vagas ofertadas através de 
processo seletivo, excluindo as vagas preenchidas via Sistema de Seleção Unificada (SISU). 
 

 Tabela 1 – Relação de Cursos por Câmpus  
       

 CÂMPUS N.º DE 
VAGAS 

N.º DE 
CANDIDATOS 

CANDIDATO 
/ VAGA 

ASSIS CHATEAUBRIAND 240 305 1,271 
1 MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA 40 42 1,050 
2 TÉCNICO EM AGROECOLOGIA 40 39 0,975 
3 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 40 59 1,475 
4 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 40 42 1,050 
5 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 40 86 2,150 
6 TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 40 37 0,925 

 
CAMPO LARGO 148 347 2,345 
1 TÉCNICO EM CERÂMICA 20 9 0,450 
2 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 64 135 4,218 
3 TÉCNICO EM MECÂNICA 64 203 6,343 

 
CASCAVEL 30 29 0,967 
1 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 30 29 0,967 

 
CURITIBA 976 4709 4,825 
1 SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 28* 369 13,179 
2 SUPERIOR EM GESTÃO PÚBLICA 28* 188 6,714 
3 TÉCNICO ELETROMECÂNICA 40 203 5,075 
4 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 80 535 13,375 
5 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 40 74 1,850 
6 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 40 247 6,175 
7 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 40 230 5,750 
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8 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 40 146 3,650 
9 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30 122 4,067 
10 TÉCNICO EM EVENTOS 40 124 3,100 
11 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 30 287 9,567 
12 TÉCNICO EM MASSOTERAPIA 80 225 5,625 
13 TÉCNICO EM MECÂNICA 80 532 13,300 
14 TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 80 514 12,850 
15 TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 40 141 3,525 
16 TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 30 330 11,00 
17 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 50 99 3,960 
18 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 30 117 3,900 
19 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30 50 1,667 
20 TÉCNICO EM SECRETARIADO 40 42 1,050 
21 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 40 71 1,775 
22 TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 40 63 1,575 

 
FOZ DO IGUAÇU 138 580 4,201 
1 TÉCNICO EM COZINHA 32 47 1,469 
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 35 231 6,600 
3 TÉCNICO EM HIDROLOGIA 36 56 1,556 
4 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 35 246 7,029 

 
IRATI 120 180 1,500 
1 TÉCNICO EM AGROECOLOGIA 40 26 0,650 
2 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 80 154 3,850 

 
IVAIPORÃ 110 224 2,036 
1 TÉCNICO EM AGROECOLOGIA 40 71 3,550 
2 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 40 95 2,375 
3 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 30 58 1,933 

 
JACAREZINHO 210 429 2,043 
1 TÉCNICO EM ALIMENTOS 70 147 4,450 
2 TÉCNICO EM ARTE DRAMÁTICA 30 12 0,400 
3 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 40 87 2,175 
4 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 70 183 5,717 

 
LONDRINA 168 399 2,375 
1 SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 
28 64 2,286 

2 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 40 153 3,825 
3 TÉCNICO EM MASSOTERAPIA 40 64 1,600 
4 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 30 80 2,667 
5 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 30 38 1,267 

 
PALMAS 341 1912 5,607 
1 SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO 28* 222 7,929 
2 SUPERIOR EM ARTES VISUAIS 20 59 2,950 
3 SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 20 90 4,500 
4 SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 28* 182 6,500 
5 SUPERIOR EM DIREITO 28* 450 16,071 
6 SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA 20 212 10,600 
7 SUPERIOR EM ENFERMAGEM 21 65 3,095 
8 SUPERIOR EM ENGENHARIA AGRONÔMICA 28* 230 8,214 
9 SUPERIOR EM FARMÁCIA 28* 86 3,071 
10 SUPERIOR EM LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS 20 58 2,900 
11 SUPERIOR EM PEDAGOGIA 20 76 3,800 
12 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 40 62 1,550 
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13 TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 40 120 3,00 
 

PARANAGUÁ 148 813 5,493 
1 SUPERIOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS 20 119 5,950 
2 SUPERIOR EM FÍSICA 20 47 2,350 
3 SUPERIOR EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 28* 210 7,500 
4 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 40 266 6,650 
5 TÉCNICO EM MECÂNICA 40 171 4,275 

 
PARANAVAÍ 120 238 1,983 
1 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 40 120 3,000 
2 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 80 118 2,950 

 
TELÊMACO BORBA 150 571 3,807 
1 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 40 258 6,450 
2 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 80 180 4,500 
3 TÉCNICO EM MECÂNICA 30 133 4,433 

 
UMUARAMA 230 444 1,930 
1 TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO 40 91 2,275 
2 TÉCNICO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 40 126 3,150 
3 TÉCNICO EM DESIGN DE MÓVEIS 40 42 1,050 
4 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 40 72 1,800 
5 TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA 40 27 0,675 
6 TÉCNICO EM QUÍMICA 30 86 2,860 
 Total geral 3129 11180 3,573 

Fonte: Proens / Adaptado por Proplan – Jan. 2014. 
* As outras 12 vagas são ofertadas via SISU. 
 

Dos 92 cursos com vagas ofertadas, 81% eram cursos técnicos, dos quais 69% foram 
disponibilizados com o tipo de oferta subsequente, conforme apresentado nos gráficos 1e 2 abaixo.  
 

 
Gráfico 1- Tipos de Cursos Ofertados no Processo Seletivo de 2013 

 
Fonte: Proens / Adaptado por Proplan – Jan. 2014 
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Historicamente, analisando os processos seletivos de 2011 a 2013, percebe-se um aumento 

de 8,045% no número de vagas ofertadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica-se também, um aumento de 13,58% de aumento no número de cursos ofertados 
nos processos seletivos de 2011 a 2013. 

Gráfico 2 - Cursos Técnicos por Oferta no Processo Seletivo de 2013 

Fonte: Proens / Adaptado Proplan – Jan. 2014. 

Gráfico  3 - Número de Vagas Ofertadas nos Processos Seletivos de 2011 a 2013 

Fonte: Proens / Adaptado por Proplan – Jan. 2014. 
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Fonte: Proens / Adaptado por Proplan – Jan. 2014. 
 

Quanto às ofertas, houve um aumento de 15% em cursos tecnólogos, superiores e técnicos 
em relação ao ano de 2012. 
 

 
 

Fonte: Proens / Adaptado por Proplan. Jan. 2014. 

Gráfico 5 - Número de Cursos Ofertados nos Processos Seletivos de 2011 a 2013 

Gráfico 4 - Número de Cursos Ofertados nos Processos Seletivos de 2011 a 2013 
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1.2.2. Da Extensão, Pesquisa e Inovação   
 

As ações de extensão e de interação com a sociedade constituem um processo educativo, 
cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para viabilizar uma 
relação transformadora entre o Instituto Federal e a sociedade. As atividades de extensão e de 
interação com a sociedade têm como objetivo a promoção da divulgação de conhecimentos 
científico, social, artístico e cultural que constituem o patrimônio da humanidade, de maneira 
inclusiva e reconhecendo os saberes existentes, através da oferta de atividades específicas. 

As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a investigação e o 
empreendedorismo, visando à inovação e à solução de problemas científicos e tecnológicos, 
envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento social. As 
atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, a 
produção, o empreendedorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e 
tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo da formação 
profissional. 

A pesquisa consiste em toda e qualquer atividade investigativa com objetivo e metodologia 
definidos, ligada à aplicação de teorias ou modelos científicos na resolução de problemas de 
natureza social, cultural, artística, filosófica e tecnológica. As atividades de pesquisa têm como 
objetivo desenvolver espírito científico e pensamento reflexivo para a investigação, a produção e a 
difusão de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, visando o 
desenvolvimento da sociedade a partir dos arranjos produtivos locais, sociais e culturais. 

As ações de pesquisa, em todos os níveis e modalidades de ensino, contribuem para o 
progresso da ciência e da tecnologia, o desenvolvimento social, a preservação do meio ambiente e o 
respeito à vida. 

A inovação consiste na introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 
ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços.  
 
 
1.3.  ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 
1.3.1.  Estrutura Administrativa 
 

A UJ apresenta a sua estrutura conforme as Portarias n° 593 e 594, ambas de 22 de 
Dezembro de 2012.  

A administração do IFPR é feita por seus órgãos colegiados, pela Reitoria e pela Direção 
Geral dos Câmpus, com base em uma estrutura organizacional que define a integração e a 
articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. 

A estrutura é composta por conselhos, reitoria, pró-reitorias e os câmpus. Segue a estrutura 
da unidade central de administração e os respectivos organogramas. 
1. Conselho Superior 
2. Colégio de Dirigentes 
3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
4. Conselho de Administração e Planejamento 
5. Reitoria 
5.1. Chefia de Gabinete 
5.1.1. Secretaria do Gabinete  
5.1.1.1. Secretaria Adjunta e GT Pessoas 
5.1.2. Secretaria de Órgãos Colegiados  
5.1.3. Núcleo de Apoio a Processos de Seleção 
5.1.4. Assessoria de Comunicação 
5.1.4.1. Coordenadoria de Jornalismo 
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5.1.4.2. Coordenadoria dos Projetos de Comunicação 
5.1.4.3. Coordenadoria de Programação Visual 
5.1.5. Diretoria de Expediente e Apoio aos Câmpus  
5.1.5.1. Seção Administrativa e Financeira 
5.1.5.2. Seção de Protocolo Geral  
5.1.6. Assessoria de Política Institucional 
5.1.7. Assessoria de Regulação Institucional  
5.2. Procuradoria Federal 
5.3. Ouvidoria 
5.4. Auditoria Interna 
5.4.1. Serviço de Informação ao Cidadão 
5.5. Diretorias Sistêmicas 
5.5.1. Diretoria de Educação a Distância 
5.5.2. Diretoria da Tecnologia da Informação e Comunicação  
5.5.2.1. Seção Administrativa e Financeira  
5.5.2.2. Coordenadoria de Suporte 
5.5.2.2.1. Seção de Atendimento 
5.5.2.2.2. Seção de Qualidade 
5.5.2.3. Coordenadoria de Infraestrutura 
5.5.2.3.1. Seção de Redes e Servidores 
5.5.2.3.2. Seção de Telecomunicação 
5.5.2.4. Coordenadoria de Sistemas  
5.5.2.4.1. Seção de Análise e Desenvolvimento 
5.5.2.4.2. Seção de Treinamento e Implantação 
6. Pró-Reitoria de Administração 
6.1.1. Seção Administrativa e Financeira 
6.1.2. Seção de Análise Processual 
6.1.3. Núcleo de Licitações  
6.2. Diretoria Administrativa 
6.2.1. Coordenadoria de Compras 
6.2.2. Coordenadoria de Serviços e Contratos 
6.2.3. Coordenadoria de Almoxarifado e Controle Patrimonial 
6.2.4. Coordenadoria de Transportes 
6.3. Diretoria de Infraestrutura 
6.3.1. Coordenadoria de Projetos 
6.3.2. Coordenadoria de Obras 
6.3.3. Coordenadoria de Manutenção 
6.4. Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças 
6.4.1. Coordenadoria de Orçamento 
6.4.2. Coordenadoria de Finanças 
6.4.3. Coordenadoria de Contabilidade 
7. Pró-Reitoria de Ensino  
7.1.1. Seção Administrativa e Financeira  
7.1.2. Seção de Análise Processual 
7.1.3. Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica 
7.1.4. Coordenadoria Geral de Bibliotecas 
7.2. Diretoria de Ensino Médio e Técnico 
7.2.1. Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico 
7.2.2. Coordenadoria de Políticas Especiais do Ensino Médio e Técnico 
7.3. Diretoria de Ensino Superior e Pós Graduação  
7.3.1. Coordenadoria de Ensino Superior 
7.3.2. Coordenadoria de Pós-Graduação 
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7.4. Diretoria de Assuntos Estudantis e Atividades Especiais 
7.4.1. Coordenadoria de Assuntos Estudantis 
7.4.2. Coordenadoria de Atividades Especiais 
7.4.3. Coordenadoria de Relações Internacionais 
8. Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação 
8.1.1. Seção Administrativa e Financeira 
8.2. Diretoria de Extensão e Políticas de Inclusão 
8.2.1. Coordenadoria de Extensão 
8.2.2. Coordenadoria de Políticas de Inclusão 
8.3. Diretoria de Pesquisa  
8.3.1. Coordenadoria de Programas de Pesquisa 
8.3.2. Coordenadoria de Políticas de Pesquisa 
8.4. Diretoria de Empreendedorismo Inovador 
8.4.1. Coordenadoria de Empregabilidade 
8.4.2. Coordenadoria de Inovação  
8.5. Diretoria de Projetos Especiais 
8.5.1. Coordenadoria de Projetos 
9. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
9.1.1. Seção Administrativa e Financeira 
9.1.2. Seção de Emissão de Portaria 
9.2. Diretoria de Administração de Pessoas 
9.2.1. Coordenadoria de Cadastro e Registros Funcionais 
9.2.2. Coordenadoria de Controle de Contratos 
9.2.3. Coordenadoria de Controle, Registro e Acompanhamento de Cargos e e Empregos 
9.2.4. Coordenadoria de Normatização 
9.2.5. Coordenadoria de Folha de Pagamento e Controle de Funções 
9.3. Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
9.3.1. Coordenadoria de Recrutamento e Seleção 
9.3.2. Coordenadoria de Lotação, Movimentação, Alocação e Dimensionamento  
9.3.3. Coordenadoria de Capacitação 
9.3.4. Coordenadoria de Qualificação 
9.3.5. Coordenadoria de Avaliação 
10. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
10.1.1. Seção Administrativa e Financeira 
10.2. Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
10.2.1. Coordenadoria de Planejamento Estratégico 
10.2.2. Coordenadoria de Planejamento Físico 
10.2.3. Coordenadoria de Planejamento de Projetos 
10.3. Diretoria de Informações Institucionais 
10.3.1. Coordenadoria de Informações Institucionais e Estatísticas 
10.3.2. Coordenadoria de Pesquisa Institucional 
10.4. Diretoria de Planejamento 
10.4.1. Coordenadoria de Planejamento Administrativo 
10.4.2. Coordenadoria de Planejamento Educacional 
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1.3.1.1. Órgão Central 

 

 
 

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

1. Conselho Superior 
2. Colégio de Dirigentes 
O Conselho Superior é o órgão máximo normativo, consultivo e deliberativo, nas 

dimensões de planejamento, acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar do 
IFPR, tendo sua composição e competências definidas no Estatuto do IFPR e seu funcionamento 
pelo seu regimento interno. Compete ao Conselho Superior: 

I - aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal e zelar pela execução de sua 
política educacional; 

II - deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar 
para escolha de Reitor do Instituto Federal e dos Diretores Gerais dos Câmpus, em consonância 
com o estabelecido nos Arts 12 e 13 da Lei n º 11 892/2008; 

III - aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e apreciar a proposta 
orçamentária anual; 

IV - aprovar o projeto pedagógico institucional, a organização didática, regulamentos 
internos e normas disciplinares; 

V - aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, 
nos termos da legislação vigente; 

VI - autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
VII - apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo 

parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
VIII - deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em 

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

os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação específica;  
XI - constituir outros órgãos colegiados de natureza consultiva, deliberativa ou propositiva, 

mediante proposta apresentada pelo Reitor, conforme necessidades específicas do IFPR; 
XII - delegar a outros Colegiados, atribuições consultivas, normativas e deliberativas sobre 

temas específicos, por meio de Resolução específica e detalhados no Regimento Geral;  
XIII - Delegar 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 - apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; 
II - apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, 

bem como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes; 
III - apresentar a criação e alterações de funções e órgãos administrativos da estrutura 

organizacional do Instituto Federal; 
IV - apreciar e recomendar o calendário de referência anual; 
V - apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e 
VI - apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido  
A composição e as competências dos órgãos de assessoramento relativos à administração 

geral do IFPR estão definidas no Estatuto, e o funcionamento desses órgãos é definido em seus 
respectivos Regimentos Interno respeitadas as disposições da legislação federal aplicável, do 
Estatuto e deste Regimento Geral. 

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

O Conselho de Administração e Planejamento, por delegação do Conselho Superior é o 
órgão deliberativo, normativo, consultivo e propositivo da Reitoria no que tange às políticas e 
gestão de recursos humanos, financeiros, infraestrutura, e desenvolvimento físico. O CONSAP tem 
caráter operacional, não substituindo as decisões do CONSUP. 

A Auditoria Interna, órgão independente de supervisão, acompanhamento e avaliação dos 
procedimentos administrativos, tem pleno acesso às informações constantes nos sistemas, processos 
ou documentos da Instituição, como unidade de controle responsável por fortalecer e agregar valor 
à gestão, por meio da contínua fiscalização dos atos da entidade, para que estes estejam de acordo 
com os princípios da legalidade e da transparência. 

A Auditoria Interna é responsável por intermediar a relação entre o Instituto Federal do 
Paraná e os Órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de 
Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

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 correto cumprimento da Lei; 
IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei e 

seus regulamentos. 
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 
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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 Câmpus, por meio de uma estrutura organizacional que define a integração e 
a articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. 

A gestão de forma colegiada estabelece as diretrizes sistêmicas que são seguidas por todas 
as unidades, por meio de seus atos normativos e das resoluções e deliberações dos fóruns 
colegiados. 
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1.3.1.2.  Gabinete do reitor  

 
 
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, sendo permitida uma recondução. 

 
 

1.3.1.3. Reitoria 

 
A Reitoria do IFPR localiza-se na cidade de Curitiba. Além das responsabilidades legais, 

juntamente com suas Pró-Reitorias têm a função de apoiar e controlar o conjunto de ações do IFPR 
com vistas a atender ao seu objetivo finalístico. 

Ao Reitor compete representar o Instituto Federal, em juízo ou fora dele, bem como gerir, 
coordenar, delegar competências, ordenar despesas e superintender as atividades da Instituição. 

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. 
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As Pró-Reitoria do Instituto Federal do Paraná, dirigidas por Pró-reitores ou Pró-reitoras 
nomeados pelo Reitor, são órgãos executivos que planejam, superintendem, coordenam, fomentam 
e acompanham as atividades referentes às seguintes dimensões: 

 
 

1.3.1.4. Pró-reitoria de Administração 

 

 
  

 
À Pró-Reitoria de Administração, compete: superintender, coordenar, fomentar as 

políticas e acompanhar a execução das atividades relativas à contabilidade, 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 dos 
câmpus no âmbito do IFPR. 

O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pelo planejamento, supervisão, 
coordenação e execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se refere aos 
aspectos administrativos e operacionais. 

A Diretoria Administrativa é a unidade responsável pela coordenação, orientação e 
execução das atividades relacionadas à aquisição, controle, guarda, distribuição, alienação de 
materiais e gestão, contratação e fiscalização de serviços para o IFPR, bem como pela execução e 
acompanhamento dos serviços de transportes do IFPR. 

A Diretoria de Infraestrutura é a unidade responsável pela supervisão e elaboração de 
projetos, orçamento, fiscalização de obras, planejamento operacional, orientação sobre as 
edificações e infraestrutura física do IFPR, bem como pela coordenação e controle das atividades de 
manutenção dos imóveis do IFPR. 
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A Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças é a unidade responsável pela 
coordenação, execução e orientação das atividades relacionadas com a execução orçamentária, 
convênios, financeira e contábil do IFPR. 
  
1.3.1.5. Pró-reitoria de Ensino 

 

 
 

 
A Pró-Reitoria de Ensino compete: 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. 

O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pelo planejamento, supervisão, 
coordenação e execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se refere aos 
aspectos administrativos e operacionais. 

A Diretoria de Ensino Médio e Técnico é a unidade responsável pela administração, 
orientação, coordenação, supervisão e avaliação das atividades de ensino, controle acadêmico, 
acompanhamento, apoio a capacitação docente, acompanhamento discente, apoio pedagógico, bem 
como, questões inerentes a Legislação e Normas de Ensino, referentes à sua área de atuação. 

A Diretoria de Ensino Superior e Pós-Graduação é a unidade responsável pela 
administração, orientação, coordenação, supervisão e avaliação das atividades de ensino, controle 
acadêmico, acompanhamento, apoio a capacitação docente, acompanhamento discente, apoio 
pedagógico, bem como questões inerentes a Legislação e Normas de Ensino, referentes à sua área 
de atuação. 

A Diretoria de Assuntos Estudantis e Atividades Especiais é a unidade responsável pela 
orientação e coordenação das atividades de apoio assistencial, psicológico, social, educacional, 
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cultural e desportivas dirigidas ao corpo discente, sustentando seus direitos e deveres, no âmbito do 
IFPR. 
  
 
1.3.1.6. Pró-reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação 

 

 
 

 
À Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação compete: planejar, superintender, 

coordenar e fomentar as políticas e atividades relativas à extensão, pesquisa, empreendedorismo e 
inovação tecnológica, articuladas ao ensino em estreita relação com os diversos segmentos e 
realidades da sociedade, bem como acompanhar a execução dessas políticas no âmbito  do IFPR. 

O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pelo planejamento, supervisão, 
coordenação e execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se refere aos 
aspectos administrativos e operacionais. 

A Diretoria de Extensão e Políticas de Inclusão é a unidade responsável pelo 
planejamento, orientação, coordenação e avaliação das atividades de extensão em todos os seus 
eixos e políticas de inclusão no âmbito do IFPR. 

A Diretoria de Pesquisa é a unidade responsável pelo planejamento, orientação, 
coordenação e avaliação das atividades de pesquisa e da iniciação científica, no âmbito do IFPR.  

A Diretoria de Empreendedorismo Inovador é a unidade responsável pelo 
planejamento, orientação, coordenação e avaliação das atividades relacionadas ao 
empreendedorismo e inovação, no âmbito do IFPR. 
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1.3.1.7. Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

 

 
 
 

À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete: planejar, superintender, coordenar, 
fomentar as políticas de gestão de pessoas visando o atingimento das metas e ao cumprimento da 
missão institucional, por meio de servidores capacitados e motivados,  bem como normatizar e 
organizar processos de administração de pessoas, visando à valorização e o aumento da 
competência de seus servidores, necessários ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
de ensino, pesquisa e extensão. 

O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pelo planejamento, coordenação e 
execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se refere aos aspectos 
administrativos e operacionais. 

A Diretoria de Administração de Pessoas é a unidade responsável pelo planejamento, 
superintendência, coordenação e execução das atividades de registros funcionais, contratos, cargos e 
empregos, legislação e normatização e folha de pagamento, no âmbito do IFPR. 

A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas é a unidade responsável pelo planejamento, 
organização, coordenação e acompanhamento dos procedimentos que envolvem ingresso, alocação, 
movimentação, capacitação, qualificação, desenvolvimento, avaliação, prevenção e promoção à 
saúde ocupacional, segurança do trabalho, dos servidores do IFPR. 

A Comissão Permanente do Pessoal Docente – CPPD, criada por meio do Decreto Lei 
94.664 de 23 de julho de 1987, cujo objetivo é prestar assessoramento na formulação e 
acompanhamento das políticas do pessoal docente do IFPR. 

A Comissão Interna de Supervisão – CIS, criada por meio da Lei 11.091 de 12 de 
janeiro de 2005 tem por finalidade acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a implantação do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação no IFPR, propondo à Comissão 
Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o aprimoramento do Plano de Carreira. 
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1.3.1.8. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

 

 
 
 

À Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional compete: promover, 
acompanhar, consolidar e supervisionar as políticas de planejamento estratégico, tático e 
operacional da instituição visando ao pleno desenvolvimento institucional, elaborar a proposta 
orçamentária anual do IFPR e propor mecanismos organizacionais de gestão orçamentária e 
financeira, fomentando o pleno desenvolvimento das atividades administrativas, acadêmicas, de 
ensino, pesquisa e extensão, bem como, consolidar as informações gerenciais e estatístico-
educacionais, elaborando anualmente o relatório de gestão e a prestação de contas institucionais. 

O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pela supervisão, coordenação e 
execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se refere aos aspectos 
administrativos e operacionais. 

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional é a unidade responsável pela coordenação, 
elaboração, acompanhamento do planejamento estratégico, físico e de políticas voltadas para o 
desenvolvimento institucional, fomentando a interação de todas as áreas, por meio de implantação 
de ferramentas e procedimentos de gestão, para atingir os objetivos institucionais. 

A Diretoria de Planejamento é a unidade responsável pela coordenação, elaboração e 
acompanhamento do planejamento orçamentário, tático e operacional da instituição, em 
consonância com o planejamento estratégico e com as políticas voltadas para o desenvolvimento 
institucional, bem como, fomentar a excelência do gasto público no desenvolvimento das atividades 
administrativas, acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão. 

A Diretoria de Informações Institucionais é a unidade responsável pela coordenação das 
informações gerenciais e estatístico educacionais, da consolidação e divulgação dos indicadores de 
gestão, da prestação de contas anual apresentada aos órgãos de controle externo, da inserção de 
dados nos sistemas de informações vinculados ao MEC, dos processos de regulamentação do IFPR, 
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bem como, validar e consolidar a base de dados e informações, articulando os diferentes setores 
institucionais. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é responsável pela implantação e pelo 
desenvolvimento de processos de avaliação institucional, assim como disponibilizar as informações. 

A CPA foi instituída pela Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, obedecendo as seguintes 
diretrizes: 

I. Constituição por ato do dirigente máximo da instituição, assegurada à participação de 
todos os segmentos da comunidade interna e da sociedade civil. 

II. Atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 
instituição. 

O Coplan criado em agosto de 2012, o comitê tem o objetivo de otimizar o planejamento 
tático da instituição, fortalecendo a integração entre as unidades e a Reitoria. É composto pelos 
diretores de planejamento e administração dos câmpus, além de representantes da Diretoria de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC) e do Gabinete da Reitoria. Consiste num fórum 
de caráter consultivo, propositivo e normativo, que tem por finalidade dispor, elaborar, propor e 
debater sobre os assuntos estritamente vinculados à implantação das políticas de 
planejamento, atribuídas regimentalmente à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional. 
   
 
1.3.1.9. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

 
 
 

A Diretoria da Tecnologia da Informação e Comunicação é a unidade, com status de 
Pró-Reitoria, responsável por planejar e orientar as decisões estratégicas na utilização de serviços de 
tecnologia da Informação e Comunicação, promover a eficiência através da estruturação da 
governança de TIC no âmbito do IFPR, bem como elaborar e promover o alinhamento do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, com o planejamento estratégico do 
IFPR. 
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O Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI, é um colegiado multidisciplinar, 
formado por servidores de carreira, cuja composição e atuação é regida por regulamento próprio e 
tem como finalidade estabelecer políticas e regras, em relação à segurança da informação, à gestão 
das informações e a utilização da infraestrutura tecnológica   do IFPR, inclusive do uso do e-mail 
institucional, de acordo com princípios éticos e legais. 

O Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - CDTIC, é um 
colegiado multidisciplinar, formado por servidores de carreira, cuja composição e atuação é regida 
por regulamento     próprio e tem como    finalidade, planejar e orientar as decisões   estratégicas na 
utilização de serviços de  Tecnologia   da   Informação e Comunicação – TIC, do IFPR. 

 
 
1.3.2. Estrutura dos Câmpus 
 

A UJ apresenta a sua estrutura conforme as Portarias n° 593 e 594, ambas de 22 de 
Dezembro de 2012.  

Os Câmpus do IFPR são administrados por Diretores Gerais nomeados de acordo com o 
que determina o art. 13 da Lei nº 11.892/2008, e regulamentação dada pelo Decreto nº 6.986 de 
20/10/2009, os quais terão o seu funcionamento estabelecido em Regimento Interno único para 
todos os Câmpus, aprovado pelo Conselho Superior, em consonância com o Estatuto, este 
Regimento Geral e demais normas de legislações vigentes. 

Os Câmpus apresentam a seguinte estrutura: 
 
1. Colégio Dirigente do Câmpus 
2. Diretoria Geral do Câmpus Capital 
2.1. Gabinete do Diretor 
2.2. Seção de Gestão de Pessoas  
2.3. Seção de TIC 
2.4. Seção de Comunicação 
2.5. Diretoria de Planejamento e Administração 
2.5.1. Coordenadoria de Administração 
2.5.1.1. Seção de Compras e Contratos 
2.5.1.2. Seção de Manutenção e Infraestrutura 
2.5.2. Coordenadoria Financeira e Orçamentária 
2.5.2.1. Seção Financeira e Orçamentária 
2.5.2.2. Seção Contábil e de Patrimônio 
2.6. Diretoria de Ensino 
2.6.1. Coordenadoria de Ensino 
2.6.1.1. Coordenação de Cursos 
2.6.1.2. Seção Pedagógica 
2.6.1.3. Seção de Assuntos Estudantis 
2.6.2. Coordenadoria de Secretaria Acadêmica 
2.7. Diretoria de Pesquisa e Extensão 
2.7.1. Coordenadoria de Pesquisa e Extensão 
2.7.1.1. Seção de Inovação e Empreendedorismo  
2.7.1.2. Seção de Estágios e Relações Comunitárias 
3. Diretoria Geral do Câmpus 
3.1. Gabinete do Diretor 
3.2. Seção de Gestão de Pessoas 
3.3. Diretoria de Planejamento e Administração  
3.3.1. Coordenadoria de Administração 
3.3.1.1. Seção de Compras e Contratos 
3.3.2. Coordenadoria Contábil, Financeira e Orçamentária 
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3.3.2.1. Seção Contábil e de Patrimônio 
3.4.Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
3.4.1.1. Seção de Secretaria Acadêmica 
3.4.2. Coordenadoria de Ensino 
3.4.2.1. Coordenação de Cursos 
3.4.2.2. Seção Pedagógica e Assuntos Estudantis 
3.4.3 Coordenadoria de Pesquisa e Extensão 
3.4.3.1. Seção de Inovação e Empreendedorismo 
3.4.3.2. Seção de Estágios e Relações Comunitárias 
4. Diretoria de Unidade Educacional 
4.1. Coordenação de Planejamento e Administração 
4.1.1. Seção Administrativa 
4.2. Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão 
4.2.1. Seção de Ensino, Pesquisa e Extensão 
5. Diretoria de Educação a Distância  
5.1. Gabinete do Diretor 
5.2. Seção de Gestão de Pessoas 
5.3. Diretoria de Planejamento e Administração 
5.3.1.1. Seção de Administração, Compras e Contratos 
5.3.1.2. Seção Contábil e de Patrimônio 
5.4. Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
5.4.1.1. Seção de Registros Acadêmicos e Biblioteca 
5.4.1.2. Seção de Ensino, Pesquisa e Extensão 
5.4.1.3. Seção Pedagógica e Assuntos Estudantis 
5.4.1.4. Seção de Desenho Educacional 
 

A estrutura organizacional dos câmpus possui a seguinte composição: Colégio de 
Dirigentes do Câmpus, Direção Geral, Diretoria de Planejamento e Administração, e Diretoria de 
Ensino Pesquisa e Extensão. 

O Colégio de Dirigente do Câmpus - CODIC é o órgão consultivo e propositivo, cuja 
finalidade é colaborar para o aperfeiçoamento dos processos educativos, administrativos e 
orçamentários financeiros e de zelar pela correta execução das políticas do IFPR em cada câmpus. 

A Direção Geral do Câmpus será responsável por planejar, implementar e acompanhar as 
politicas institucionais do IFPR, com base nas diretrizes homologadas pelo Conselho Superior e de 
acordo com as  orientações determinadas pela reitoria, em consonância com o Estatuto, com o 
Projeto Pedagógico Institucional, com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com o este 
Regimento Geral e seu Regimento Interno. 

A Diretoria de Planejamento e Administração é a unidade responsável pela 
coordenação, orientação e execução das atividades relacionadas a planejamento, compras, contratos, 
transportes, patrimônio, manutenção, contabilidade e orçamento do Câmpus, de acordo com as 
diretrizes do IFPR, estabelecidas pelas Pró-Reitorias. 

A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão é a unidade responsável pela coordenação, 
orientação, execução, supervisão e avaliação das atividades da secretaria acadêmica,de ensino, da 
pesquisa, da extensão, da inovação e do empreendedorismo, de acordo com a diretrizes do IFPR 
estabelecidas pelas Pró-Reitorias. 

 
 
1.3.2.1. Câmpus Capital 

 
O IFPR possui uma estrutura multicâmpus, sendo que o Câmpus Curitiba possui uma 

estrutura maior devido a quantidade de alunos. 
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A cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, possui a maior população da região sul 
e a sétima maior do país. Sua região metropolitana, formada por 26 municípios, possui 3.335.588 
habitantes. Uma das metrópoles brasileiras mais prósperas, organizadas e com melhor qualidade de 
vida, Curitiba é um modelo em soluções de urbanismo, educação e meio ambiente. A história do 
IFPR e do Câmpus Curitiba se misturam. Afinal, sediada na capital, a Escola Técnica da 
Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) foi transformada pela Lei 11.892/2008 no Instituto 
Federal do Paraná. O IFPR em Curitiba nasceu com a herança e tradição da escola pública e de 
qualidade.  

 

 
 
1.3.2.2. Demais Câmpus  
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Criado através da Lei nº 5.389, em agosto de 1966, o município de Assis Chateaubriand 
está localizado no oeste do Estado do Paraná. O Instituto Federal do Paraná chegou ao município 
em maio de 2010, ano em que sua população estimada era de 33.028 habitantes. O Câmpus Assis 
Chateaubriand está localizado em um terreno de 22 mil metros quadrados, doado pela prefeitura do 
município. A infraestrutura da unidade totaliza mais de três mil metros quadrados de área 
construída, correspondentes a salas de aula; laboratórios; uma biblioteca com capacidade para 
abrigar um acervo de 40.000 volumes; além de auditório para 170 lugares.  

 
Campo Largo, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba, fica a cerca de 30 

km a oeste da capital do estado. Com população estimada de 112.486 habitantes, o município é 
formado pela cidade de Campo Largo, além dos distritos de Bateias, Três Córregos, São Silvestre, e 
Ferraria. As atividades do IFPR em Campo Largo tiveram início em maio de 2010, ainda na 
condição de Núcleo Avançado, passando à condição de Câmpus somente a partir do plano de 
expansão anunciado pela Presidência da República, em dezembro de 2012. Situado em área 
privilegiada, no coração da cidade de Campo Largo, junto ao Terminal Urbano do município, a 
unidade está instalada em um terreno com área total de 35 mil metros quadrados. A infraestrutura 
conta com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída aproveitáveis, originários da antiga 
Cerâmica Iguassu. Parte da área reformada para receber as instalações do IFPR abriga o setor 
administrativo, salas de aula e os laboratórios de informática, agroecologia e eletromecânica. 

 
Com cerca de 300 mil habitantes, a cidade de Cascavel destaca-se como polo universitário, 

com mais de 21 mil estudantes de ensino superior em sete instituições de ensino. É também 
referência na medicina e na prestação de serviços. As atividades do Câmpus Cascavel tiveram início 
em 2010, época em que as aulas ocorriam, de forma provisória, na Escola Municipal Aníbal Lopes 
da Silva. Em julho de 2011, as aulas foram transferidas para a sede da escola CAIC, na região norte 
da cidade, com a instalação de um novo laboratório de informática, exclusivo para os alunos do 
IFPR. Até agosto de 2011, o Câmpus Cascavel era vinculado ao Câmpus Foz do Iguaçu. A 
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autonomia administrativa surgiu juntamente com o anúncio da criação de sete novos câmpus do 
IFPR, no contexto da terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica - o que trouxe a expectativa de ampliação no número de cursos e de alunos atendidos 
no Oeste Paranaense.  

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

Iguazú e com a cidade paraguaia de Ciudad del Este. 
Foz do Iguaçu é o sétimo município mais populoso do Estado do Paraná, com 256.081 

habitantes (IBGE, 2010) em uma área de 617,701 km², dos quais 191,46 km2 estão em perímetro 
urbano, 138,60 km2 são área integrada ao Parque Nacional do Iguaçu. Também possui área alagada 
de  149,10 km2 em função da formação do Lago de Itaipu e área rural de 138,17 km2  

O município é caracterizado por sua diversidade cultural. São 80 nacionalidades, sendo que 
as mais representativas são oriundas do Líbano, China, Paraguai e Argentina. 

A base da economia da cidade está no turismo, com destaque para o comércio e serviços. A 
cidade é conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da 
Natureza, e pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia.  

O Câmpus Foz do Iguaçu iniciou suas atividades no final de 2008 e, desde então, vem se 
consolidando na oferta de cursos que atendem aos arranjos produtivos locais. Oferece os cursos 
técnicos integrado de Edificações e Informática e técnicos subsequentes e Proeja em Aquicultura, 
Cozinha e Hidrologia. Também oferta cursos de Educação à Distância e cursos do Pronatec e vem 
elaborando propostas de novos cursos a serem implementados. 

A infraestrutura para atender as necessidades educacionais do Câmpus Foz do Iguaçu é 
composta de laboratórios, entre os quais se destacam os de Recursos Naturais, Informática, 
Química, Biologia e Física. Também conta com ginásio poliesportivo, quadra de tênis e campo de 
futebol, sendo considerado um dos mais bonitos Câmpus do IFPR.  

Para conservar a infraestrutura, o câmpus possui diversos programas e parcerias entre eles 
o projeto de manejo ecológico onde algumas das atividades desenvolvidas são a identificação e 
catalogação de plantas, plantio de árvores nativas e frutíferas nos espaços vazios, criação de rãs 
integrada à natureza, plantio de orquídeas nos troncos de árvores e podas das árvores e também o 
Projeto Ponto da Memória que resgata a memória do espaço que era, até o momento de instalação 
do IFPR, um clube social e recreativo de grande destaque no município. 

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

anos depois, em 2010, o IFPR iniciou suas atividades na cidade. A economia de Irati é baseada no 
Setor de Serviços, Industrial e Agropecuário. Frente a este cenário, o câmpus trabalha para fomentar 
a qualificação profissional, fator decisivo para a atração de empresas que necessitam de mão de 
obra especializada e o aumento da qualidade de vida para toda a região. Atualmente, o IFPR em 
Irati possui capacidade para atender, em média, 360 alunos em turmas de ensino presencial e a 
distância. A unidade está localizada em um terreno de 31 mil metros quadrados, doado pela 
Prefeitura Municipal em 2009. 

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

Ivaiporã recebeu o IFPR em 2010. Atendendo às demandas crescentes por qualificação técnica e 
profissionalizante na região, o Câmpus Ivaiporã executa diversos projetos em parceria com a 
comunidade nas mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando o aprendizado e permitindo a 
distribuição de bolsas e auxílios financeiros que ajudam o aluno a manter seus estudos, além de 
estimular o perfil empreendedor e a autonomia do futuro profissional. 

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

Jacarezinho já se tornou referência como instituição de ensino profissional e tecnológico de 
qualidade. As instalações do câmpus encontra-se em um terreno de mais de 80 mil metros 
quadrados, em uma região privilegiada, que possibilita a vista de toda a cidade. Atualmente, mais 
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de 500 alunos são atendidos nos cursos presenciais e à distância. Além das vocações agrícola e 
industrial, que se evidenciam com o cultivo de grandes extensões canavieiras e cafeeiras e com 
importantes investimentos na área da agropecuária, o município de Jacarezinho também é 
considerado polo cultural e educacional do Norte Pioneiro. Frente a este cenário, a instituição busca 
ofertar cursos que dialoguem com os arranjos produtivos e características culturais locais. 
Atualmente, o câmpus Jacarezinho oferta cursos técnicos nas áreas de Informática, Eletromecânica, 
Alimentos e Arte Dramática.   

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

(CTNP), em uma estratégia de colonização privada, que teve por objetivos a ocupação do território 
e a estruturação agrária no Norte do estado do Paraná. Com mais de meio milhão de habitantes, o 
município ocupa uma posição estratégica em termos geoeconômicos por possuir centralidade sobre 
o Nordeste do estado e exercer influência em uma área com aproximadamente 2 milhões de 
habitantes.  

O IFPR em Londrina foi um dos primeiros câmpus a entrar em funcionamento, realizou 
seu primeiro processo seletivo em 2009 e vem desenvolvendo atividades de extensão e pesquisa nas 
áreas de atuação com projetos na comunidade, na área de saúde e informática. Atualmente, o 
Câmpus Londrina está em funcionamento em um prédio de quatro pavimentos, que será acrescido 
com um terreno de 66 mil metros quadrados doado pela prefeitura municipal, onde serão 
construídos dois novos prédios. Também terá sob sua tutela a Unidade de Ensino de Astorga/PR, 
em  unidade própria a partir de 2014, com cursos de acordo com as demandas da região onde estará 
inserido. 

O Câmpus Londrina tem uma vocação para cursos na área de saúde, e oferta para a 
comunidade cursos técnicos em Enfermagem, Massoterapia, Saúde Bucal e Prótese Dentária, além 
de Informática e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Londrina também 
desenvolve o programa do Governo Federal Mulheres Mil, em que oferta cursos de qualificação 
profissional na área de saúde e serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade social. 
Também está inserido no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Primeiro Emprego - 
PRONATEC com cursos de qualificação profissional na área de saúde, informática e gestão, em 
consonância com as demandas dos segmentos envolvidos no programa. 

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

na fruticultura. A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, destacando-se o 
artesanato, o Rodeio Interestadual, os Centros de Tradição Gaúcha, a Expopalmas, Cavalhadas, 
além das comidas típicas e de diversos outros eventos. Palmas foi, durante muito tempo, o mais 
importante polo de ensino superior para o sudoeste do estado. Ainda hoje, concentra boa parte das 
vagas disponíveis para a região.  

O IFPR em Palmas teve sua origem na transformação da Universidade Católica de Palmas, 
em 17 de março de 2010, que passava por grandes dificuldades financeiras. Para não prejudicar os 
alunos, bem como toda a região, o Governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, determinou 
a desapropriação do imóvel e, imediatamente, fez convênio com o Ministério da Educação para que 
lá fosse criada uma instituição federal de ensino que atendesse a região com ensino em todos os 
níveis, de qualidade e gratuito. 

Devido a sua origem, o Câmpus Palmas concentra a maior parte dos cursos superiores 
ofertados pelo IFPR, especialmente os de licenciatura, o que o faz um dos câmpus mais envolvidos 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que tem o objetivo de 
aproximar os alunos da Graduação em Licenciatura da realidade escolar. Acredita-se que 
proporcionar o contato: graduando/escola; graduando/professor; graduando/alunos da Educação 
Básica propiciará, nos professores em formação, a vivência escolar em uma dimensão abrangente, 
próxima da realidade profissional que irão enfrentar. A inserção dos licenciados nesse âmbito busca 
ainda conferir melhorias ao processo de ensino/aprendizagem no curso superior, além de incitar 
nesses indivíduos a capacidade de lançar olhares críticos aos problemas da Educação Básica. 
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Palmas também é um dos câmpus que desenvolve o programa Mulheres Mil no Paraná. 
Nesta unidade, o programa é desenvolvido com mulheres quilombolas, bem como outras que 
povoam os bairros da periferia palmense, como o do Rocio e Lagoão.  

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

Metropolitana de Curitiba, mais precisamente na Microrregião de Paranaguá, estando a uma 
distância de 91 km da capital do estado. Seu porto é sua principal atividade econômica e também a 
principal função do município, sendo responsável por interligar o Paraná aos outros estados e ao 
exterior. Localizado na cidade mais antiga do Paraná, o Câmpus Paranaguá se estabelece como uma 
referência em educação na região litorânea do estado, com atuação totalmente voltada para os 
Arranjos Produtivos Locais.  

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

cinco anos mais tarde, Diploma de Honra no concurso promovido pela Associação Brasileira dos 
Municípios, sendo um dos cinco municípios de maior progresso e desenvolvimento em todo o 
Brasil. Com o compromisso de contribuir decisivamente para o desenvolvimento educacional, 
social, científico e tecnológico do extremo noroeste paranaense, o IFPR em Paranavaí iniciou as 
atividades em agosto de 2010.  

O Câmpus está instalado em um terreno com cerca de 86 mil m², atendendo em torno de 
600 alunos nos cursos presenciais e na modalidade de Educação a Distância. 

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

suas atividades em março de 2010, oferecendo cursos que buscam atender às demandas produtivas 
relacionadas ao papel e à madeira, setor de grande expressão na economia do município, e também 
favorecer a transformação da realidade social da região.  

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

prestação de serviços como principais atividades. Com população estimada de 100 mil habitantes, 
Umuarama é considerada a terceira cidade que mais gerou empregos no estado do Paraná no 
primeiro semestre de 2011, perdendo apenas para Curitiba e Ponta Grossa. Além do expressivo 
crescimento da construção civil, o município também apresenta números econômicos consideráveis, 
tais como: segundo maior polo moveleiro do Paraná; maior produtor de carne do estado; centro 
universitário com mais de cem cursos; polo comercial e prestador de serviços. 

 
 

1.3.2.3. NOVOS CÂMPUS 

 
Câmpus Astorga: O Campus Avançado de Astorga, esta cerca de 70 km da administração 

do Campus Londrina. Astorga situa-se na região do Norte Central Paranaense, distante 415 km da 
capital paranaense, via Rodovia Café.  O município possui uma população estimada em 24.859 
pessoas em 2012; com densidade populacional de 57,02 habitantes, distribui-se numa área de 436 
km². O município possui elevado grau de urbanização chegando a 91%; e um Índice de 
Desenvolvimento Humano de 0,747, praticamente idêntico à média do Estado do Paraná. 

A renda per capita anual, em 2010, era de R$ 13.444,00; sendo 35% menor que a média do 
estado. O Produto Interno Bruto do município neste mesmo ano era forma por 16% no setor 
primário, 20% na indústria (energia) e 64% no setor de serviços. 

No ano de 2011, as principais atividades econômicas do município eram formadas em 47% 
pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 23% pelas indústrias de 
transformação, especialmente por derivados de petróleo e 19% pela atividade de comércio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas. Este último setor é o principal empregador 
municipal.  
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Na área educacional, o município conta com 23 estabelecimentos de ensino, sendo três de 
Ensino Médio e apenas um de Ensino Superior, segundo os dados oficiais de 2008.  

As atividades do IFPR neste campus integra a Fase III de expansão e estão em andamento, 
com previsão de início no ano de 2014. 

Câmpus Capanema: O município de Capanema possui cerca de 18.548 habitantes, uma 
área territorial de 419,403 km² e seu IDH é 0,803. 

Capanema tem sua economia baseada na agricultura. A grande distribuição agrária por 
todos os recantos do município trouxe o desenvolvimento da agricultura. A atividade agrícola de 
Capanema é bem desenvolvida e organizada, destacando-se principalmente o feijão, a soja, o milho, 
a mandioca, o trigo e a cana-de-açúcar, fato considerável de riqueza do município é a pecuária 
paralela à agricultura. PIB per capita R$ 14.024. 

A implantação do Câmpus Capanema faz parte da Expansão Fase III da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 04 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 18 de 
ensino fundamental e 02 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 01 
instituição de ensino superior e recebem sinal de 03 instituições de outros municípios para ensino na 
modalidade EAD. O Câmpus Capanema tem a previsão de início das atividades em fevereiro de 
2014 de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Imóvel de matrícula 27.395, registro de imóveis de Capanema, livro 2, doado pelo 
Município de Capanema em Favor do IFPR, com área de 129.000,00m², em 16/03/2012. Indicação 
Fiscal sob nº 01.04.002.0000.5200.000. Avaliado em R$385.000,00. 

Câmpus Colombo: O município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Sua 
população é de 215.242 habitantes. Possui uma área de 197,805 km². É a maior colônia italiana do 
estado. Seu IDH é 0,764. 

A economia do município de Colombo se baseia na indústria extrativa mineral e na 
agricultura. Pela extração de pedra calcária (grandes jazidas existentes) e consequente fabricação de 
cal, é considerado um dos maiores produtores do Paraná. Na agricultura merecem destaque: o 
milho, o tomate, a batata-doce, o caqui, a mandioca e o feijão. A par da agricultura, aparece a 
vitivinicultura como um coeficiente favorável na economia do município seu PIB per capita é R$ 
7.547. 

A implantação do Câmpus Colombo faz parte da Expansão Fase III da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 72 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 72 de 
ensino fundamental e 19 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 01 
instituição de ensino superior e recebem sinal de 04 instituições de outros municípios para ensino na 
modalidade EAD. O Câmpus Colombo tem a previsão de início das atividades em fevereiro de 
2014 de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Imóvel de matrícula 65.372, registro de imóveis de Colombo, livro 0431, Folhas 1/3, 
doado pelo Município de Colombo em Favor do IFPR, com área de 55.000,00m², em 25/06/2013. 
Indicação Fiscal sob nº 02.02.498.0325.00. Avaliado em R$3.748.500,63. 

Câmpus Goioerê: O Campus Avançado de Goioerê dista cerca de 70 km da administração 
do Campus Umuarama. Goioerê situa-se na região do Centro Ocidental Paranaense, distante 529 
km da capital paranaense, via BR 277 e PR 473.  O município possui uma população estimada em 
28.908 pessoas em 2012; com densidade populacional de 37,56 habitantes, distribui-se numa área 
de 828 km². O município possui elevado grau de urbanização chegando a 87%; da população; e 
Índice de Desenvolvimento Humano de 0,731, um pouco abaixo da média do Estado do Paraná. 

A renda per capita anual, em 2010, era de R$ 13.438,00; sendo 34% abaixo da média do 
estado. O Produto Interno Bruto do município neste mesmo ano era forma por 13% no setor 
primário, 16% na indústria (energia) e 71% no setor de serviços. 

No ano de 2011, as principais atividades econômicas do município eram formadas em 43% 
pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; 29% pela atividade de comércio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas; e 13% pelas indústrias de transformação, 
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especialmente por atividades de alimentação e têxtil. O comércio varejista é o principal empregador 
municipal.  

Na área educacional, o município conta com 31 estabelecimentos de ensino, sendo seis de 
Ensino Médio e apenas dois de Ensino Superior, segundo os dados oficiais de 2008.  

As atividades do IFPR neste campus integra a Fase III de expansão e estão em andamento, 
com previsão de início no ano de 2014. 

Imóvel de matrícula 394, registro de imóveis de Goioerê, livro 0167-E, Folhas 147, doado 
pelo Município de Goioerê em Favor do IFPR, com área de 48.400,00m², em 25/06/2013. Indicação 
Fiscal  Código do imóvel rural 812.048.049.263-8. Avaliado em R$250.000,00. 

Câmpus Jaguariaiva: A cidade de Jaguariaíva, que se localiza na região dos Campos 
Gerais, a 228,75 km da capital paranaense. A cidade possui uma população estimada em 32.746 
habitantes, tem uma área total de 1.456,401 km² e com o IDH 0,757. Seu PIB per capita é R$ 
15.861. 

O município dispõe de riquezas naturais belíssimas. Por essa razão possui um grande 
potencial turístico. Águas límpidas em abundância como rios, riachos, corredeiras, cascatas, 
formando lagos e represas. Cannions, vales, grutas, lagoas e florestas completam a paisagem da 
região. Além de uma história cultural riquíssima, com arquitetura de época. 

A economia de criação de gado nos Campos Gerais foi alterada com a chegada da estrada 
de ferro. Jaguariaíva tornou-se um entroncamento ferroviário com a chegada da Estrada de Ferro 
São Paulo - Rio Grande em 1902, e do ramal Paranapanema em 1910, o que permitiu a instalação 
de um grande número de indústrias como a do Conde Francisco Matarazzo, que possibilitaram o 
crescimento da cidade. 

A implantação do Câmpus Jaguariaíva faz parte da Expansão Fase III da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 11 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 24 de 
ensino fundamental e 06 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 02 
instituições de ensino superior e recebem sinal de 02 instituições de outros municípios para ensino 
na modalidade EAD. O Câmpus Jaguariaíva tem a previsão de início das atividades em fevereiro de 
2014 de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Imóvel de matrícula 12.156, registro de imóveis de Jaguariaiva, livro 0300-E, Folhas 080, 
doado pelo Município de Jaguariaiva em Favor do IFPR, com área de 75.745,00m², em 25/06/2013, 
Indicação Fiscal. Avaliado em R$216.575,23. 

Câmpus Pinhais: Pinhais que é um município localizado na Região Metropolitana de 
Curitiba, a 8,9 km da capital. Tornou-se oficialmente um município em 1992, quando emancipou-se 
do município de Piraquara. Mesmo sendo o menor dos 399 municípios paranaenses, em área 
territorial, com 61,137 km², figura entre as 14 cidades mais populosas do estado, com uma 
população de 118.084 habitantes. 

Considerado um grande potencial econômico da Região Metropolitana de Curitiba, Pinhais 
participa ativamente da economia paranaense, em 14º lugar na lista de IDH (0,815) dos 399 
municípios do Paraná. Responsável por uma significativa parcela da economia do estado 
paranaense, Pinhais teve um bom desempenho econômico nos últimos dezessete anos, onde foram 
empregadas muitas indústrias e estabelecimentos comerciais, melhorando o padrão de vida da 
população. PIB per capita R$ 20.129. 

A implantação do Câmpus Pinhais faz parte da Expansão Fase III da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 30 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 33 de 
ensino fundamental e 12 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 01 
instituição de ensino superior e recebem sinal de 02 instituições de outros municípios para ensino na 
modalidade EAD. O Câmpus Pinhais tem a previsão de início das atividades em fevereiro de 2014 
de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 
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Imóvel de matrícula 11.083, registro de imóveis de Pinhais, livro nº0387-E Folha nº120, 
doado pelo Município de Pinhais em Favor do IFPR, com área de 60.000,60m², Indicação Fiscal 
42.163.0410.000 em 26/03/2012. Avaliado em R$5.138.561,91. 

Câmpus Pitanga: O município de Pitanga que se tornou oficialmente município em 28 de 
janeiro de 1943 possui hoje uma população de 32.391 habitantes, uma área territorial de 1.665,901 
km² e com um IDH 0,743, localiza-se a 338,01 km da capital paranaense. 

E na economia Pitanga tem como principais indústrias a madeireira e de papelões. Com o 
PIB per capita R$ 10.149. 

A implantação do Câmpus Pitanga faz parte da Expansão Fase III da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 19 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 27 de 
ensino fundamental e 09 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 02 
instituições de ensino superior e recebem sinal de 02 instituições de outros municípios para ensino 
na modalidade EAD. O Câmpus Pitanga tem a previsão de início das atividades em fevereiro de 
2014 de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Imóvel de matrícula 29.501, registro de imóveis de Pitanga, livro nº264 Folha nº158, 
doado pelo Município de Pitanga em Favor do IFPR, com área de 60.000,00m² em 09/01/2012, 
Indicação Fiscal. Avaliado em R$300.000,00. 

Câmpus Quedas do Iguaçu: O Campus Avançado de Quedas do Iguaçu, esta cerca de 
120 km da administração do Campus Cascavel.  Quedas do Iguaçu situa-se na região do Centro Sul 
Paranaense, distante 428 km da capital paranaense, via BR 277 e PR 471.  O município possui uma 
população estimada em 45.334 pessoas em 2012; com densidade populacional de 51,07 habitantes, 
distribui-se numa área de 827 km². O município grau de urbanização de 67%; e um Índice de 
Desenvolvimento Humano de 0,681, considerado bem abaixo da média do Estado do Paraná que é 
de 0,749. 

Conduto, a renda per capita anual, em 2010, era de R$ 18.666,00; somente 10% menor que 
a média do estado. A diferença entre renda e IDH se deve ao fato de que o município recebe 
compensação financeira proveniente da Usina Hidrelétrica de Salto Osório. O Produto Interno 
Bruto do município neste mesmo ano era forma por 12% no setor primário, 56% na indústria 
(energia) e 31% no setor de serviços.  

No ano de 2011, as principais atividades econômicas do município eram formadas em 35% 
pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 25% pelas indústrias de 
transformação, especialmente pela atividade de energia elétrica, madeira e celulose; 18% pela 
atividade de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. O comércio varejista é o 
principal empregador municipal.  

Na área educacional, o município conta com 44 estabelecimentos de ensino, sendo 10 de 
Ensino Médio e apenas um de Ensino Superior, segundo os dados oficiais de 2008.  

As atividades do IFPR neste campus integra a Fase III de expansão e estão em andamento, 
com previsão de início no ano de 2014. 

Imóvel de matrícula 13.240, registro de imóveis de Quedas do Iguaçu, livro nº023-N Folha 
nº196/200, doado pelo Município de Quedas do Iguaçu em Favor do IFPR, com área de 
98.010,00m², Indicação Fiscal  em 03/09/2012. Avaliado em R$20.000,00. 

Câmpus União da Vitória: O município de União da Vitória que pertence à Mesorregião 
do Sudeste Paranaense, apesar de que formalmente está localizada no extremo Sul do estado, fica a 
239,12 km da capital do estado. A cidade possui cerca de 53.058 habitantes. Com IDH 0,793. 

Segundo dados do IBGE, o PIB per capita é de R$ 10.768. A agricultura é o setor menos 
relevante da economia união-vitoriense. De todo o PIB municipal. A indústria atualmente é setor 
mais relevante para a economia da cidade.  

A implantação do Câmpus União da Vitória faz parte da Expansão Fase III da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Atualmente a cidade possui 21 escolas públicas que oferecem ensino pré-escolar, 38 de 
ensino fundamental e 12 de ensino médio, além destas escolas, a cidade possui também 03 
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instituições de ensino superior e recebem sinal de 06 instituições de outros municípios para ensino 
na modalidade EAD. O Câmpus União da Vitória tem a previsão de início das atividades em 
fevereiro de 2014 de acordo com a Expansão Fase III da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. 

Imóvel de matrícula, registro de imóveis de União da Vitória, livro nº76-N Folha 
nº086/087, doado pelo Município de União da Vitória em Favor do IFPR, com área de 
60.000,00m², Indicação Fiscal  em 22/03/2012. Avaliado em R$600.000,00. 
 
 
1.3.2.4. Diretoria de Educação à Distância 

 
 

 
 
  

A Diretoria de Educação à Distância é a unidade, é responsável por planejar, acompanhar e 
executar as políticas institucionais, bem como fomentar o desenvolvimento da EAD, articulando 
investimentos em equipamentos, processos e tecnologias, de forma a dar sustentação aos projetos 
considerados prioritários no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, que envolvam 
Educação à Distância. 
 
 
1.3.2.5. Unidade Educacional 
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Atualmente o IFPR possui 08 (oito) Unidades Educacionais – UNEDs ou câmpus 
avançado, que terão uma Diretoria subordinada e supervisionada pela Diretoria Geral do Câmpus 
supervisor. 
 
1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 
 

Os Macroprocessos finalísticos do Instituto Federal do Paraná são desenvolvidos e 
operacionalizados pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria com os Câmpus do IFPR.  

A PROENS é encarregada de 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. 

GABINETE: O Gabinete da Pró-Reitoria é a unidade responsável pelo planejamento, 
supervisão, coordenação e execução das atividades da Pró-Reitoria, especificamente no que se 
refere aos aspectos administrativos e operacionais.  

SEAP- Seção de Análise Processual: A Seção de Análise Processual é responsável pelo 
fluxo dado a abertura, acompanhamento e trâmite dos processo internos da Pró-Reitoria de Ensino. 
A equipe é composta Chefe de Seção e uma assistente pedagógica. 

SEAF- Seção Administrativa e Financeira: A Seção Administrativa e Financeira é 
responsável pela gestão dos recursos financeiros disponibilizados à PROENS, com o objetivo de 
atingir as metas previstas no Planejamento Institucional, observando sempre a legislação vigente e 
demonstrando os montantes na prestação de contas do exercício. A equipe é composta por Chefia de 
Seção Administrativa e Financeira e Assistentes Administrativos e de Orçamentista. 

CGB - Coordenação Geral de Bibliotecas: A Coordenação Geral de Bibliotecas é um 
órgão consultivo que tem como objetivo orientar a organização e as atividades das bibliotecas 
pertencentes ao Sistema de Bibliotecas do IFPR. 

CGSA- Coordenação Geral de Secretaria Acadêmicas: A Coordenadoria Geral de 
Secretaria Acadêmica tem o papel de planejar, orientar, coordenar e acompanhar os processos de 
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registro das atividades acadêmicas desenvolvidas nos diversos Câmpus do Instituto Federal do 
Paraná. É formada pelo coordenador geral de secretarias acadêmicas e assistentes administrativos, 
além de recepcionistas. 

DEMTEC - Diretoria de Ensino Médio e Técnico: A Diretoria de Ensino Médio e 
Técnico implementa as políticas institucionais no âmbito do Ensino Médio e Técnico, assumindo a 
responsabilidade de orientar a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, projetos 
pedagógicos dos cursos técnicos, atuando como uma referência de apoio e atendimento às direções 
de ensino dos Câmpus na sua área de ensino, promovendo a implementação do Termo de Acordo de 
Metas do Instituto Federal do Paraná e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(IFPR/SETEC). A equipe é composta por Diretoria de Ensino Médio e Técnico, Coordenadoria de 
Ensino Médio e Técnico e Coordenadoria de Políticas Especiais de Ensino Médio e Técnico, além 
de Pedagogas e Técnicos em Assuntos Educacionais. 

DESUP - Diretoria do Ensino Superior e Pós-Graduação: A Diretoria de Ensino 
Superior e Pós-Graduação (DESUP) conduz a política institucional de Ensino Superior e Pós-
Graduação e a relação externa com as Instituições Estaduais e Federais para o desenvolvimento do 
Ensino, da Ciência e da Tecnologia. Promove a interação com a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa 
e Inovação (PROEPI), órgãos de fomento da Pós-Graduação e instituições de pesquisa. É 
responsável pela coordenação dos cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a supervisão 
e o controle de sua execução pelos Câmpus. A equipe é composta por Diretoria de Ensino Superior 
e Pós-Graduação, Coordenadoria de Ensino Superior e Coordenadoria de Pós-Graduação, além de 
Assistentes Administrativos. 

DAES - Diretoria de Assuntos Educacionais e Atividades Especiais: A Diretoria de 
Assuntos Estudantis e Atividades Especiais é responsável por elaborar, implantar e coordenar a 
Política de Assistência Estudantil, com o objetivo de democratizar o acesso, garantir a permanência 
e o êxito no processo formativo do estudante. A equipe é composta por Diretoria de Assuntos 
Educacionais e atividades Especiais, Coordenadoria de Assuntos Estudantis, Coordenadoria de 
Atividades Especiais e Coordenadoria de Relações Internacionais, além de Assistentes Sociais e 
Assistentes Administrativos. 

 
 
1.4.1. Macroprocessos Finalísticos do Instituto Federal do Paraná 
 

Desenvolvimento da política e gestão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 

 Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores, para capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização de profissionais, 
em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  

 Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos superiores de tecnologia visando 
à formação de profissionais para os diferentes setores da economia; 

 Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos de licenciatura, bem como 
programas especiais de formação pedagógica, para a formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos de bacharelado e engenharia, 
visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 
conhecimento; 

Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos de pós-graduação lato sensu de 
aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 
conhecimento; 

Desenvolvimento da política e gestão da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu de 
mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
educação, ciência e tecnologia, tendo em vista o processo de geração e inovação tecnológica; 
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Desenvolvimento da política e gestão da assistência estudantil em todos os níveis de ensino 
ofertados, visando o acesso, a permanência e o êxito do estudante nos cursos e a formação integral e 
continuada. 

 
1.4.2. Macroprocessos Finalísticos da Pró-Reitoria de Ensino – PROENS 

 
Em 2013 a Pró-Reitoria de Ensino – PROENS deu continuidade aos trabalhos planejados 

para a gestão 2011-2014, incluindo a legalização, correção e adequações dos processos e PPCs dos 
cursos ofertados pelo IFPR, visando à oferta de cursos gratuitos de qualidade, o aperfeiçoamento 
dos processos de inclusão e de permanência, a formação interna para a construção dos PPCs dos 
cursos, dos PPPs dos câmpus e do PPI do IFPR, visando melhor atender a comunidade e as políticas 
públicas da educação e da inclusão. 

Desta maneira, foram realizadas ações internas e externas (nos câmpus) para a melhoria de 
processos buscando atender aos objetivos estratégicos do Instituto. Nesse sentido a Pró-Reitoria 
promoveu entre os anos 2011 e 2012, um diagnóstico da área de ensino, envolvendo todos os cursos 
criados e ofertados pela Instituição e iniciamos a regularização da documentação dos cursos com 
irregularidades. Promovemos o apoio à formulação de projetos pedagógicos, a discussão e 
proposição de novas regulamentações internas, à regulação do ensino superior,  diversas reuniões e 
oficinas de formação e discussão das concepções pedagógicas, discussão sobre currículo e 
avaliação, além de incentivar a discussão acadêmica por meio de fóruns por eixo tecnológico ou por 
temática estratégica. Ainda, foi construída e está em processo de consolidação a política de 
Assistência Estudantil do IFPR, através da criação, implementação e monitoramento de diferentes 
programas. 

Atividades/Ações da PROENS ligadas aos Macroprocessos Finalísticos do IFPR 
desenvolvidos em 2013: 
 

• Elaboração de Editais de Transferência Interna e Externa e Aproveitamento de Cursos 
Técnicos de Nível Médio e de Cursos Superiores: 

• Elaboração do Edital PROENS/IFPR nº 08/2013 e do Edital PROENS/IFPR nº 09/2013, 
de 09 de maio de 2013, que regem, respectivamente, os processos de transferência interna e 
externa e aproveitamento de cursos técnicos de nível médio, nas formas de oferta 
concomitante e subsequente, e de cursos superiores, ambos para ingresso no 2° semestre 
letivo de 2013. Equipes envolvidas: DEMTEC, DESUP, SERAC. 

• Acompanhamentos e orientações para elaboração do Guia de Cursos IFPR 2014: 
• A PROENS manteve contato com os Câmpus, para obter as confirmações dos cursos 

técnicos de nível médio e dos cursos superiores que teriam oferta de novas turmas no 
Processo Seletivo IFPR 2014. Posteriormente, essas informações foram encaminhadas ao 
setor de comunicação, responsável pela editoração do Guia dos Cursos IFPR 2014. O Pró-
Reitor de Ensino participou de reuniões semanais de Pró-Reitores atualizando as 
informações e definindo ações em conjunto para o bom encaminhamento da elaboração e 
distribuição dos guias de cursos do IFPR 2014. Equipes envolvidas: Liderança da DEMTEC 
e participação da DESUP 

• Análise e orientação dos Calendários Acadêmicos dos Câmpus: 
• A análise foi realizada a partir de consulta para aprovação da minuta do referido calendário 

junto aos Câmpus e Reitoria. Posteriormente, o calendário foi aprovado pelo CONSEPE e 
pelo CONSUP, por meio da Portaria CONSEPE/IFPR nº 01, de 17 de outubro de 2013. 
A partir das normativas estabelecidas na referida Portaria, os Câmpus elaboraram a grade do 
calendário, contendo todas as datas gerais e também as específicas do âmbito de cada 
Câmpus e enviaram para análise da PROENS. Após análise, as grades dos calendários 
específicos de cada Câmpus foram homologadas. Equipes envolvidas: liderança da 
DEMTEC com participação de outras direções e coordenação da PROENS 
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• Comissão de Processos Seletivos dos Cursos Técnicos de Nível Médio e Superiores, e 
operacionalização dos processos necessários: 

• A comissão foi instituída pela Portaria IFPR nº 343 de 17 de abril de 2013. Durante o ano 
de 2013, além de participar efetivamente das discussões da Comissão, a PROENS elaborou 
e conduziu o Edital IFPR nº 10/2013, que rege o Processo Seletivo IFPR 2014 para 
ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio e nos Cursos Superiores. A equipe foi 
responsável pela operacionalização necessária para a realização do processo seletivo, a 
saber: 

• O contato com os docentes elaboradores e revisores de itens (questões) para composição do 
banco de itens do Processo Seletivo do IFPR; 

• A análise, seleção e organização das questões integrantes de cada tipo de prova – para os 
cursos técnicos de nível médio e para os cursos superiores; 

• A sistematização e publicação das listas de candidatos com pedido de isenção da taxa de 
inscrição deferido; 

• O atendimento às solicitações, por parte dos candidatos, de correção de dados fornecidos no 
processo de inscrição, conforme o Edital; 

• A organização e divulgação dos dados de ensalamento dos candidatos; 
• A elaboração de textos alternativos para candidatos deficientes visuais, disponibilizando 

versões escritas e descritivas de charges, gráficos e imagens presentes nas provas, a serem 
lidas por ledores para os candidatos com esse tipo de deficiência; 

• O auxílio na organização e na entrega do material para a realização das provas – o servidor 
Rafael Leal Vitola foi ao município de Londrina entregar o material referente aos Câmpus 
Londrina, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí e Telêmaco Borba e auxiliar no processo de 
realização das provas; 

• A organização e divulgação do gabarito provisório referente às diferentes provas; 
• O recebimento e a divulgação do resultado dos recursos entregues pelos candidatos, e a 

subsequente divulgação do gabarito definitivo das provas; 
• A organização e divulgação do resultado final dos candidatos classificados; 
• A sistematização, em conjunto com os Câmpus, das listagens de candidatos para a primeira 

chamada complementar do processo seletivo. 
• Durante todo o processo, a DEMTEC foi responsável por dirimir dúvidas e esclarecimentos 

tanto por parte dos candidatos quanto por parte dos próprios servidores do IFPR, através do 
e-mail processoseletivo@ifpr.edu.br e por contato telefônico. 

• Comparando os resultados de 2013 com os do ano de 2012, o IFPR passou de 15.856 
candidatos inscritos para 19.188, sendo um aumento de 21%. Entre os candidatos efetivados 
o aumento representou 13% de aumento, passando de 11.180 candidatos em 2012 para 
12.637 em 2013.  Equipes envolvidas: Liderança da DEMTEC e colaboração das demais 
equipes da PROENS. 

• Elaboração e Publicação de Editais de Processos Seletivos e Editais de Fomento ao Ensino 
• Além da participação na comissão do Processo Seletivo as equipes da PROENS 

participaram da publicação do Edital IFPR nº 10/2013, foi elaborado o Edital IFPR nº 
04/2013, que torna públicas as normas que regem o Processo Seletivo Simplificado para 
ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio e nos Cursos Superiores, na modalidade 
presencial, ofertados para o ano de 2013. Foram analisados, revisados e publicados, ainda, 
os seguintes Editais:  Edital IFPR nº 03/2013, que convocou candidatos em lista de espera 
para o SiSU;  Edital IFPR nº 05/2013, o qual emitiu critérios para o preenchimento de 
vagas remanescentes do SiSU; Edital IFPR nº 06/2013, que torna públicas as normas que 
regem o Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio em Agente 
Comunitário de Saúde, Hospedagem e Transações Imobiliárias, forma de oferta 
Subsequente, na modalidade a distância, para o ano de 2013; Edital IFPR  nº 07/2013, o 
qual torna públicas as normas que regem o Processo Seletivo para ingresso no Curso 
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Técnico de Nível Médio em Aquicultura, forma de oferta Subsequente, ofertado pelo 
Câmpus Foz do Iguaçu, para o 2º semestre letivo do ano de 2013; e Edital IFPR nº 
08/2013, tornando públicas as normas que regem o Processo Seletivo Simplificado, por 
Sorteio Público, para ingresso no Curso Técnico de Nível Médio em Cerâmica, forma de 
oferta Subsequente, ofertado pelo Câmpus Campo Largo para o 2º semestre letivo do ano de 
2013. Elaboração e publicação do Edital 01/2014, para a seleção pública para ingresso em 
cursos superiores do IFOR via SiSU, seguindo as determinações do Edital 13, de 27 de 
Dezembro de 2013 da Secretaria de Educação Superior para o Sistema de Seleção 
Simplificado referente à primeira edição de 2014. Foi construído um edital para a 
estruturação de salas ambiente nos câmpus do IFPR, o qual será lançado em 2014. Equipes 
envolvidas: Representantes da DEMTEC na Comissão do Processo Seletivo 2014 e equipes 
da DESUP e DEMTEC na elaboração de editais do IFPR. 

• Comissão de Currículo de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e 
operacionalização dos processos necessários: 

• A comissão foi criada pela Portaria PROENS/IFPR nº 01/2013, de 04 de abril de 2013, 
sendo seu objetivo subsidiar a política de ensino da Pró-Reitoria de Ensino do IFPR. 
Atualmente, os trabalhos são coordenados por servidor da PROENS/DESUP, além de contar 
com a participação efetiva dos demais servidores da DEMTEC. Em 2013, foram realizados 
dois (2) encontros presenciais, com representantes de todos os Câmpus e outros dois (2), por 
meio de videoconferência. Equipes envolvidas: Representantes da PROENS na Comissão. 

• Comissão de Avaliação da Aprendizagem e operacionalização dos processos necessários: 
• A comissão foi criada pela Portaria PROENS/IFPR n. 02/2013, de 04 de abril de 2013, 

sendo seu objetivo subsidiar a política de ensino da Pró-Reitoria de Ensino do IFPR. 
Atualmente os trabalhos são coordenados por servidora da PROENS/DEMTEC. Em 2013, 
foram realizados três (3) encontros presenciais, com representantes de todos os Câmpus e 
outros dois (2), por meio de videoconferência. Equipes envolvidas: Representantes da 
PROENS na Comissão. 

• Orientações às equipes de ensino dos câmpus: 
• Durante o ano de 2013, as equipes das direções de ensino (Médio e superior) realizaram 

inúmeros atendimentos aos câmpus, via telefone, e-mail, memorando eletrônico, chat ou in 
situ, quanto a temáticas como indisciplina, violência, legislação, projeto pedagógico de 
curso, processo seletivo, calendário acadêmico, auditoria, itinerário formativo, monitoria, 
editais, planos de ensino, componentes curriculares obrigatórios, carga horária, plano de 
trabalho docente, plano de recuperação de estudos, estágio obrigatório, dependências, 
avaliação, faltas, entre outros. Equipes envolvidas: Pró-Reitor e representantes da DESUP e 
DEMTEC.  

• Reuniões com os Câmpus para Planejamento do Itinerário Formativo: 
• As equipes das direções de ensino (Médio e superior) participaram de reuniões com os 

Câmpus, para apresentações, orientações e definições em comum acordo sobre o itinerário 
formativo, eixos tecnológicos e cursos a serem mantidos e ofertados pelos Câmpus. O 
cronograma de reuniões está sistematizado no quadro a seguir. 

 
Tabela 2 - Cronograma de reuniões com os Câmpus 

Dia Dia da semana Horário Câmpus 

13/05/2013 Segunda-feira 14h – 17h Irati 

14/05/2013 Terça-feira 09h – 12h Assis Chateaubriand 

15/05/2013 Quarta-feira 14h – 17h Telêmaco Borba 

20/05/2013 Segunda-feira 14h – 17h Paranaguá  
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23/05/2013 Quinta-feira 14h – 17h Ivaiporã 

27/05/2013 Segunda-feira 14h – 17h Londrina 

28/05/2013 Terça-feira 14h – 17h Umuarama 

29/05/2013 Quarta-feira 09h – 12h Foz do Iguaçu  

03/06/2013 Segunda-feira 9h – 12h EaD  

04/06/2013 Terça-feira 14h – 17h Jacarezinho 

06/06/2013 Quarta-feira 14h – 17h Campo Largo 

06/06/2013 Quinta-feira 9h – 12h Paranavaí 

07/06/2013 Sexta-feira 9h – 12h Palmas 

10/06/2013 Segunda-feira 9h – 12h Cascavel 

10/06/2013 Segunda-feira 14h – 17h Pinhais, Colombo, Capanema, União da 
Vitória, Pitanga 

28/06/2013 Quarta-feira 14h – 17h Curitiba 

 
• As reuniões acima indicadas e outras realizadas nos câmpus tiveram o objetivo de planejar e 

estruturar o planejamento das novas ofertas de cursos pelos câmpus e adequar as ofertas para 
as realidades dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, às demandas levantadas em 
diagnósticos e audiências públicas e à realidade do quadro de professores de cada unidade 
educacional do IFPR. 

• Como resultado das reuniões foram firmados Termos de Compromisso dos Câmpus com a 
Pró-Reitoria de Ensino, acordando o planejamento de ensino para os próximos quatro (4) 
anos. 

• Análise e acompanhamento dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) dos Câmpus: 
• Entre as atividades desenvolvidas pela PROENS, estão as de caráter técnico pedagógico, 

sendo umas das atividades das Diretorias da PROENS, as orientações e acompanhamentos 
dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs). Neste sentido, foi dada continuidade aos 
trabalhos iniciados em 2012, com foco na orientação para a elaboração dos PPPs e na 
revisão dos PPPs encaminhados à Pró-Reitoria. Equipes envolvidas: Pró-Reitor e 
representantes da DESUP e DEMTEC. 

• Encontros de Organização do Trabalho Pedagógico com as Equipes Pedagógicas dos 
Câmpus: 

• Foram realizados encontros pedagógicos no ano de 2012. Em 2013 as equipes das direções 
de ensino da PROENS continuaram a dar apoio e formação pedagógica aos câmpus por 
meio de visitas técnicas, consultas, videoconferências e orientações. A equipe da Direção de 
Ensino Médio participou do Encontro de Formação sobre a Organização do Trabalho 
Pedagógico, no Câmpus Ivaiporã, ocorrido no dia 05 de dezembro de 2013. A visita, 
intitulada “Café Pedagógico”, teve o objetivo de esclarecer dúvidas sobre os itinerários 
formativos e questões relacionadas ao ensino. Também foram realizadas reuniões das 
equipes das diretorias da PROENS, com representantes das equipes pedagógicas dos 
Câmpus Ivaiporã, Telêmaco Borba, Paranaguá, EaD e Umuarama. Em 12 de abril de 2013 a 
equipe da Direção de Ensino Superior e Pós-Graduação realizou visita ao Câmpus 
Paranaguá para definir junto à Direção Geral, Direção de Ensino e professores do Eixo 
Tecnológico de Recursos Naturais e de Ambiente e Saúde, a continuidade das ações e cursos 
dos eixos e a oferta do curso de Especialização lato Sensu em Gestão Ambiental, incluindo 
discussões sobre a integração entre os diferentes níveis de oferta e a maior inserção de 
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processos de educação científica no currículo do ensino médio. Equipes envolvidas: Pró-
Reitor e representantes da DESUP e DEMTEC. 

• Planejamento e organização dos Fóruns de Eixos Tecnológicos e Temas Estratégicos do 
IFPR 

• Em 2011 foram criados dois fóruns, um de Eixo Tecnológico e outro de Tema Estratégico 
ao IFPR. O Fórum de Recursos Naturais foi criado para gerar de forma dinâmica e 
participativa grupos de discussão sobre concepção, currículo, avaliação, estruturação, 
pesquisa e extensão relacionadas ao Eixo de Recursos Naturais. Este fórum está em 
consonância com as políticas públicas do Governo Federal, em especial em relação às 
políticas de formação humana nas áreas de pesca, aquicultura, agroecologia e de educação 
no campo. No ano de 2013, foram realizados três encontros do Fórum de Recursos Naturais, 
sendo um como reunião de trabalho da coordenação do fórum com a PROENS, um via 
videoconferência e um presencial em Curitiba, realizado no dia 12/12/2013. Os dois maiores 
encontros contaram com a participação de docentes dos cursos técnicos de nível médio de 
Agroecologia, Meio Ambiente, Pesca, Aquicultura e Agronegócio, sendo representados por 
todos os Câmpus. Em 18 de abril de 2013, tendemos a reunião com representantes do 
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA e visita do Ministro do MPA, para discutir a 
reoferta dos cursos técnicos de Pesca e de Aquicultura a distância, cujo processo de parceria 
encontra-se parado por causa da intervenção federal no IFPR e indefinição de diretrizes pela 
alta gestão do IFPR para a continuidade das ofertas. Equipes envolvidas: Pró-Reitor e 
representantes da DESUP e DEMTEC. 

• Análise e acompanhamento dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), incluindo 
PRONATEC:  

• O quadro abaixo apresenta o quantitativo de análises e a emissão de pareceres, referentes às 
solicitações de novos cursos técnicos de nível médio ou de ajuste curricular, realizados em 
2013. 

 
Tabela 3 - Quantitativo de análises e a emissão de pareceres referentes às socicitações de novos cursos técnicos 

CÂMPUS 
PPCs ENSINO 
MÉDIO 
ANALISADOS 

PPCs ENSINO 
SUPERIOR 
ANALISADOS 

PPCs PÓS-
GRADUAÇÃO 
ANALISADOS 

Assis Chateaubriand 8   
Campo Largo 7   
Cascavel 4   
Curitiba 1  2 
EaD 8 3 3 
Foz do Iguaçu 20 2  
Irati 4   
Ivaiporã 7 2  
Jacarezinho 5   
Londrina 11 1  
Palmas 2 7 1 
Paranaguá 6 1 2 
Paranavaí 8 2  
PROEPI 1   
Telêmaco Borba 7 2  
Umuarama  11 2  
TOTAL 110 22 8 

 
• Dessa forma, a PROENS emitiu cento quarenta (140) pareceres de análises de PPCs em 

2013. Além dos processos encaminhados fisicamente, as equipes da PROENS emitiram 
diversos pareceres preliminares por meio eletrônico, a fim de dirimir dúvidas encaminhadas 
pelos Câmpus. Equipes envolvidas: DEMTEC e DESUP. 
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• Participação da Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA): 

• As equipes da DEMTEC, SERAC, DESUP e o próprio Pró-Reitor de Ensino participaram de 
diversas reuniões com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Devido ao 
número de ofertas de cursos e de estudantes do IFPR se concentrar nos cursos de nível 
médio, foram priorizadas as ações referentes aos módulos do sistema acadêmico com foco 
neste público. Desta forma, a Coordenadoria e da Diretoria do Ensino Médio e Técnico, 
participara de reuniões para a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA), módulo acadêmico técnico e módulo EaD, orientando a organização 
e as funcionalidades do sistema. Equipes envolvidas: Pró-Reitor, DEMTEC e DESUP. 

• Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC): 
• Resposta aos pedidos encaminhados pelo sistema e-SIC, o qual permite que qualquer 

pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação para órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal. Um servidor lotado na PROENS é o encarregado de 
responder todas as questões relacionadas ao ensino do IFPR. Durante o ano de 2013, foram 
respondidos onze (11) pedidos enviados, os quais solicitavam desde cópias de Projetos 
Político-Pedagógicos de Cursos até informações específicas sobre o Processo Seletivo IFPR 
2014. Equipes envolvidas: PROENS. 

 
 Auxílio na Elaboração e Revisão de Editais da PROENS: 
 

Durante o ano de 2013, a PROENS, por meio das suas diretorias e Coordenadorias, 
forneceu auxílio na elaboração e na revisão de diversos Editais publicados pela PROENS, por 
outras Pró-Reitorias e pela parceria entre a SETEC/MEC e o CNPq (Editais MCT/SETEC/CNPq 
92/2013 e 94/2013). A Direção de Ensino Médio e Técnico e a de Ensino Superior e Pós-Graduação 
auxiliaram especialmente nos editais da Diretoria de Assuntos Estudantis e Atividades Especiais 
(DAES) e da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Extensão. Incluem-se nesse auxílio os seguintes 
Editais: Edital PROENS/IFPR n. 001/2013 - Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social – 
PBIS; Edital PROENS/IFPR n. 002/2013 – Programa de Assistência Complementar ao Estudante – 
PACE (Auxílio-Moradia, Auxílio-Transporte e Auxílio-Alimentação); Edital PROENS/IFPR n. 
12/2013 – Programa de Apoio a Participação em Eventos; e Edital PROENS/IFPR n. 20/2013 – 
Programa Estudante-Atleta;  Edital IFPR nº 18/2013, que rege o processo de seleção de servidores 
do IFPR para o Curso de Pós-Graduação - Especialização em Propriedade Intelectual e Inovação e 
os Editais 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 13/2013, 14/2013 e 15/2013 da PROEPI-IFPR. 
Equipes envolvidas: Representantes da DEMTEC, DESUP e DAES 
 
Estruturação da Política dos Cursos Superiores, das Licenciaturas do e da Pós-Graduação no IFPR 
 

Promoção de reuniões e fóruns de licenciaturas visando a revisão curricular de cursos afins 
e a discussão de política das licenciaturas do IFPR. Esta discussão gerou um documento intitulado 
“Política das Licenciaturas do IFPR” com as concepções e principais diretrizes para as licenciaturas. 
Equipes envolvidas: DESUP e representantes (coordenadores) dos campus. 
 
Elaboração e Publicação de Editais de Fomento ao Ensino 
 

As direções de ensino da PROENS, por meio de suas coordenações promoveram o 
desenvolvimento, a submissão e a aprovação, junto à CAPES, do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID) do IFPR em parceria com coordenadores de cursos de 
licenciaturas e docentes dos câmpus. Além deste projeto, elaboramos dois editais de estruturação do 
ensino, um focado no incentivo à estruturação de salas ambiente nos câmpus e outro para a criação 
e estruturação a laboratórios de ensino de línguas estrangeiras. No final de 2013 o IFPR, por meio 
da PROENS/DESUP elaborou e submeteu projeto institucional ao Programa Pró-Doutoral da 
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CAPES, cujo resultado será divulgado no mês de fevereiro de 2014. Equipes envolvidas: DESUP e 
DEMTEC. 
 

Desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação dos programas de assistência 
estudantil do IFPR 
 

Os programas, ações e estudantes atendidos com a assistência estudantil que foram 
desenvolvidos, executados, acompanhados e avaliados estão descritos na tabela 3. Equipes 
envolvidas: Liderança da DAES apoio das demais equipes da PROENS. 
 
Tabela 4 - Assistência estudantil 

Ações da Assistência 
Estudantil Descrição sucinta da ação 

Nº 
Estudantes 
atendidos 
2013 

Programa de Bolsas 
Acadêmicas de Inclusão 
Social (PBIS)  

Concessão de bolsas (auxílio financeiro), aos estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica, para o desenvolvimento de atividades em projetos 
acadêmicos/escolares. Bolsa no valor de      R$ 350,00 mensais. 

664 

Programa de 
Assistência Estudantil 
PROEJA Presencial 

Auxílio financeiro para contribuir com as despesas de alimentação e 
transporte ao estudante. Valor R$ 120,00 mensais 

26 

Programa de Auxílio 
Complementar ao 
Estudante (PACE) 
Auxílio Alimentação, 
Transporte e Moradia 

Oferecer apoio aos estudantes em cursos presenciais, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, através da concessão de recursos 
financeiros para o custeio de despesas relativas à alimentação, transporte e 
moradia do aluno devidamente matriculado nos cursos regulares dos 
Câmpus do Instituto Federal do Paraná, em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica contribuindo para sua permanência, melhoria do 
desempenho acadêmico e conclusão de curso. 
Depósito em conta bancária, valor mensal de R$ 100,00 à R$450,00 

1630 

Programa Estudante-
Atleta 

Destina-se a apoiar a participação de estudantes do IFPR em atividades 
esportivas, por meio da concessão da Bolsa Estudante-Atleta, realizando a 
inclusão destes à prática de atividades do ensino da Educação Física por 
meio do esporte, organizadas pelos Professores de Educação Física. 

229 

Jogos do Instituto 
Federal do Paraná 

Os Jogos do IFPR são uma maneira de proporcionar a esses estudantes a 
prática de diferentes modalidades esportivas, sejam elas individuais, 
coletivas, físicas e/ou intelectuais, às quais eles não teriam acesso fora desta 
Instituição, a qual procura introduzir cada estudante ao esporte com o qual 
mais encontre afinidade. 

600 

Jogos Nacionais dos 
Institutos Federais 

O IFPR promoveu, executou e avaliou em parceria com a SETEC/MEC os 
Jogos Nacionais dos Institutos Federais. Proporcionado aos estudantes 
classificados nos Jogos do Instituto Federal do Paraná 

1050 

Programa de Apoio a 
Participação em 
Eventos 

Destina-se a apoiar a participação de estudantes do IFPR regularmente 
matriculados em eventos escolares e acadêmicos, de natureza científica, 
cultural, política e esportiva, no território nacional, que atendam aos 
princípios da educação integral (formação geral, profissional e tecnológica), 
nos diferentes níveis de ensino. 

119 

Programa de Monitoria 
IFPR 2013 

A equipe da DEMTEC com auxílio da DAES elaboraram o Edital 
PROENS/IFPR nº19/2013, referente ao Programa de Monitoria 2013 do 
IFPR. O Edital visou à seleção de estudantes do Instituto Federal do Paraná 
(IFPR) regularmente matriculados que, preferencialmente, estivessem em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica para o Programa de Monitoria 
IFPR 2013, por meio da concessão de bolsas e desenvolvimento de 
atividades acadêmicas/escolares de monitoria. Dessa forma, pretende 
promover a permanência, a inclusão e o êxito escolar dos estudantes 

56 



60 
 

 

selecionados.  

Desporto e lazer 
Foram adquiridos diversos materiais esportivos que estão sendo 
disponibilizados aos Câmpus para incentivo ao ensino da Educação Física 
no IFPR, 

Ação 
universal 

Incentivo ao Ensino a 
Arte e Música 

Com o intuito de apoiar o ensino da arte e da música na Escola na área de 
linguagens, códigos e suas tecnologias, e incentivar atividades culturais 
junto a estudantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), a Pró-Reitoria de 
Ensino por meio da Diretoria de Assistência Estudantil e Atividades 
Especiais, adquiriu conjuntos de instrumentos musicais para serem 
distribuídos a todos os câmpus do IFPR. A distribuição está sendo feita de 
forma equitativa para promover atividades de arte e de música como meio de 
educação e socialização, possibilitando a inclusão dos estudantes do IFPR à 
prática instrumental e cultural, no âmbito do ensino nos Câmpus à todos 

Ação 
universal 

 
 
Desenvolvimento, execução, acompanhamento da área de relações internacionais  
 

As ações para consolidação da área de relações internacionais foram divididas em três 
grandes áreas: institucional, relacionada à implantação de um plano de internacionalização e 
representação do IFPR perante outras instituições; alunos, relacionada às atividades de fomento ao 
ensino de idiomas e intercâmbio; e, servidores, ações de relações internacionais voltadas aos 
servidores da instituição. (Tabela 2). Equipes envolvidas: Liderança da DAES apoio das demais 
equipes da PROENS. 
 
 
Tabela 5 - Relações Internacionais 

GRANDE 
ÁREA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

Institucional 

 
 
Visitas internacionais  

 
Agence Française Développement – AFD. 
Aliança Francesa – AF. 
Allamo Colleges.  
Association of Canadian Community Colleges – ACCC. 
 

 
Missão realizada 
 

  
Universidad del Trabajo del Uruguai – UTU. 
 

 
Alunos 

 
Número de palestras sobre 
Programa Ciência sem 
Fronteiras 
 

  
10 (dez), sendo que em 4 (quatro) delas foram distribuídos 
DVDS com o curso de inglês PROJOVEM para os alunos. 

 
Número de alunos 
aprovados pelo Programa 
Ciência sem Fronteiras 
 

 
 
06 (seis). 

 
Levantamento de materiais 
preparatórios para exames 
internacionais de língua 
estrangeira 
 

 
Solicitação de aquisição de 32 títulos, visando a preparação 
dos estudantes para exames internacionais,  pelo processo 
BOOKS ON LINE 23411.1288/2012-45. 
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Servidores 

 
Intercâmbio de servidores 

 
Seleção de 06 (seis) servidores para imersão em língua inglesa 
e intercâmbio técnico na Alamo Colleges. 
 

 
Diagnóstico e estudo do 
perfil dos professores 
quanto à experiência 
internacional, a partir do 
Lattes. 
 

 
 
 
653 currículos de docentes. 
 

  
Política, desenvolvimento e coordenação geral dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas (NAPNEs) 
 

A oferta do curso de Atendimento Educacional Específico em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Maria para os servidores participantes dos NAPNEs de todos os Câmpus  
objetivando capacitar e  fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas no Instituto, 
por meio da garantia do acesso, permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais 
específicas IFPR, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

Foi elaborado uma chamada de projetos de Apoio ao Desenvolvimento dos Núcleos de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne). O objetivo desta 
ação foi contribuir para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do NAPNE nos 
Câmpus do IFPR, através da concessão de bolsas para estudantes. Fomentar a implantação e a 
consolidação de políticas inclusivas no âmbito do IFPR, promovendo a garantia da permanência e 
êxito dos estudantes e promover a permanência, inclusão e êxito escolar dos estudantes 
participantes. Total de estudantes participantes: 14.  

Orientação ao atendimento dos Câmpus em processos relacionados a inclusão de alunos 
com necessidades educacionais específicas. Equipes envolvidas: Liderança da DAES apoio das 
demais equipes da PROENS. 
 
Estruturação Organizacional e Funcional do Sistema de Bibliotecas do IFPR 
 

A PROENS realizou o planejamento e implementação de Políticas, Regulamentos e 
Normas através da Formação e acompanhamento de Bibliotecários. Foi organizado Encontros 
destinados a integração de ações e atividades de Bibliotecários: Para o ano de 2013 foram 
planejados dois Encontros para os meses de março e outubro, mas foi realizado apenas um Encontro 
devido à instabilidade política e administrativa provocada pela Operação Sinapse instaurada pela 
Polícia Federal para apurar denúncia de desvio de verba pública no IFPR. 

O I Encontro de Bibliotecários de 2013 ocorreu entre os dias 26, 27 e 28 de março de 2013, 
no Câmpus Londrina e teve como tema gerador o Sistema de Bibliotecas do IFPR – Políticas, 
Regulamentos e Normas, estrutura organizacional e funcional e; Capacitação do  Pergamum 
(Sistema Integrado de Bibliotecas) WEB; Apresentação do planejamento 2013 da Coordenadoria 
Geral de Bibliotecas – CGB; resultado do Diagnóstico das Bibliotecas do IFPR x indicadores de 
desempenho; Sistema de Bibliotecas dos IFs – Recomendações I ERBI/CONIF entre outros 
informes e discussões pertinentes ao fazer bibliotecário. Equipe envolvida: Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas – CGB 
 
 Aquisição de Acervos Bibliográficos  
 

A Política de Aquisição de Acervos Bibliográficos objetivou destinar recurso no valor de 
R$ 3.965.822,89 (Três milhões novecentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e 
oitenta e nove centavos), equivalente a10% do orçamento de cada Câmpus do IFPR para aquisição 
de recursos bibliográficos. A CGB juntamente com os Bibliotecários dos Campus realizou a 
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execução financeira e orçamentária relativa a compra destes materiais bibliográficos, segue dados e 
informações referente as atividades desenvolvidas através da CGB: 

a) Orientação aos Câmpus sobre os procedimentos de seleção de obras para compra; 
b) Atividades de gestão de compras e fiscalização de contratos; reuniões com 

Fornecedores, interação/comunicação sistêmica com os Câmpus e com os  Fornecedores, controle 
financeiro de recursos e demais tarefas complementares; 

c) Emissão de relatórios fiscais. 
 
O investimento de recursos financeiros para aquisição de acervo bibliográfico totalizaram 

o valor de R$ 5.292.600,26 (cinco milhões duzentos e noventa e dois mil seiscentos reais e vinte e 
seis centavos). Sendo que deste total, o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) teve como 
fonte originária recurso de emenda parlamentar.  

De acordo com a demanda dos Câmpus em 2013, foi necessário empenhar os valores de 
R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para compra de publicações didático técnicas, mais o 
valor de R$532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) para compra de publicações 
importadas. Sendo estes últimos valores são referentes ao orçamento de 2013. 

Foram cotados e autorizados o fornecimento de materiais, no valor de R$ 5.239.840,97 
(Cinco milhões duzentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos); 
este valor representa 99% do recurso disponível. 

Foram adquiridos 83015 (oitenta e três mil e quinze) itens, entre títulos e número de 
exemplares. Este número de itens registrado nas autorizações de fornecimento, enviadas aos 
fornecedores, é aproximado pois há, em média, uma falta de 10% a 15% de itens no mercado 
editorial. Equipe envolvida: Coordenadoria Geral de Bibliotecas – CGB. 
 
1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO  
 
Planejamento 
 

Disseminação da cultura de que a palavra planejamento possui um sentido mais amplo, não 
ficando restrita apenas a detalhamento orçamentário. Reestruturou-se a unidade de Planejamento 
para atuar em várias frentes, caracterizando claramente os projetos de curto, médio e longo prazo. 
Diretrizes: Planejamento Estratégico, Gestão de Projetos, Planejamento Físico, Planejamento 
Orçamentário, Planejamento Educacional, Qualificação da Informação.   
 
Orçamento 

 
A condução deste macroprocesso na instituição acontece de forma compartilhada. 

Planejamento Orçamentário para o ano seguinte realizado pela unidade de planejamento em sintonia 
com todas as unidades do IFPR. Execução do orçamento do exercício realizado pela unidade de 
administração em sintonia com todas as unidades do IFPR.  
 
Contabilidade 

 
Atendimento de todas as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e elaboração do 

Balanço Geral da Unidade Orçamentária 26432. 
 
Compras 
 

Organização do cronograma de licitações em Calendário de Compras e Licitações, 
desconcentração de pregões para operação por pregoeiros de diversas unidades. Realização de 
compras comuns por unidade centralizada. Adequações realizadas para atendimento de normas 
legais (TCU) e corretivas (CGU).  
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Gestão de Pessoas 
 

Consolidação de unidade de Gestão de Pessoas e desconcentração de atividades 
operacionais. Criação do GT-Pessoas, representantes locais da implantação de políticas de recursos 
humanos. Realização de seleções e treinamentos, organização de concursos públicos para docentes 
e técnicos administrativos.  

Regulamentações e Documentos Oficiais 
Construção e elaboração de forma participativa dos documentos institucionais, tais como 

Estatuto, Regimento Geral, Organograma.  
 
Obras e Infraestrutura 
 

Planejamento das obras e projetos de infraestrutura em fase de execução. Desenvolvimento 
do Projeto Padrão e atuação do Plano Diretor. 
 
Tecnologia da Informação 
 

Caracterização da unidade de Tecnologia de Informação como diretoria sistêmica, dando a 
real e valorosa importância para os processos de comunicação e informação. 

A Expansão das novas unidades e reestruturação das unidades já existentes de forma 
planejada. 

 
 
1.5.1. MACROPROCESSOS DE APOIO PROENS 
 
Representações junto à SETEC/MEC 
 

Representantes da PROENS participaram de diversos reuniões de fóruns promovidos pela 
SETEC/MEC, em especial no FORPOG para a discussão da matriz orçamentária dos IFs, a 
discussão da oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu, da bolsa de iniciação tecnológica, da 
constituição de câmaras técnicas, do cartão pesquisador Banco do Brasil, e dos APCNs da pós-
graduação. Equipes envolvidas: Pró-Reitor e Diretores da PROENS. 
 
Levantamento das necessidades de FCC e elaboração de critérios: 
 

A DEMTEC e a DESUP/PROENS foram responsáveis por realizarem, juntos aos Câmpus 
do IFPR, o levantamento das necessidades de FCC (Função Comissionada de Coordenação de 
Curso). A DEMTEC encaminhou, para cada um dos Câmpus, planilhas contendo os nomes dos 
cursos e dos docentes responsáveis pelos mesmos, para que os Câmpus confirmassem os nomes 
e/ou efetuassem as alterações necessárias. De posse desses dados, as planilhas foram encaminhadas, 
conforme  solicitado, ao Gabinete da Reitoria. Além disso, as diretorias participaram da Comissão 
para elaboração de critérios e distribuição de 78 (setenta e oito) FCCs. Equipes envolvidas: 
DEMTEC e DESUP. 
 
Participação no Levantamento do Cálculo RAP (Relação Aluno / Professor): 
 

A RPOENS, em parceria com a PROPLAN (Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional), e por meio de dados também fornecidos pela PROGEPE (Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas), promoveu o levantamento do cálculo RAP (Relação 
Professor/Aluno) de cada câmpus. No referido cálculo, foi efetuada a razão entre o número de 
estudantes os quais efetivamente encontram-se em curso, informado pelas Secretarias Acadêmicas 
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dos câmpus, e o número de servidores docentes do câmpus em questão. Equipes envolvidas: 
DEMTEC e CGSA/PROENS.  
 
Participação em eventos relacionados ao ensino: 
   

Durante o ano de 2013, a equipe DEMTEC/PROENS participou de eventos relacionados 
ao ensino, tais como II Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação (SEPIN), realizado  na 
data de 29 e 31 de outubro de 2013, contando com a participação de servidores das diretorias da 
Proens como avaliadores de trabalhos com apresentação oral, pôster ou de protótipos; I Seminário 
Estadual de Educação, Gênero e Diversidade Sexual e IV Encontro Estadual de Educação LGBT, 
de 26 a 29 de novembro de 2013. 
 
Participações em Comissões de Concursos Públicos Docente e Técnico Administrativo: 
  

A Proens, através das diretorias de ensino superior e pós-graduação e da diretoria de ensino 
médio e técnico, foi responsável pela análise de conteúdos e de titulação mínima exigida no Edital 
nº 90/2013 – IFPR, que tornou pública a realização de Concurso Público para provimento de vagas 
de  Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe “D I”, Nível 1. A DEMTEC 
participou, ainda, da revisão de conteúdos do Edital nº 126/2013 – PROGEPE/IFPR, para o 
Concurso Público de Técnicos Administrativos da vaga de Técnico de Laboratório/Área Industrial.  
 
Atendimento às Solicitações dos Órgãos de Controle: 
 
 No ano de 2013 as diretorias da Proens, além da CGSA realizaram o atendimento a nove (9) 
solicitações dos Órgãos de Controle, como o Ministério Público e a Controladoria Geral da União 
(CGU). As solicitações diziam respeito a questionamentos sobre a certificação ENEM, processo 
seletivo, estudantes com necessidades especiais, cadastro de curso no CONFEA/CREA, entrega de 
diplomas em atraso e distribuição da força de trabalho docente. 
 
Participação em Reuniões do Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE): 
 

As diretorias da Proens representaram em duas oportunidades, nas reuniões do Fórum de 
Dirigentes de Ensino (FDE) do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), tendo uma ocorrida em Curitiba entre os dias 24 e 
26/04/2013. 
 
Participação em Comissões de Avaliações do Pronatec: 
 

A Proens, através da diretoria e coordenação do ensino médio e técnico, além da 
coordenação do ensino superior, participou da capacitação para formação de avaliadores de cursos 
vinculados ao Pronatec, ocorrida em Curitiba no dia 19/06/2013. Uma vez capacitados, os 
servidores realizaram quatro (4) avaliações em instituições que oferecem cursos FIC e Cursos 
Técnicos de Nível Médio via Pronatec, além de duas (2) avaliações para habilitação ao FIES 
Técnico. A DEMTEC participou ainda, da comissão de avaliação de propostas de novos cursos FIC, 
ofertados no âmbito do IPFR para o ano de 2013, instituída pela PROEPI. 
 
Participação em Comissões de Avaliações de Projetos PBIS: 
 

As diretorias da PROENS participaram da Comissão de Avaliação de Projetos 
Escolares/Acadêmicos de Ensino-Aprendizagem, referentes ao Programa de Bolsas Acadêmicas de 
Inclusão Social do IFPR, autorizada pela Portaria IFPR nº 298/2013 e pela Portaria PROENS/IFPR 
nº 03/2013.  
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Diagnóstico dos Cursos Técnicos de Nível Médio do IFPR: 
 

A DEMTEC realizou o levantamento do histórico dos eixos tecnológicos, modalidades de 
ensino, formas de oferta e cursos, ofertados nos Câmpus do IFPR desde 2010, além da previsão de 
abertura de novos cursos em 2014. Esses dados contribuíram com a construção do itinerário 
formativo do câmpus. 
 
Acervos Bibliográficos do IFPR: 

 
A PROENS incentiva a Política de Aquisição de Acervos Bibliográficos pelos Câmpus, em 

função dessa política, possui um servidor da DEMTEC como gestor titular de contrato de acervos 
bibliográficos das empresas Books Online Distribuidora Ltda – EPP, Pellizzaro & Guimarães Ltda 
– EPP e ARC Livraria e Importadora Ltda – ME, um servidor da DESUP como gestor substituto e 
uma servidora da CGB como fiscal dos contratos, conforme Portarias IFPR n. 168,  169 e 170 de 09 
de outubro de 2013.  
 
Visitas entre Institutos Federais para Troca de Experiências: 

 
A PROENS, com representantes da DESUP e DEMTEC, realizou visita técnica na Reitoria 

do IFSC, no dia 28 de janeiro de 2013, para conhecer in-loco o planejamento para o ensino do 
Instituto Federal de Santa Catarina, para os próximos quatro anos, além de trocarmos experiências 
de gestão de ensino. Da mesma forma, recebemos nos dias 11 e 12 de dezembro de 2013, a equipe 
gestora de ensino do IFPI, com o objetivo de conhecerem as experiências dos cursos técnicos 
integrados ofertados em três anos. Representantes da DAES realizaram visita técnica na Reitoria do 
IFSC no dia 29 de agosto de 2013 para troca de experiências sobre a Assistência Estudantil. 
 
Comissão para Definição de Eixos e Cursos em Novas Unidades do IFPR: 

 
A PROENS, através das diretorias DESUP e DEMTEC, participou da comissão responsável pela 
análise dos resultados das pesquisas nos novos câmpus ou em câmpus avançados. A DEMTEC 
participou da audiência pública no município de Pinhais no dia 08 de outubro de 2013 e no 
município de União da Vitória no dia 28 de novembro de 2013. A Comissão reuniu-se nos dias 04 e 
10 de dezembro de 2013, para aprovar a minuta da Comissão. 
 
Comissão para Análise de Demandas DTIC: 
 

A PROENS, através das diretorias DESUP e DEMTEC, participou da comissão 
responsável pela análise das solicitações de equipamentos e softwares de informática realizadas 
pelos Câmpus à DTIC, sendo realizados, no total, onze (11) pareceres sobre o Documento de 
Oficialização da Demanda (DOD).  
 
Impressão das Identidades Estudantil: 
 

A PROENS, através da DAES, realizou a impressão e envio das Identidades Estudantil 
para todos estudantes do Instituto Federal do Paraná das seguintes modalidades de ensino:  Médio 
Integrado, Proeja Técnico, Subsequente, Superior, Pós-Graduação e alunos do EAD que frequentam 
os Pólos nos câmpus do IFPR. 
 
Número de alunos atendidos: de 5.532. 
 
Seguro de vida: 
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A PROENS, através da DAES, foi responsável pelo contrato de seguro de vida para os 

estudantes da graduação, bolsistas, estagiários e servidores do IFPR, nas garantias de acidentes 
pessoais. 
 
Número de servidores atendidos: 1109. 
Número de alunos atendidos: 13695. 
 
 
1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS 
 

As parcerias entre segmentos da sociedade e o setor público apresentam-se como 
importantes mecanismos para o desenvolvimento social, pois caminham no sentido de agregar força 
e legitimidade às políticas públicas dos governos. Muitas ações sociais individuais têm seus 
méritos. No entanto, quando alinhadas às políticas públicas e atuando de forma complementar, ou 
até mesmo funcionando como protagonistas em soluções tecnológicas inovadoras, os resultados 
tendem a ser mais efetivos e sustentáveis. 

 
As principais parcerias do Instituto Federal do Paraná são firmadas com as seguintes 

entidades:  
 
FIEP – Federação das Indústrias do Paraná: É a entidade de representação da indústria 

paranaense. Criada em agosto de 1944, a Fiep coordena, protege e representa legalmente as diversas 
empresas do setor industrial no Estado. Como resultado da associação de sindicatos empresariais, a 
Fiep atua juntamente com Sesi, Senai e IEL formando o Sistema Fiep; de forma a apoiar com 
produtos e serviços o parque industrial do Paraná e contribuir para seu desenvolvimento dentro e 
fora do Brasil. Tem por missão promover a excelência da indústria paranaense para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 
Paraná  http://www.fundacaoaraucaria.org.br/ 

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Educare -   Educação, Trabalho e Cidadania  http://www.educare.org.br/ 
CIN Estágios – Centro de Integração de Estudantes http://www.estagioscin.org.br 
Anie – Agente Nacional de Integração de Estágios - http://www.anie.com.br/ 
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2.  PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
2.1. PLANEJAMENTO DA UNIDADE  
 

A relevância e atualidade do Planejamento Estratégico Governamental encontram fortes 
pilares no âmbito da governança pública, principalmente pelo momento atual e pelo cenário 
encontrado de necessidade de implantação desta ferramenta em uma nova instituição pública de 
ensino, pesquisa e extensão como facilitação aos atendimentos dos compromissos, acordos e metas 
firmados com o governo federal. 

Inicialmente, quando falamos de planejamento no IFPR, deve-se considerar, em exercícios 
anteriores, a elaboração de Planos de Gestão Anuais, documento este que organizou e alinhou metas 
da instituição, vinculando orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual a projetos da gestão e 
políticas institucionais.  

O projeto atual de construção do planejamento estratégico no IFPR que dá um sentido mais 
amplo a palavra planejamento, iniciou-se em 2011 com a contratação de facilitador/consultor 
externo à instituição. Após o início deste trabalho houve mudanças estruturais e de gestão que 
anestesiaram o seguimento das etapas. Em maio de 2012 o projeto foi retomado com considerável 
consistência e contínuo acompanhamento pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional. Optou-se pelo trabalho participativo, dinâmico e interno, sendo criado, pela Portaria 
436/12 Gab-IFPR, o COMEC-IFPR, ou Comitê Estratégico Central, o qual definiu o modelo de 
implantação, construção de metodologia, desdobramento e acompanhamento do planejamento 
estratégico como uma fundamental ferramenta de gestão e planejamento transparente da instituição. 
Pretende-se realizar o planejamento de longo prazo que balize todas as ações da instituição e, para 
tal objetivo, pretende-se consolidar o Planejamento Estratégico para os anos de 2012 a 2016, 
podendo ser revisado a qualquer tempo, quando julgar-se necessário.  

As etapas do Projeto PE-IFPR foram divididas em : 
Estratégica (IFPR): Diagnóstico Institucional, Identidade Institucional, Diretrizes 

Organizacionais, Objetivos Estratégicos. 
Tática (Unidades): Objetivos, Estratégias, Projetos (Orçamento) e Planos de Ação. 
Operacional: Competências, Procedimentos, Fluxogramas, Atividades.     
 
Os trabalhos já realizados e a perspectiva para os desdobramentos possuem vinculação e 

observância em competências constitucionais, legais ou normativas, conforme a seguir: 
Constituição Federal, PPA, Lei 11.892/2008, TAM (Termo de Acordos e Metas), Lei 9394/96 
(LDB), PNE2011-2020, Acórdão 1.233/12 TCU-Plenário, IN 04/2010 MPOG, Documentos 
Institucionais (Regimento IFPR, Portaria 436/12 Gab-IFPR, Estatuto, PDI). 

O estudo das organizações deve ser integrado ao desenvolvimento histórico-social. Na 
linha do tempo, encontramo-nos em um período de consolidação da democracia e suas tendências. 
O período percorrido que resultou no “Estado Herdado” com as características atuais passou pelo 
Militarismo autoritário (1964-1985), pela Redemocratização (iniciada em 1989) e pela Reforma 
Gerencial proposta pela doutrina neoliberal. Contudo, na medida em que este processo avançou os 
segmentos sociais até então excluídos adquiriram capacidade de veicular suas necessidades e 
interesses não atendidos, participando e cobrando a criação de políticas públicas que os satisfaçam. 
Entramos, portanto, neste novo momento de profissionalização da administração pública, a qual 
possui a obrigação da oferta de bens e serviços que atendam cada vez mais e de forma mais plena a 
sociedade brasileira.   

Embora o Planejamento Estratégico seja um assunto debatido e consolidado na 
Administração Geral, o Instituto Federal do Paraná se preocupa de forma prioritária com seu 
planejamento, haja vista que possui uma diretoria específica para acompanha-lo. 
 



68 
 

 

2.2.  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 
ALCANÇADOS 
 

O Instituto Federal do Paraná não possui nenhum programa temático sob sua 
responsabilidade no Plano Plurianual, entretanto, serão detalhados os programas temáticos 
constantes nos Créditos Orçamentários destinados a esta UJ, conforme Lei nº 12.798, de 4 de Abril 
de 2013. 
 
 
2.2.1. Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ  
 
 
2030 – EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

O programa 2030 – Educação Básica, consignado ao IFPR na LOA de 2013, possui apenas 
um objetivo vinculado que é promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e 
municipais, a valorização dos profissionais da educação básica. O quadro a seguir demonstra a 
execução do programa no período. 
 
Quadro 2- A.2.2.1 – Programa Temático 2030 
 
Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2030 
Título Educação Básica 
Esfera de Recursos  - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 
2012-2015 

b) Dotação 
Posição final  - 
2012 

c)
 Dotaç
ão 
Posição final -  
2013 

d) 
Remanescente         
(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 
OFSS 

127.538.883.000 27.444.256.504 29.629.686.121 70.464.940.375 

Orçamento de Investimentos - OI - - - - 
Outras Fontes - - - - 

Total 127.538.883.000 27.444.256.504 29.629.686.121 70.464.940.375 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        
(em R$ 
1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de 
Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 
  

f)Despesa 
Liquidada 

g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 
2013) i)Despesa 

Realizada 
h.1)Processados h.2) Não 

Processados 
64.257,06 42.885,63 0,00 42.885,63 21.371,43  
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 
01/01/2013 

k)Valor Liquidado l)Valor Pago 
m)Valor 
Cancelado 

n)Valor a Pagar 

Não processados      
Processados      
0 
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 

Dotação OFSS 516.000,00 Dotação OI   
Outras 
Fontes  
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Quadro 3 - A.2.2.2 – Objetivo - Programa Temático 2030 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Descrição Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos 

profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de 
planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho. 

Código  0597 Órgão  Ministério da Educação 
Programa  Educação Básica     Código 2030   
              
  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  
medida a)Prevista 2015 

b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
 *O Plano Plurianual 2012-2015 não apresenta os dados solicitados neste quadro.  
  
  
       
  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
  Regionalização da Meta 

Unidade  
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
*Não se aplica 
 
       
  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

 001 
Apoiar a existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de 
ensino, em consonância com o PNE 2011-2020. 

 002 

Elevar o percentual de professores da educação básica que possuem formação específica de nível superior 
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, de forma a alcançar a meta do 
PNE 2011-2020. 

 003 
Formar professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, de forma a alcançar 
a meta do PNE 2011-2020. 

 004 

Incentivar a aproximação entre o rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze anos 
de escolaridade e o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, em 
consonância com o PNE 2011-2020. 

 
 
Quadro 4 - A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2030 – 20 RJ 
 
Identificação da Ação 
Código 20RJ 

Descrição 
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 
Funcionários e Gestores para a Educação Básica 

Iniciativa 

02BQ – Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e 
pedagógico, nas modalidades presencial e a distância, considerando programas específicos, 
como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência 
intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira e 
africana, o atendimento educacional especializado, a educação em tempo integral, a 
educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a sustentabilidade 
socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da 
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criança e do adolescente. 

Objetivo 

0597 – Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a 
valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e 
continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à 
integridade e as relações democráticas de trabalho. 

Programa 2030 – Educação Básica 
Unidade Orçamentária  26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 
Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 
Lei Orçamentária Anual – 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 
Processados 

0041  516.000 828.640  64.257,06 42.885,63 0 42.885,63 21.371,43 
Execução Física da Ação – Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) 
Reali
zado 

0041 

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e 
Continuada de Professores, Profissionais, 
Funcionários e Gestores para a Educação 
Básica 

Pessoa 
Beneficiada 

1.200 1.200 0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do subtítulo/ 
Localizador Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 
 Valor em 
01/01/20
13 

 Valor 
Liquidado   

 Valor Cancelado  
Descrição da 
Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0041 94.142,85 54.142,85 0    

 
A ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, 

Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica vinculada ao Programa Temático 
2030 – Educação Básica tem por objetivo fomentar a oferta de capacitação e formação inicial e 
continuada, à distância, semipresencial e presencial, de professores, profissionais, funcionários e 
gestores da educação básica, inclusive na implementação da política de educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas voltados para a melhoria da formação. 
 
 
2031 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

O Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica é o principal programa do 
Instituto Federal do Paraná fixado na Lei Orçamentária Anual. Tem como principal objetivo 
ampliar a oferta da Educação Profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria 
da qualidade. Abaixo, segue as informações do programa e execução orçamentária e financeira. 
 
Quadro 5 - A.2.2.1 – Programa Temático 2031 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2031 
Título Educação Profissional e Tecnológica 
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 
2012-2015 

b) Dotação 
Posição final - 
2012 

c)
 Dotaç
ão 
Posição final - 
2013 

d) 
Remanesce
nte         (a-
b-c) 
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 23.903.513.000 5.040.890.692 6.078.819.230 
12.783.803.
078 

Orçamento de Investimentos - OI     
Outras Fontes     

Total 23.903.513.000 5.040.890.692 6.078.819.230 
12.783.803.
078 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2013        
(em R$ 
1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento 
de 
Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 
  

f)Despesa 
Liquidada 

g)Despesa Paga 
h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 

i)Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

102.556.825,95 42.329.037,10 39.557.978,90 2.771.058,20 60.227.788,85  
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 
01/01/2013 

k)Valor 
Liquidado 

l)Valor Pago 
m)Valor 
Cancelado 

n)Valor a Pagar 

Não processados 28.070.843,96 24.258.581,41 24.258.581,41 307.455,86 3.504.806,69 
Processados 2.034.769,05 2.028.131,24 2.028.131,24 2.600,70 4.037,11 
0 
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2013 
Dotação OFSS 118.285.469,00 Dotação OI   Outras Fontes  

 
 

Quadro 6 - A.2.2.2 – Objetivo - Programa Temático 2031 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 
Descrição  Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, 

considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. 
  

Código  0582 Órgão  Ministério da Educação 
Programa  Educação Profissional e Tecnológica  Código  2031   
              
  METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
  *O Plano Plurianual 2012-2015 não apresenta os dados solicitados neste quadro.  
  
  
       
  METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS   

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade  
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
  Regionalização da Meta 

Unidade  
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada 
até 2013 

d)% 
Realização 
(c/a) 

              
*Não se aplica 
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  METAS QUALITATIVAS   
Sequencial Descrição da Meta 

 001 

Ampliar progressivamente, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, o investimento público em educação, em termos de percentual do Produto Interno Bruto do 
país, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020. 

 002 
Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, em 
consonância com o PNE 2011-2020. 

 003 Elevar o número de escolas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 622. 

 004 
Elevar o número de matrículas da Educação Profissional e Tecnológica, em consonância com o PNE 2011-
2020. 

 005 
Elevar o número de matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em consonância com o 
PNE 2011-2020. 

 006 

Oferecer 8 milhões de vagas para a Educação Profissional e Tecnológica, com a concessão de 4 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. 

       
 
Quadro 7 - A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2031- 20 RG 

Identificação da Ação 
Código 20RG 

Descrição 
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 

Iniciativa 

02 A0 – Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com 
condições de funcionamento, acessibilidade e permanência do estudante, considerando a 
otimização da capacidade instalada da estrutura física e dos recursos humanos e 
assegurando condições de inclusão e equidade. 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e 
regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores 
e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                    Código: 2031 
Unidade Orçamentária 26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 
Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar 
inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processa
dos 

0041 33.567.629,00 34.767.629,00 33.363.711,65 315.434,00 265.050,21 50.383,79 
33.048.2
77,65 

7036  25.000.000,00 25.000.000,00 0 0 0 0 0 
Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma
do (*) Realizado 

0041 Vaga Disponibilizada Unidade 4200  0 
7036 Vaga Disponibilizada Unidade 10  0 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2013 

 Valor Liquidado   
 Valor 
Cancelado   

Descrição da Meta 
Unidade 
de 
medida 

Realizada 

0041 2.178.349,8 16718819,33 0    
0124 500.000,00 500.000,00 0    
0136 1.000.000,00 1.000.000,00 0    
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Quadro 8 - A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2031- 20 RL 

Identificação da Ação 
Código 20RL 
Descrição Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

02A0 – Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 
ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com condições de funcionamento, 
acessibilidade e permanência do estudante, considerando a otimização da capacidade instalada da 
estrutura física e dos recursos humanos e assegurando condições de inclusão e equidade. 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade 
de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das 
pessoas com deficiência. 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                    Código: 2031 
Unidade 
Orçamentária 

26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

Ação 
Prioritária 

(    ) Sim      (X)Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo
/ 
Localiza
dor 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 
2013 

Inicial Final 
Empenha
da Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad
os 

0041 49.506.701,00 
76.367.093,00
  

50.045.8
82,37 29.522.834,28 

27.699.955,
56 1.822.878,72  

20.523.04
8,09 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 
subtítulo
/ 
Localiza
dor 

Descrição da meta Unidade de medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 
(*) Realizado 

0041 Aluno Matriculado Unidade 71.324  34.074 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 
subtítulo
/ 
Localiza
dor 

Execução Orçamentária e 
Financeira 

Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2013 

 Valor 
Liquidado 

 Valor 
Cancelado   

Descrição da 
Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0041 20.081.725,73 15.391.297,17 1.030.567,28    
0096 187360,00 164.537,00 12.685,00    

 
 
Quadro 9 - - A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2031- 2994 

Identificação da Ação 
Código 2994                                                                                       Tipo: 
Descrição Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

02A5 – Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em instituições públicas e 
privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento estudantil a alunos do ensino 
médio público, trabalhadores, populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, 
mulheres de baixa renda, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais. 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de 
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das 
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pessoas com deficiência. 
Programa Educação Profissional e Tecnológica                                    Código: 2031 
Unidade 
Orçamentá
ria 

26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 

Ação 
Prioritária 

(    ) Sim      (X)Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 
Processados 

0041 8.875.933,00 
8.875.933,0
0  7.282.144,85 4.713.978,10 

4.138.53
9,41 575.438,69  2.568.166,75  

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprogra
mado (*) Realizado 

0041 Aluno Assistido Unidade 4.400  2084 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 
01/01/2013 

 Valor 
Liquidado   

 Valor 
Cancelado   

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0041 941.983,90 215.816,89 575.265,00    

 
 
Quadro 10- A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2031- 6358 

Identificação da Ação 
Código 6358 
Descrição Capacitação de recursos humanos da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

02B3 – Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e continuada e técnico de nível 
médio articulada com educação de jovens e adultos (EJA), de ensino fundamental e médio, 
e do acesso do trabalhador a processo de reconhecimento de saberes, nas redes de 
educação profissional e tecnológica, possibilitando, inclusive, recorte étnico-racial e de 
gênero e atendimento de públicos específicos, inclusive com ações de fomento e apoio com 
vistas à reestruturação didático-pedagógica, produção de material didático, capacitação de 
docentes e permanência do estudante. 

Objetivo 

0588 – Ofertar vagas de educação profissional para jovens e adultos articulada com a 
elevação de escolaridade e realizar processos de reconhecimento de saberes e certificação 
profissional. 

Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica 
Unidade Orçamentária 26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim (     )Não           Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria 
Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

0041  
 135.206
,00 239.053,00   127.312,15 127.312,15  

 98.41
2,15 28.900,00   0,00 

                
Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 
subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto 
Reprogra
mado (*) Realizado 

0041 Pessoa Capacitada Unidade 300  238 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do Execução Orçamentária e Execução Física - Metas 
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subtítulo/ 
Localizador 

Financeira 
 Valor em 
01/01/201
3 

 Valor 
Liquidado   

 Valor 
Cancelado  

Descrição da Meta 
Unidade de 
medida 

Realizada 

0041 35.790,26 32.696,05 1.748,00    

 
 
 
Quadro 11- A.2.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS - Programa Temático 2031- 6380 

Identificação da Ação  
Código 6380  
Descrição  Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica  

Iniciativa 

 02A5 – Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em instituições 
públicas e privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento 
estudantil a alunos do ensino médio público, trabalhadores, populações do campo, indígenas, 
quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda, pessoas com deficiência e 
beneficiários de programas sociais. 

 

Objetivo 

0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e 
regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e 
os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, 
afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. 

 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                    Código: 2031  
Unidade Orçamentária 26432 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná  
Ação Prioritária (    ) Sim      (X)Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria  
Lei Orçamentária Anual - 2013  
Execução Orçamentária e Financeira  

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013  

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 
Processados 

 

 0041 1.200.000,00 1.200.000,00   1.194.087,94 587.813,46  
 399.424,
16 188.389,30  606.274,48  

 

                 
Execução Física da Ação - Metas  

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante  

Previsto 
Reprogra
mado (*) Realizado 

0041 Instituição Apoiada Unidade 8  10 
0      

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores  

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas  
 Valor em 
01/01/2013 

 Valor 
Liquidado   

 Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 
 

0        
0        

 
 

A ação 20RL – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica é a principal ação do IFPR vinculada a Lei Orçamentária Anual. A ação visa garantir o 
funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, proporcionando 
melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua da qualidade do ensino. 

É a ação que proporciona a gestão administrativa, financeira e técnica do IFPR, bem como 
o desenvolvimento de ações visando o funcionamento dos cursos, a manutenção dos serviços 
terceirizados, manutenção de estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam 
adaptação, reforma ou ampliação e aquisição e/ou reposição de matérias, inclusive àquelas inerentes 
a pequenas obras, observados os limites da legislação vigente, aquisição e/ou reposição de acervo 
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bibliográfico, veículos e transporte, prestação de serviços à comunidade, promoção de subsídios 
para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como demais 
contratações necessárias ao desenvolvimento das atividades. 
 
 
Análise Crítica 

 
Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, 

Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica: Esta ação está vinculada ao 
Programa Temático 2030 – Educação Básica e teve uma execução limitada a 7,75% devido à 
deflagração da Operação SINAPSE. O valor empenhado tinha por objetivo pagar a elaboração do 
material didático para o Curso de Formação Pedagógica para não licenciados do IFPR. Esta 
formação aconteceria na modalidade de ensino a distância e não pode ser realizadas após agosto de 
2013 devido a interrupção do Termo de Parceria que apoiava as atividades meio para execução e 
gravação das aulas. 

Ação 20RG - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica: A ação 20RG, vinculada ao Programa 2031, visa ampliar, organizar, modernizar e 
integrar as unidades vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas 
a expandir a oferta de vagas. Da dotação total de R$ 59.767.629,00 foi empenhado o valor de R$ 
33.363.711,65. A execução da ação também ficou prejudicada em função da não liberação de 
emendas parlamentares. Do total de R$ 25.000.000,00 de emendas previstas na LOA, a totalidade 
deste valor não foi liberado. Tendo em vista que a maior parte da execução ocorreu no segundo 
semestre, a quantidade de vagas disponibilizadas será percebida no decorrer dos próximos anos. 

Ação 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica: A ação 20RL é a principal ação do IFPR vinculada a Lei Orçamentária Anual. A ação 
visa garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 
proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua da qualidade do ensino. 
Segundo o SISTEC, a instituição atingiu a meta de 34.374 (trinta e quatro mil e trezentos e setenta e 
quatro) matrículas ativas, ou seja, os alunos que encontravam-se em curso em dezembro de 2013.  

Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional: A ação 2994 visa suprir 
as necessidades básicas do educando comprovadamente carente, ajudando financeiramente e 
proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. A ação tinha 
como meta prevista 4.400 (quatro mil e quatrocentos) alunos assistidos, porém atingiu a marca de 
2.084 (dois mil e oitenta e quatro) alunos. A ação beneficiou os alunos dos programas PBIS- 
Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social, PACE - Programa de Assistência 
Complementar aos Estudantes, PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos tanto na 
modalidade presencial quanto na modalidade à distância, além do pagamento de auxílio a 
estudantes para participação de eventos. 

Ação 6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional: A ação 6358 
tem por objetivo capacitar os profissionais que atuam na educação mediante programação de cursos, 
seminários, oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, 
que proporcionem a constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação profissional. O valor da dotação inicial de R$ 135.206,00 foi empenhado quase na 
totalidade (R$ 127.312,15). Infelizmente o valor total da dotação não foi utilizado devido às 
dificuldades que o IFPR enfrentou após a deflagração da Operação Sinapse. 

 
 
2.3. OUTROS RESULTADOS GERADOS PELA GESTÃO 
 

O Instituto Federal do Paraná não apresentou outros resultados que transcenderam a 
execução orçamentária. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNAÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 
 
3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
 

A Governança Pública é tema obrigatório quando analisamos a administração pública 
moderna, também conhecida como “New Public Management” ou simplesmente, Nova 
Administração Pública. 

Este novo conceito busca uma nova forma de gestão das instituições, mais comprometidas 
com os princípios éticos, promovendo administradores mais motivados, servidores mais autônomos, 
mais responsáveis e mais profissionais. Neste panorama, percebe-se que os mecanismos de 
responsabilidade social estão sempre em evidência, os índices de eficiência e eficácia são 
mensurados e acompanhados pela alta administração e as medidas corretivas são desempenhadas de 
maneira transparente, resultando em instituições cada vez melhor direcionadas. 

A principal interessada nesta forma de administração é sem dúvida a sociedade. 
No Brasil, historicamente, criou-se uma visão distorcida, mas não injusta, da administração 

pública. O papel do estado nunca foi claro para a população brasileira e os órgãos prestadores de 
serviço público cometeram ao longo dos anos certo descaso com as reais necessidades da 
população.  

A partir do processo de redemocratização do país, com a carta magna de 88 e a posterior 
consolidação na década de 90, iniciou-se também a reforma gerencial do estado. A transição de 
governos entre a década de 90 e a primeira década do século 21 foi marcada por características de 
governabilidade diferenciadas, as quais, em sentido amplo, travaram novamente a definição do 
conceito e papel do estado no brasil. 

Em 2008, com a crise financeira mundial, houve nitidamente o pedido de socorro das 
empresas privadas e do mercado de capitais aos governos mais sólidos. Percebeu-se, neste 
momento, a importância do papel de um estado administrado sob a luz dos princípios de boa 
governança. 

Diversos são os princípios da boa governança, a citar a transparência, equidade, 
responsabilidade social e accountability, sustentado nos princípios éticos e envolve toda a 
sociedade. Demanda-se uma governança democrática em prol de um processo de desenvolvimento 
que seja sustentado pela participação pública e organização política do estado que vise a 
consolidação deste processo. 

No Instituto Federal do Paraná são observados e destacados diversos mecanismos de 
governança pública em aplicação, em desenvolvimento ou em planejamento. 

Para o relatório em questão, interessante frisar as práticas de controle, a evidenciação da 
informação como ferramenta de geração de conhecimento, a evidenciação do planejamento, as 
políticas de segurança em ti, bem como outras inerentes ao autocontrole da gestão. 

Em relação com o controle evidencia-se um modelo de administração misto, com 
sistemáticas da administração gerencial e burocrática. É um modelo interessante, hierarquizado e 
desconcentrado. Os sistemas existentes estão convergindo para a implantação de um sistema único 
integrado de gestão, com a busca à segurança da informação e a facilidade na geração de 
conhecimento. 

O planejamento da instituição, seja de longo, médio ou curto prazo caracteriza uma 
importante ferramenta de governança, pois possibilita a construção de modelo organizacional pleno 
e sustentado, qualificando e controlando a destinação de recursos públicos por um prazo 
continuado.  

O modelo básico de gestão dos institutos federais de educação está demonstrado na lei 
11.892/2008, a qual apresenta os órgãos colegiados como o grande representante dos shareholders, 
com o conceito de pluralidade e representação de toda a comunidade interna e externa, reforçando a 
ideia de controle social.  
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3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS  
 
 
Quadro 12 - A.3.2.- Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.       x 

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.       x  

3.     A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.      x  
4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.   x   
5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais.       x 

6.     Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores 
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

     x  

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades.       x 

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. 
     x  

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UJ.       x 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.        x 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade.     x    

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

     x   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.      x   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.     x   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.     x   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade.     x   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.        x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.       x  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.     x   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 
de acordo com um plano de longo prazo.      x  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação.      x  
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22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle.      x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.      x  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.      x  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível.     x   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.      x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.      x  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo.     x   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas.      x  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.       x 
Análise Crítica: Instituição jovem, criada em dezembro/2008, que vem superando as dificuldades encontradas 
no dia-a-dia, com dedicação e empenho dos seus servidores e recompensará a sociedade paranaense com 28 
campus funcionando até 2016, antes mesmo de completar 8 anos de existência. 
 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 
 
3.3. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES 
 

Não se aplica a realidade da UJ. 
 
 
3.4. SISTEMA DE CORREIÇÃO 
 

De acordo com o Manual de Processo Administrativo da CGU, o servidor público federal 
que comete um ilícito no desempenho de suas atribuições poderá responder pelo ato nas instâncias 
civil, penal e administrativa (artigo 121 da Lei n° 8.112/90). Essas responsabilidades possuem 
características próprias, sofrendo gradações de acordo com as situações que podem se apresentar 
como condutas irregulares ou ilícitas no exercício das atividades funcionais, possibilitando a 
aplicação de diferentes penalidades, que variam de instância para instância. Dessa forma, falta do 
cumprimento dos deveres no exercício da função pública ou em razão de transgressão de deveres ou 
proibições dão margem à responsabilidade administrativa; danos patrimoniais causados à 
Administração Pública ou a terceiros ensejam a responsabilidade civil; e a prática de crimes 
funcionais e contravenções, a responsabilização penal. 

A responsabilização do servidor público decorre da Lei nº 8.112/90, que lhe impõe 
obediência às regras de conduta necessárias ao regular andamento do serviço público. Nesse 
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sentido, o cometimento de infrações funcionais, por ação ou omissão praticada no desempenho do 
cargo ou função, gera a responsabilidade administrativa (artigo 124), sujeitando o servidor faltoso à 
imposição de sanções disciplinares. Em geral, os deveres e proibições ao servidor público estão 
previstos nos artigos 116, 117 e 132 da Lei nº 8.112/909.  

Ao tomar conhecimento de falta praticada pelo servidor cabe à Administração Pública 
apurar o fato, aplicando a penalidade porventura cabível. Na instância administrativa a apuração da 
infração disciplinar ocorrerá por meio de sindicância contraditória ou de processo administrativo 
disciplinar (artigo 143). Isso porque o processo disciplinar lato sensu é o instrumento de que dispõe 
a Administração para apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de 
suas atribuições, ou que tenha relação direta com as atribuições do cargo que ocupa (artigo 148). 

Ao servidor público investigado em sindicância punitiva ou em processo administrativo 
disciplinar são assegurados todos os direitos constitucionais, inclusive ao contraditório e à ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal). Uma 
vez comprovada a infração disciplinar pela própria Administração Pública por meio de sindicância 
punitiva ou de processo administrativo disciplinar poderá resultar, ao servidor público faltoso, a 
aplicação das sanções previstas no artigo 127 do Estatuto Funcional, a saber: I-advertência; II-
suspensão; III-demissão; IV-cassação de aposentadoria ou disponibilidade; V-destituição de cargo 
em comissão; VI-destituição de função comissionada. 

O PAD deve ter como objetivo precisar a verdade dos fatos, sem a preocupação de 
incriminar ou absolver indevidamente o servidor acusado. Deve tratar sobre condutas. O PAD é um 
instrumento utilizado quando há um acusado. No caso da sindicância, normalmente não se conhece 
a autoria e procura-se fazer a investigação. Ao final, se identificar um suspeito a sindicância vai 
indicar a abertura de um PAD. A sindicância também pode, a partir da constatação de suspeita de 
autoria, realizar o inquérito dando direito de ampla defesa ao acusado. Mas isso se a penalidade 
prevista for no máximo suspensão de até 30 dias. Caso a penalidade prevista seja superior é 
obrigatória a abertura de um PAD após a conclusão da sindicância. 

O Instituto Federal do Paraná segue os seguintes passos para o sistema de correição e 
aplicação da Sindicância e PAD: 1- Instauração (autoridade instauradora); 2- Inquérito 
Administrativo (comissão); 3- Julgamento (autoridade instauradora). Então, há no IFPR um órgão 
denominado Seção de Procedimentos Disciplinares, subordinado à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas - PROGEPE, cujo responsável atualmente é o Técnico Administrativo Anderson Luiz 
Adams, nomeado pela Portaria 229 de 11 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União 
em 22 de março de 2013. 

Tal Seção possui a incumbência de receber as denúncias, pronunciar-se quanto a abertura 
de Processos Administrativos Disciplinares em sentido amplo (Sindicância ou PAD), realizando um 
prévio juízo de admissibilidade, desde que solicitado  pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas ou pelo 
próprio Reitor. Na seqüência a Seção acompanha os processos junto às Comissões constituídas, de 
forma a orientar os membros nas diferentes fases dos Processos. 
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3.5. CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 
DA CGU: 
 

O IFPR está em consonância com a supracitada Portaria, cabendo à Seção de 
Procedimentos Disciplinares o registro das informações relativas ao Processos Administrativos 
Disciplinares no sistema CGU-PAD. Segue em anexo relatório atualizado emitido pelo Sistema 
CGU-PAD e relação dos processos instaurados em 2013: 
 
Figura 6 - Relatório de PAD por situação 
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3.6. INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DEB 
GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 
 

O Instituto Federal do Paraná não possui indicadores de acompanhamento do modelo de 
governança e efetividade dos controles internos.  
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4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 
 
 
4.1. EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 

A seguir serão demonstrados os dados financeiros do Instituto Federal do Paraná, referente 
aos valores que foram programados e executados pela instituição no desenvolvimento de suas 
atividades no exercício de 2013. 
 
4.1.1. Programação de Despesas Correntes  
 
Quadro 13 - .4.1.1 – Programação de Despesas 

    

Unidade Orçamentária:26432  Código UO:26432 UGO:158009 
 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes    

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

 

DOTAÇÃO INICIAL     58.473.481,00 - 47.896.746,00  

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 28.041.261,00 - 23.989.239,00  

Especiais 
Abertos - - -  

Reabertos - - -  

Extraordinários 
Abertos - - -  

Reabertos - - -  

Créditos Cancelados   (127.895,00)  

Outras Operações     

Dotação final 2013 (A) 86.514.742,00 - 71.758.090,00  

Dotação final 2012(B) 64.258.145,00 - 57.841.099,00  

Variação (A/B-1)*100 (25,73) - (19,39)  

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência 

 

4 –
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6- 
Amortização 
da Dívida 

 

DOTAÇÃO INICIAL     76.152.663,00 - - -  

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 6.340.840,00 - - -  

Especiais 
Abertos - - - -  

Reabertos - - - -  

Extraordinários 
Abertos - - - -  

Reabertos 17.050.888,00 - - -  

Créditos Cancelados (17.050.888,00) - - -  

Outras Operações      

Dotação final 2013 (A) 82.493.503,00 - - -  

Dotação final 2012(B) 76.130.340,00 - - -  

Variação (A/B-1)*100 8,36 - - -  
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4.1.1.1. ANÁLISE CRÍTICA  

  
Podemos constatar importantes aumentos nas dotações do exercício de 2013 em relação ao 

exercício anterior (21,45%). Isso se justifica pelo crescimento institucional resultante da expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, onde se registra o funcionamento dos 
Campus Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, 
Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama, Diretoria de 
Educação à Distância e Reitoria, além dos novos Campus de Capanema, Colombo, Jaguariaíva, 
Pitanga, Pinhais, União da Vitória. 

Os créditos de pessoal, bem como as respectivas suplementações, têm sido condizentes 
com as necessidades institucionais, sendo que as variações de despesa com pessoal, encargos 
sociais e benefícios são resultantes do aumento do quadro de servidores. 

O aumento das outras despesas correntes e dos investimentos evidencia as condições 
necessárias para a manutenção e a modernização de uma Instituição em constante crescimento. 
Referente aos investimentos, o aumento dos recursos em 8,6% foi tímido para a conclusão dos 
novos campus. Os créditos extraordinários foram imediatamente contingenciados assim que 
liberados. As outras despesas correntes tiveram uma acréscimo de 19% quando comparado ao ano 
anterior, e demonstraram a necessidade de manutenção das unidades do IFPR. 

 
 

4.1.2. Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 

O Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa não se 
aplica ao Instituto Federal do Paraná.  
 

Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 158009 170155 12.363.2031.20RL   4.296,68 

Concedidos 158009 153103 12.363.2031.20RL   166.666,67 

Recebidos 150014 158009 12.122.2109.20TP 106.625,00   

Recebidos 153173 158009 12.363.2031.20RW   8.123.401,07 

Recebidos 153173 158009 12.363.2031.8252   2.429.181,35 

Recebidos 154359 158009 12.364.2032.20RK   5.850,08 

Recebidos 152734 158009 12.363.2031.6380   558.446,39 

Recebidos 373001 158009 21.363.2066.210T   228.488,85 

Origem da 
Movimentação 

UG  
Classificação da 
ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 
Investimento
s 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 
da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             
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4.1.3. Execução Orçamentária da Despesa 
 
 
Quadro 14 - A.4.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 

 

Unidade Orçamentária:26432 Código UO:26432 UGO:158009 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.     Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

19.766.846,22 19.193.755,79 18.594.535,40 17.792.143,13 

a)    Convite 25.363,53 - 25.363,53 - 

b)    Tomada de Preços 110.406,07 256.745,20 110.406,07 137.797,13 

c)     Concorrência 273.150,08 952.917,21 273.150,08 952.917,21 

d)    Pregão  19.357.926,54 17.984.093,38 18.185.615,72 16.701.428,79 

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 5.072.172,79 3.256.973,28 4.363.234,84 3.097.535,40 

h)     Dispensa 3.496.546,50 2.569.713,09 3.250.625,71 2.486.358,45 

i)    Inexigibilidade 1.575.626,29 687.260,19 1.112.609,13 611.176,95 

3.     Regime de Execução Especial 18.594,69 37.183,13 18.594,69 37.183,13 

j)      Suprimento de Fundos 18.594,69 37.183,13 18.594,69 37.183,13 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 94.922.201,87 69.668.311,30 94.917.383,89 69.668.311,30 

k)      Pagamento em Folha 94.076.769,11 68.692.668,05 94.071.951,13 68.692.668,05 

l)    Diárias 845.432,76 975.643,25 845.432,76 975.643,25 

5.     Outros 8.395.502,91 6.043.452,68 7.661.786,40 5.671.500,04 

6.     Total (1+2+3+4+5) 128.175.318,48 98.199.676,18 125.555.535,22 96.266.673,00 
 

 
 
 
Quadro 15 - A.4.1.3.2 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 

Unidade Orçamentária:26432 Código UO:26432 UGO:158009 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 
1.     Modalidade de Licitação  
(a+b+c+d+e+f+g) 

19.766.846,22 19.193.755,79 18.594.535,40 17.792.143,13 

a)    Convite 25.363,53 - 25.363,53 - 

b)    Tomada de Preços 110.406,07 256.745,20 110.406,07 137.797,13 

c)     Concorrência 273.150,08 952.917,21 273.150,08 952.917,21 

d)    Pregão  19.357.926,54 17.984.093,38 18.185.615,72 16.701.428,79 

e)     Concurso - - - - 
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f)     Consulta - - - - 

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 5.072.172,79 3.256.973,28 4.363.234,84 3.097.535,40 

h)     Dispensa 3.496.546,50 2.569.713,09 3.250.625,71 2.486.358,45 

i)    Inexigibilidade 1.575.626,29 687.260,19 1.112.609,13 611.176,95 

3.     Regime de Execução Especial 18.594,69 37.183,13 18.594,69 37.183,13 

j)      Suprimento de Fundos 18.594,69 37.183,13 18.594,69 37.183,13 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 94.922.201,87 69.668.311,30 94.917.383,89 69.668.311,30 

k)      Pagamento em Folha 94.076.769,11 68.692.668,05 94.071.951,13 68.692.668,05 

l)    Diárias 845.432,76 975.643,25 845.432,76 975.643,25 

5.     Outros 8.395.502,91 6.043.452,68 7.661.786,40 5.671.500,04 

6.     Total (1+2+3+4+5) 128.175.318,48 98.199.676,18 125.555.535,22 96.266.673,00 

 
 
 



89 
 

 

4.1.4. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
 
 
Quadro 16 -  A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

 Unidade Orçamentária:26432 Código UO:26432 UGO:158009  

 DESPESAS CORRENTES  

 Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos  

 1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012  

 11 - Vencimentos e vantagens 70.057.615,45 51.630.370,96 7.028.944,82 51.630.370,96 28.670,63 - 70.028.877,17 51.630.370,96  

 13 - Obrigações patronais 13.913.939,78 10.569.258,43 13.898.180,79 10.569.258,43 15.758,99 - 13.897.475,05 10.569.258,43  

 04 - Contrat tempo determin 1.426.155,97 699.015,70 1.424.376,33 699.015,70 1.779,64 - 1.424.376,33 699.015,70  

 Demais elementos do grupo 1.098.227,89 707.207,87 1.092.942,31 707.207,87 5.285,58 - 1.092.942,31 707.207,87  

 2. Juros e Encargos da Dívida          

 1º elemento de despesa           

 2º elemento de despesa           

 3º elemento de despesa           

 Demais elementos do grupo          

 3. Outras Despesas Correntes          

 39 - Outros serv terc - PJ 15.608.104,07 10.675.341,81 10.905.311,44 7.179.914,47 4.702.792,63 3.495.427,34 10.420.114,78 6.892.287,73  

 37 - Locação de mão-de-obra 11.930.643,12 9.700.264,27 9.900.918,50 8.252.894,62 2.029.724,62 1.447.369,65 9.887.521,60 7.830.111,55  

 18 - Aux financ a Estudantes 10.359.247,00 5.367.215,00 6.906.740,94 4.605.335,00 3.452.506,06 761.880,00 6.369.211,70 4.238.140,00  

 Demais elementos do grupo 20.859.763,48 11.524.993,50 17.272.029,63 8.862.436,07 3.587.733,85 2.662.557,43 16.785.126,71 8.431.690,41  

 DESPESAS DE CAPITAL  

 Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos  

 4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012  

 51 - Obras e instalações 35.838.690,57 26.242.381,38 398.136,15 1.209.662,41 35.440.554,42 25.032.718,97 398.136,15 1.090.714,34  

 52 - Equipamentos e Mat perm 14.359.484,48 14.847.583,71 3.206.303,36 4.349.216,34 11.153.181,12 10.498.367,37 2.194.374,02 4.043.511,70  

 93 - Indenizações e Restituições 431.290,81 - 431.290,81 - - - 154.853,95 -  

 Demais elementos do grupo 20.387,25 698.325,96 19.188,00 134.431,96 1.199,25 563.894,00 7.195,50 134.431,96  
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 5. Inversões Financeiras          

 1º elemento de despesa          

 2º elemento de despesa          

 3º elemento de despesa          

 Demais elementos do grupo          

 6. Amortização da Dívida          

 1º elemento de despesa          

 2º elemento de despesa          

 3º elemento de despesa          

 Demais elementos do grupo          

 

 
4.1.5. Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 
 
 
Quadro 17 -  A.4.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

Unidade Orçamentária:26432 Código UO:26432 UGO:158009 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

11 - Vencimentos e vantagens 
   
70.057.615,45  

   
51.630.370,96  

     
7.028.944,82  

   
51.630.370,96  

          
28.670,63  

                       
-    

   
70.028.877,17  

   
51.630.370,96  

13 - Obrigações patronais 
   
13.913.939,78  

   
10.569.258,43  

   
13.898.180,79  

   
10.569.258,43  

          
15.758,99  

                       
-    

   
13.897.475,05  

   
10.569.258,43  

04 - Contrat tempo determin 
     
1.426.155,97  

        
699.015,70  

     
1.424.376,33  

        
699.015,70  

            
1.779,64  

                       
-    

     
1.424.376,33  

        
699.015,70  

Demais elementos do grupo 
     
1.098.227,89  

        
707.207,87  

     
1.092.942,31  

        
707.207,87  

            
5.285,58  

                       
-    

     
1.092.942,31  

        
707.207,87  

2. Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  
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Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes                 

39 - Outros serv terc - PJ 15.608.104,07 10.675.341,81 10.905.311,44 7.179.914,47 4.702.792,63 3.495.427,34 10.420.114,78 6.892.287,73 

37 - Locação  mão-de-obra 11.930.643,12 9.700.264,27 9.900.918,50 8.252.894,62 2.029.724,62 1.447.369,65 9.887.521,60 7.830.111,55 

18 - Aux financ a Estudantes 10.359.247,00 5.367.215,00 6.906.740,94 4.605.335,00 3.452.506,06 761.880,00 6.369.211,70 4.238.140,00 

Demais elementos do grupo 20.859.763,48 11.524.993,50 17.272.029,63 8.862.436,07 3.587.733,85 2.662.557,43 16.785.126,71 8.431.690,41 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

51 - Obras e instalações 35.838.690,57 26.242.381,38 398.136,15 1.209.662,41 35.440.554,42 25.032.718,97 398.136,15 1.090.714,34 

52 - Equipamentos e Mat perm 14.359.484,48 14.847.583,71 3.206.303,36 4.349.216,34 11.153.181,12 10.498.367,37 2.194.374,02 4.043.511,70 

93 - Indenizações e Restituições 431.290,81 - 431.290,81 - - - 154.853,95 - 

Demais elementos do grupo 20.387,25 698.325,96 19.188,00 134.431,96 1.199,25 563.894,00 7.195,50 134.431,96 

5. Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

 
 
 
Quadro A.4.1.3.5 – Despesas totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga  

2013 2012 2013 2012  

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 1.362.536,94 8.285.976,09 1.263.230,09 6.834.607,71  

a)    Convite - - - -  
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b)    Tomada de Preços - - - -  

c)     Concorrência - 3.101.332,77 - 2.325.684,93  

d)    Pregão  1.362.536,94 5.184.643,32 1.263.230,09 4.508.922,78  

e)     Concurso - - - -  

f)     Consulta - - - -  

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas - - - -  

2.     Contratações Diretas (h+i) 475.930,27 1.875.476,50 473.399,57 1.862.946,50  

h)     Dispensa 474.716,61 25.476,50 472.571,98 12.946,50  

i)    Inexigibilidade 1.213,66 1.850.000,00 827,59 1.850.000,00  

3.     Regime de Execução Especial - - - -  

j)      Suprimento de Fundos - - - -  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 112.474,91 667.131,05 112.474,91 667.131,05  

k)      Pagamento em Folha 112.474,91 609.628,45 112.474,91 609.628,45  

l)    Diárias - 57.502,60 - 57.502,60  

5.     Outros 5.358.102,48 3.697.531,05 5.255.565,48 3.373.973,18  

6.     Total (1+2+3+4+5) 7.309.044,60 14.526.114,69 7.104.670,05 12.738.658,44  

 
 
Quadro 18 - A.4.1.3.6 – Despesas totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

11 - Vencimentos e vantagens 106.624,83 603.385,91 106.624,83 603.385,91  - 106.624,83 603.385,91 

Obrigações `Patronais - 6.242,54 - 6.242,54  - - 6.242,54 

3º elemento de despesa          

Demais elementos do grupo                 

2 – Juros e Encargos da Dívida                 

1º elemento de despesa                  
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2º elemento de despesa                  

3º elemento de despesa                  

Demais elementos do grupo                 

3 – Outras Despesas Correntes                 

39 - Outros serv terc - PJ 3.565.657,04 18.211.729,83 2.130.671,74 3.540.391,96 1.434.985,30 14.671.337,87 2.055.141,04 3.038.997,21 

48 - Outros Auxílios financ. 3.337.373,62 4.454.569,00 2.391.773,62 1.934.396,75 945.600,00 2.520.172,25 2.391.773,62 1.934.396,75 

18 - Auxílio Financ. Estud 2.903.393,00 3.117.109,80 1.612.720,74 1.142.505,50 1.290.672,26 1.974.604,30 1.516.299,74 1.132.576,43 

Demais elementos do grupo 1.346.919,80 1.035.447,73 1.067.253,67 234.729,00 279.666,13 800.718,73 1.034.830,82 163.115,40 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

52 - Equipamentos e Mat Perm - 16.954.280,40  3.963.130,26  12.991.150,14  3.534.259,27 

51 - Obras e Instalações - 5.605.571,20  3.101.332,77  2.504.238,43  2.325.684,93 

3º elemento de despesa - -       

Demais elementos do grupo - -       

5 – Inversões Financeiras                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 

6 – Amortização da Dívida                 

1º elemento de despesa                 

2º elemento de despesa                 

3º elemento de despesa                 

Demais elementos do grupo                 
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4.1.2. ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 
 

Em relação à Programação Orçamentária destacamos o relevante aumento nas dotações do 
exercício de 2013 em relação ao exercício anterior. Isso se justifica pelo crescimento institucional 
resultante da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, onde se registra o 
funcionamento de 14 (quatorze) campus: Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, 
Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco 
Borba e Umuarama; e outros 05 (cinco) novos campus, localizados nas cidades de Capanema, 
Jaguariaíva, Pinhais, Pitanga e União da Vitória.  

 

 
 
 
A execução da UJ dos créditos originários alterou em torno de 20% de 2012 para 2013. A 

modalidade de despesa que teve um aumento significativo foi a despesa com folha de pagamento, 
em função do acréscimo de 108 (cento e oito) servidores em relação a 2012. Em 2013, o gasto com 
obras e instalações cresceu significativamente, tendo em vista a expansão e a realização da licitação 
para construção dos blocos de diversos câmpus. O Instituto Federal do Paraná recebeu um montante 
de R$ 17.050.888,00 de créditos extraordinários para investimentos, todavia estes valores foram 
imediatamente contingenciados. 

Dos créditos recebidos por movimentação, os principais referem-se a execução dos 
Programas e-Tec Brasil e PRONATEC. A Rede e-Tec Brasil é uma ação do Ministério da Educação 
e tem como foco a oferta de cursos técnicos à distância, além de formação inicial e continuada de 
trabalhadores egressos do ensino médio ou da educação de jovens e adultos. O Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo 
de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.  

A execução por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação teve 
mudanças significativas. A maior parte dos créditos foram executados por pregões e concorrências 
que o Instituto Federal do Paraná realizou. A execução pela modalidade de contratação diminuiu 
significativamente. A aquisição de equipamentos e materiais permanentes foi a principal destinação 
dos recursos provenientes dos créditos recebidos por movimentação. 
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4.2. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS  
 

Quadro A.4.2. - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Situação não ocorrida no âmbito do IFPR no exercício de 2013. 
 
 
4.3. MOVIMENTAÇÃO E SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES  
 
Quadro 19 - A.4.3 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

 Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar  Processados 

Ano de 
Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento  Cancelamento 

Saldo a pagar 
31/12/2013 

2012 R$ 3.720.460,53 R$ 3.401.133,57 (R$ 5.656,32) R$ 313.670,64 

2011 R$ 447.361,36 R$ 443.588,28 (R$ 151,08) R$ 3.622,00 

2010 R$ 464,03 R$ 0,00 (R$ 464,03) R$ 0,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 
31/12/2013 

2012 R$ 79.769.769,81 R$ 53.157.766,55 (R$ 6.327.557,41) R$ 20.284.445,85 

2011 R$ 7.526.772,89 R$ 2.519.523,07 (R$ 4.130.680,55) R$ 876.569,27 

2010 R$ 892.961,58 R$ 30.751,93 (R$ 693.511,52) R$ 168.698,13 

 
 
4.3.1. ANÁLISE CRÍTICA 

  
No que tange aos RP Processados do ano de 2012, o valor de R$ 313.628,80 refere-se ao 

pagamento para a IBEPOTEQ que não foi realizado por medida judicial que suspendeu todos os 
pagamentos referente aos termos de parceria com esta OSCIP. Os demais valores são decorrentes de 
lançamentos contábeis que geraram inconsistências. Todos estão sendo tratados junto a Setorial e ao 
MPOG para a devida regularização e baixa. 

No que tange ao RP Processados relativos ao ano de 2011, o valor de RS 3.622,00 
encontra-se pendente por desacordo com o fornecedor, mas que ainda não foi devidamente 
justificativo pela Unidade solicitante para a regularização e baixa. 

Quanto aos RP não Processados dos anos de 2010 e 2011, quase a sua totalidade refere-se 
a empenhos relativos ao fornecimento de mão de obra e que restaram pendências em vias judiciais 
ou exta judiciais em verificação dos valores efetivamente devidos. 

Quanto aos RP não Processados do ano de 2012, tem sua maior representatividade em 
recursos destinados a Obras de engenharia que estão em andamento e relativo ao Termo de Parceria 
com a IBEPOTEQ, que teve a sua execução suspensa por medida judicial. Os demais valores estão 
sendo tratados com as Unidades para o envio da solicitação de  cancelamento, caso seja possível. 
 
 
4.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  
 
4.4.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
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Quadro 20 - A.4.4.1 – Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Instituto Federal do Paraná 

CNPJ:10.652.179/0001-15 UG/GESTÃO: 158009/26432 

Informações sobre as Transferências  
M
od
ali
da
de 

Nº do 
instrume
nto 

Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contra

partida 
No 
Exercício 

Acumulado 
até o 
Exercício Início Fim 

3 001/2013 170155/00001 
             
4.296,68    

             
4.296,68  

             
4.296,68  10/04/2013 07/06/2013 4 

3 001/2013 170155/00001 
           
55.000,00    

           
55.000,00  

           
55.000,00  10/04/2013 31/12/2013 4 

3 018/2012 153103/15234 
         
500.000,00    

         
166.666,6
7  

         
333.333,34  14/09/2012 31/12/2014 1 

3 006/2013 153079/15232 
           
46.000,00    

           
25.773,80  

           
25.773,80  12/03/2013 11/03/2014 1 

LEGENDA 
Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SIAFI, Posição em 31.12.2013. 
Recurso referente ao TC nº 006/2013 com a Universidade Federal do Paraná devolvido pela 2013NC000078 por não 
ter sido objeto de execução em 2013.  

 
 
4.4.2. Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 
Três Últimos Exercícios 
 
 
Quadro 21 - A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

 Nome: Instituto Federal do Paraná  

 CNPJ: 10.652.179/0001-15  

 UG/GESTÃO: 158009/26432  

 

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos 
Celebrados em 
Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente 
do ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011  
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 Convênio              

 Contrato de Repasse              

 Termo de Cooperação 3 4 0              251.737,15               179.266,67                              -    

 Termo de Compromisso              

 Totais 3 4 0              251.737,15               179.266,67                              -    

 Fonte: SIAFI  

 
 
4.4.3. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação 
e contratos de repasse.  
 
 
Quadro 22 - A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse. 

Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 
Nome: Instituto Federal do Paraná 

CNPJ: 10.652.179/0001-15 UG/GESTÃO: 158009/26432 

Exercício 
da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montante 
Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 
Cooperação 

Contratos de 
Repasse 

2013 

Contas 
Prestadas 

Quantidade  2  

Montante 
Repassado  59.296,68  

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade  2  

Montante 
Repassado  192.440,47  

2012 

Contas 
Prestadas 

Quantidade 1 3  

Montante 
Repassado 1.025.590,00 12.600,00  

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade  1  

Montante 
Repassado  166.666,67  

2011 

Contas 
Prestadas 

Quantidade    

Montante 
Repassado    

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade    

Montante 
Repassado    

Anteriores 
a 2011 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade    

Montante 
Repassado    

Fonte: 
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4.4.4. Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse 
 
 
Quadro 23 - A.4.4.4 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de 
Repasse 

Posição 31.12  
Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Instituto Federal do Paraná 

CNPJ: 10.652.179/0001-15 UG/GESTÃO: 158009/26432 

Exercício da 
Prestação das 
Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 
Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 
Repasse 

2013 

Quantidade de Contas Prestadas     

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado (R$)     
Contas 
NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado (R$)     

Com Prazo de 
Análise 
Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado (R$)     
Contas 
NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado (R$)     

2012 

Quantidade de contas prestadas 1   

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada 1   

Quantidade Reprovada    

Quantidade de TCE    

Montante repassado 1.025.590,00   

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante repassado (R$) 
    

2011 

Quantidade de Contas Prestadas     

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado     
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Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado  
    

Exercícios 
Anteriores a 
2011 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado  
    

Fonte: SICONV 

No segundo semestre de 2013 realizamos capacitação para os servidores lotados na execução e na seção de convênios 
das Unidades do IFPR com o objetivo de melhoria das informações e dos processos, inclusive sobre a prestação de 
contas e TCE. 

 
 
 
4.4.5. ANÁLISE CRÍTICA 
 

A partir do 2º semestre de 2012 ocorreram mudanças na gestão dos convênios, sendo a 
parte de controle e prestação de contas sob a responsabilidade da Diretoria de Contabilidade, 
Orçamento e Finanças - DCOF da Pró-Reitoria de Administração e o que tange à captação de 
recursos sob a gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação. Quanto a gestão das 
transferências voluntárias repassadas e que se encontram em situação de inadimplência, a Diretoria 
de contabilidade, Orçamento adotará os seguintes procedimentos: 

Na ocorrência de omissão ou atraso na prestação de contas, o IFPR notificará o convenente 
para que no prazo de 15 dias do recebimento do ofício apresente justificativa para o atraso e a 
efetiva prestação de contas ou efetue a devolução dos recursos repassados com a devida correção 
sob pena da instauração da Tomada de Contas Especial. 

Não há empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados pendentes de repasse para 
convenentes referentes ao ano de 2013. A evolução das transferências efetuadas nos 03 últimos 
exercícios, no que refere-se ao volume de recursos houve um aumento, pois em 2011 não houve 
repasse e em 2012 o montante foi de R$ 179.266,67 e em 2013 o montante de R$ 251.737,15  . No 
que se refere à quantidade manteve-se estável nos dois últimos anos.  

A gestão dos recursos repassados por transferência é realizado com a utilização do 
SICONV quando tratar-se de Convênios e Termos de Parceria, nos casos em que não se aplicar, o 
controle é realizado com utilização de planilhas que controlem os convenentes, valores, plano de 
trabalho e prestação de contas. 

Para os Termos de Parceria celebrados anteriormente ao ano de 2011 não foi possível o 
cadastramento no SICONV, sendo que os relatórios de cumprimento de metas e da prestação de 
contas farão parte do processo administrativo de contratação. 

Para a melhoria da eficiência e eficácia na gestão dos convênios no segundo semestre de 
2013 realizamos capacitação para os servidores lotados na execução e na seção de convênios das 
Unidades do IFPR com o objetivo de melhoria das informações e dos processos, inclusive sobre a 
prestação de contas e TCE. 

 No exercício de 2012 foi iniciado o processo de análise da prestação de contas do 
convênio 059/2010 e que encerrou no ano foi finalizada em 2013 no prazo regular e que resultou no 
cumprimento do objeto com restrição, visto que a diplomação por parte do IFPR ainda esta em fase 
de conclusão e a restituição do valor remanescente no montante de R$ 281.012,97 recebido por 
meio de GRU código 18836-0. 

No exercício de 2013 foi devolvido pela Universidade Federal do Paraná o recurso  
referente ao TC nº 006/2013 por meio da 2013NC000078 por não ter sido objeto de execução em 
2013. 
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Pelo volume pouco expressivo de transferências realizadas até 2013, não houve 
comprometimento das informações e dos controles pelo fato de não existir um servidor com 
dedicação exclusiva para a realização desta atividade. Os recursos materiais são compatíveis com as 
atividades. Com a previsão do aumento do volume de repasses de recursos por transferências 
voluntárias ocorrerá em 2014 a alocação de servidor com dedicação integral e capacitação para a 
atividade.  

A fiscalização in loco é efetuada pelo gestor do convênio, devidamente nomeado por 
Portaria interna, para a verificação da execução do plano de trabalho e do cumprimento do objeto e 
emissão de relatório. 

Os repasses de recursos realizados pelo IFPR alcançaram seus objetivos como instrumento 
de execução de políticas públicas descentralizadas a cargo desta UJ.  
 
 
4.5.  SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
4.5.1. Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da conta tipo “B” e por meio do 
cartão de crédito corporativo 
 

O Instituto Federal do Paraná não possui despesas realizadas por meio de suprimento de 
fundos por UG nem por Suprido (Conta Tipo “B”), portanto, o Quadro A.4.5.2 não foi preenchido. 
A seguir, apresenta-se a prestação de contas de Suprimentos de Fundos. 
 
Quadro 24 - A.4.5.1 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de 
Crédito Corporativo (Série Histórica) 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 
Conta Tipo “B” 

  CPGF       

Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2013         38 
             
19.114,53  

             
19.114,53  

2012     1 
                  
288,70  39 

             
36.894,43  

             
37.183,13  

2011         15 
               
6.946,28  

               
6.946,28  

 
 
4.5.2. Suprimento de fundos –Conta tipo “B” 
 

Não se aplica a UJ. 
 

 
4.5.3. Suprimento de fundos - Cartões de crédito corporativo 
 
Quadro 25 - A.4.5.3 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

   

Portador  CPF 
Valor do 
Limite 
Individual  

Valor Total 

Saque Fatura  

Código da UG 1 158009 Limite de Utilização da UG R$ 360.000,00  

A. P. M. ***.175.089-** 8.000,00 - 1.978,45 1.978,45 
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E. L. T. ***.023.949-** 8.000,00 - 520,00 520,00 

F. L. A. P.  ***.226.609-** 8.000,00  - - 

J. C. B. M. ***.559.550-** 8.000,00  502,00 502,00 

J.S.C. ***.778.970-** 8.000,00  4.434,15 4.434,15 

J.C.T.A. ***.869.589-** 8.000,00  645,60 645,60 

L.F.A. ***.093.159-** 8.000,00  5.968,14 5.968,14 

L.S.J. ***.103.689-** 8.000,00 - - - 

M.T. ***.437.399-** 8.000,00  401,68 401,68 

M.A.F.L. ***.704.139-** 8.000,00  910,61 910,61 

M.S.X.P. ***.384.219-** 8.000,00  - - 

S.M.N. ***.101.919-** 4.460,00  3.050,90 3.050,90 

T.C.F. ***.702.689-** 8.000,00  703,00 703,00 

Total Utilizado pela UG  - 19.114,53 19.114,53 

Total Utilizado pela UJ  - 19.114,53 19.114,53 

 
Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 
 A despesa realizada por meio de suprimento de fundos está demonstrada nos quadros a 
seguir. 
 
 
4.5.4 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 
 
 
Quadro 26 - A.4.5.4 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Qtd. 
 
Valor  Qtd. 

 
Valor  Qtd. 

 
Valor  Qtd.  Valor  Qtd. 

 
Valor  Qtd.  Valor  

PC não Apresentadas                         
PC Aguardando 
Análise                         

PC em Análise             5 11.630,64         

PC não Aprovadas             1 330,00         

PC Aprovadas             6 7.153,89         

Fonte: PROAD/DCOF 

Despesa Glosada em R$ 330,00 devolvida por GRU 
 
 
4.5.5 ANÁLISE CRÍTICA 
 

A expedição de Cartões de Crédito Corporativo para os servidores listados deve-se à 
necessidade de fazer frente às despesas de pequeno porte que possam influenciar negativamente no 
desenvolvimento das atividades educacionais e de infraestrutura, vivenciadas em cada unidade do 
IFPR.  
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Entre as principais, destacaram-se as de despesas com material de expediente não 
constante no almoxarifado, materiais para processamento de dados, materiais de manutenção de 
bens imóveis e suas instalações (materiais elétricos, hidráulicos e eletrônicos). 

No IFPR, a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças juntamente com o Gabinete 
do Reitor estipulou o limite máximo de 2 (dois) cartões de crédito corporativo por câmpus. As 
prestações de contas passam por auditoria interna, e o servidor é notificado caso a auditoria 
encontre alguma irregularidade. 

O IFPR utiliza esta ferramenta com muita precaução, sendo que o montante anual gasto 
com pagamento de CPGF não atingiu nem R$ 20 mil reais para um total de 21 unidades, dentro de 
um limite de R$ 360 mil reais. 
 
 
4.6. Renúncias sob a gestão da UJ 
 

Este item não se aplica ao Instituto Federal do Paraná, por isso os quadros listados e as 
análises críticas a seguir não foram preenchidos. 
 
- Quadro A.4.6.1.1 - Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios 
Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ;  
4.6.1.2. Benefícios financeiros e creditícios, Análise Crítica     
- Quadro A.4.6.2.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ/ Renúncias Tributárias Estimadas e 
Quantificadas pela UJ ; 
- Quadro A.4.6.2.2  - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 
- Quadro A.4.6.2.3 - Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário - 2013-2011;  
- Quadro A.4.6.2.4.1 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas;  
- Quadro A.4.6.2.4.2 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas; 
- Quadro A.4.6.2.5.1 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas; 
- Quadro A.4.6.2.5.2 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas;  
- Quadro A.4.6.2.6 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ;  
- Quadro A.4.6.2.7 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas; 
- Quadro A.4.6.2.8 - Comunicações à RFB;   
- Quadro A.4.6.2.9 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas; 
- 4.6.2.10 - Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal; 
- Quadro A.4.6.2.11 - Ações da RFB; 
- 4.6.2.12. – Renúncia Tributária, Análise Crítica. 
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS  
 
5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 
 

O IFPR possui uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas responsável em planejar, 
superintender, coordenar, fomentar as políticas de gestão de pessoas visando atingir as metas e ao 
cumprimento da missão institucional, por meio de servidores capacitados e motivados, bem como 
normatizar e organizar processos de administração de pessoas, visando à valorização e o aumento 
da competência de seus servidores, necessários ao pleno desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão. 

Os quadros a seguir tratarão de expor a composição do quadro de servidores ativos do 
Instituto Federal do Paraná de acordo com a tipologia do cargo, por idade, por escolaridade, entre 
outros. 
 
 
5.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 
 
5.1.1.1. Lotação 

 
Quadro 27 - A.5.1.1.1  – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1455 1032 368 34 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   0 0 0 
1.2.   Servidores de Carreira 
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1455 1032 368 34 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão  1020 367 31 
1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 
descentralizado  1 0 0 
1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 
provisório  7 0 1 
1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas  4 1 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários  49 34 25 
3.   Servidores sem Vínculo com a 
Administração Pública   0 2 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1455 1081 402 61 

Fonte: SIAPE  

Servidores egressos sem vinculo com a Administração Publica: 2 cargos em comissão 
 
 
5.1.1.2. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 
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Quadro 28 - A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 

 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 
Pessoas na Situação 
em 31 de Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 2 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 0 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 2 

1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0 

2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 20 

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior 3 

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 17 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 0 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 0 
3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 
cônjuge/companheiro 0 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0 

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 4 

4.1.     Doença em Pessoa da Família  4 

4.2.     Capacitação  0 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 6 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  5 

5.2.     Serviço Militar 0 

5.3.     Atividade Política 0 

5.4.     Interesses Particulares  1 

5.5.     Mandato Classista 0 

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) 2 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 34 

Fonte: SIAPE  

  

  

6.   Outras Situações (Especificar o ato normativo) 2 

AFAST P/ PRESTAR COLABORACAO A OUTRA ICT-LEI 10973   

 
 
 
5.1.2. Qualificação da Força de Trabalho 
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5.1.2.1. Estrutura de cargos e funções 

 

Quadro 29 - A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 
UJ (Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 
Exercício Egressos no Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 112 47 27 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 112 47 27 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  107 46 22 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado  1 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  2 1 3 

1.2.4.    Sem Vínculo  0  2 

1.2.5.    Aposentados  1   

2.   Funções Gratificadas 0 262 186 50 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  261 186 49 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado  0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  0 0  

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  0 374 233 77 

Fonte: SIAPE  
 
 
5.1.2.2. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

 

Quadro 30 - A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 
31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 40 
anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima 
de 60 
anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 260 513 220 76 12 

1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2.     Servidores de Carreira  242 494 214 73 9 

1.3.     Servidores com Contratos Temporários 18 19 6 3 3 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 

2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 

3.          Totais (1+2) 260 513 220 76 12 

Fonte: SIAPE  
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5.1.2.3. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 
Escolaridade 

 

Quadro 31 - A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação 
apurada em 31/12 

 
Tipologias do Cargo 

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 0 1 1 61 253 238 399 128 

 1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.      Servidores de Carreira  0 0 1 0 60 218 238 387 128 

 1.3.      Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 1 1 35 0 12 0 

 2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.       Totais (1+2) 0 0 1 1 61 253 238 399 128 

 LEGENDA 
 Nível de Escolaridade 
 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 
– Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 Fonte: SIAPE  
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5.1.3. Custos de pessoal da UJ 
 
Quadro 32 -  A.5.1.3. Quadro de Custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Tipologias
/ 
Exercícios 

  Vencimentos e 
Vantagens 
Fixas   

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de Poder e Agentes Políticos 

E
xe

rc
íc

io
s 

 

2013 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

2012 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

2011 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$     
45.192.365,46 

R$                        
- 

R$      
4.566.720,71 

R$       
2.604.342,03 

R$       
3.718.162,76 

R$       
1.322.911,54 

R$            
54.642,98 

R$          
273.128,91 

R$            
71.204,30 

R$     
57.803.478,6
9 

2012 
R$     
33.780.401,50 

R$                        
- 

R$       
3.015.088,71 

R$       
1.358.853,39 

R$       
2.708.675,41 

R$          
887.985,58 

R$            
14.291,12 

R$            
36.083,05 

R$            
26.875,72 

R$     
41.828.254,4
8 

2011 
R$     
16.640.301,63 

R$                        
- 

R$       
2.168.063,05 

R$       
7.031.094,94 

R$       
2.047.348,17 

R$          
659.064,88 

R$          
821.738,93 

R$                        
- 

R$            
25.298,84 

R$     
29.392.910,4
4 

Servidores com Contratos Temporários 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$          
758.735,60 

R$                        
- 

R$            
64.705,00 

R$          
125.712,11 

R$          
111.729,09 

R$                        - 
R$                        
- 

R$              
2.828,49 

R$                        
- 

R$       
1.063.710,29 

2012 
R$          
593.191,03 

R$                        
- 

R$            
51.407,81 

R$            
19.858,01 

R$          
116.323,42 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                 
181,29 

R$                        
- 

R$          
780.961,56 

2011 
R$          
701.009,68 

R$                        
- 

R$          
117.209,16 

R$              
3.730,56 

R$          
105.796,91 

R$                        - 
R$            
60.605,69 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$          
988.352,00 

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$          
104.719,63 

R$                        
- 

R$              
9.517,30 

R$              
4.427,82 

R$              
6.161,15 

R$              
4.386,40 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                 
949,92 

R$          
130.162,22 

2012 R$            R$                        R$            R$            R$            R$              R$                        R$                        R$              R$          
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91.904,73 - 29.755,93 11.305,53 14.425,75 2.926,00 - - 3.956,45 154.274,39 

2011 
R$          
133.894,45 

R$                        
- 

R$            
16.158,15 

R$            
37.747,62 

R$            
13.112,17 

R$              
3.917,00 

R$              
1.457,79 

R$                        
- 

R$                 
995,52 

R$          
207.282,70 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                   
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

2012 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

2011 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        - 
R$                        
- 

R$                        
- 

R$                        
- 

R$                    
- 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$       
4.692.416,66 

R$       
3.167.659,86 

R$          
829.905,26 

R$          
365.108,67 

R$          
314.684,64 

R$          
155.056,59 

R$            
50.699,42 

R$            
18.054,18 

R$            
22.544,28 

R$       
9.616.129,56 

2012 
R$       
3.320.775,29 

R$       
2.289.069,50 

R$          
525.048,75 

R$          
227.569,18 

R$          
222.971,66 

R$          
106.962,00 

R$            
22.451,71 

R$            
12.484,89 

R$            
62.553,67 

R$       
6.789.886,65 

2011 
R$       
1.971.031,67 

R$       
2.247.779,44 

R$          
510.009,91 

R$          
829.002,29 

R$          
207.579,44 

R$            
84.110,11 

R$          
194.066,42 

R$                        
- 

R$            
69.272,91 

R$       
6.112.852,19 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

E
xe

rc
íc

io
s 

2013 
R$       
7.467.460,72 

R$       
1.367.695,28 

R$       
1.025.324,97 

R$          
393.173,37 

R$          
752.785,33 

R$          
296.072,75 

R$            
60.213,28 

R$            
11.182,14 

R$              
7.173,33 

R$     
11.381.081,1
7 

2012 
R$       
6.051.521,43 

R$          
887.130,33 

R$          
631.507,76 

R$          
255.406,74 

R$          
530.991,81 

R$          
222.745,40 

R$            
51.589,82 

R$              
7.858,34 

R$              
8.368,40 

R$       
8.647.120,03 

2011 
R$       
2.472.736,58 

R$          
590.580,72 

R$          
404.218,36 

R$          
896.951,21 

R$          
316.326,82 

R$          
121.161,70 

R$          
160.808,15 

R$                        
- 

R$              
5.618,32 

R$       
4.968.401,86 
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5.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 
 

5.1.4.1. Classificação do quadro de servidores inativos da UJ segundo o regime de proventos e 
aposentadoria 

 
Quadro 33 - A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de 
dezembro 

 

Regime de Proventos / Regime de 
Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 
Aposentados até 
31/12 

De Aposentadorias 
Iniciadas no 
Exercício de 
Referência 

1.          Integral 5 3 

1.1      Voluntária 3 2 

1.2      Compulsória 0 0 

1.3      Invalidez Permanente 2 1 

1.4      Outras 0 0 

2.          Proporcional 1 0 

2.1      Voluntária 1 0 

2.2      Compulsória 0 0 

2.3      Invalidez Permanente 0 0 

2.4      Outras 0 0 

3.          Totais (1+2) 6 3 

Fonte: SIAPE  
 
 
5.1.4.2. Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

 
Quadro 34 -  A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 

Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 

2 0 

1.1.        Integral 2 0 

1.2.        Proporcional   

2.       Em Atividade   

3.       Total (1+2) 2 0 

Fonte: SIAPE  
   
 

 

 



110 
 

 

5.1.5. Cadastramento do SISAC 
 
5.1.5.1. Atos sujeitos a comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

 
São atos sujeitos à apreciação e a registro pelo TCU (art. 2º, da Instrução Normativa nº  

44/2002):  
 
 I - admissão de pessoal;  
 II - concessão de aposentadoria;  
 III - concessão de pensão civil;  
 IV - concessão de pensão especial a ex-combatente;  
 V - concessão de reforma;  
 VI - concessão de pensão militar;  
 VII - alteração do fundamento legal do ato concessório.  
 
Estes atos estão sujeitos à apreciação e a registro. Isso significa que eles sofrerão análises, 

quanto a legalidade (ilegal ou legal), da Unidade Técnica (SEFIP), do Ministério Público junto ao 
TCU e do Ministro-Relator e em seguida serão submetidos ao julgamento de colegiado (Plenário, 1ª 
Câmara ou 2ª Câmara).  Para estes atos, os órgãos de pessoal deverão cadastrar no SISAC as 
informações a eles pertinentes e encaminhar os respectivos processos ao órgão de controle interno. 

 
 
Quadro 35 - A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao registro no 
TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 
Admissão 181 262 182 258 

Concessão de aposentadoria 3 1 3 1 

Concessão de pensão civil     

Concessão de pensão especial a ex-combatente     

Concessão de reforma     

Concessão de pensão militar     

Alteração do fundamento legal de ato concessório     

Totais 184 263 185 259 

Fonte: SIAPE      
 
 
5.1.5.2. Atos sujeitos a comunicação ao TCU 

 
Quadro 36 - A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 
Quantidade de atos 
sujeitos à comunicação 
ao TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 
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Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Desligamento 47 50 50 54 

Cancelamento de concessão     

Cancelamento de desligamento 1 0 1 0 

Totais 48 50 51 54 

Fonte: SIAPE      
 
 
5.1.5.3. Regularidade do cadastro dos atos no SISAC 

 
Quadro 37 -  A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2013 

Até 30 dias 
De 31 a 60 
dias 

De 61 a 90 
dias 

Mais de 90 
dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 86 87 8 1 

Concessão de aposentadoria 2 1 0 0 

Concessão de pensão civil     

Concessão de pensão especial a ex-combatente     

Concessão de reforma     

Concessão de pensão militar     

Alteração do fundamento legal de ato 
concessório 

    

Total 88 88 8 1 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 29 18 2 1 

Cancelamento de concessão     

Cancelamento de desligamento 1    

Total 30 18 2 1 

Fonte: SIAPE  
     
 
5.1.5.4. Atos sujeitos à remessa ao TCU em meio físico 

 
Quadro 38 - A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao envio ao 
TCU 

Quantidade de atos 
enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 
Pensões graciosas ou indenizatórias         

Outros atos fora do SISAC (especificar)         
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Totais 0 0 0 0 

Fonte: SIAPE      
 
 
5.1.6. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal em seus incisos XVI e XVII é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a de dois cargos de professor; a de um cargo 
de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.  

 
No ano de 2013 não foi constatado nenhum caso de acúmulo ilegal de cargo.  
 

 
5.1.7. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e 
Empregos Públicos  

 
Sobre a acumulação, o Instituto Federal do Paraná toma as seguintes providências para 

averiguar a acumulação de cargos:  
a) Quando da admissão os servidores (contratados e nomeados) devem declarar se 

acumulam ou não cargos, empregos, funções, aposentadoria e outros vínculos. 
b) Foi elaborada uma Declaração para que os admitidos no IFPR declarem se possuem 

outros vínculos, sejam eles na área pública ou privada. 
c) O controle é eficiente se os servidores agirem de boa-fé e declararem se possuem ou não 

outros vínculos. 
As declarações são analisadas e caso seja constatada alguma irregularidade o servidor é 

comunicado para optar por qual cargo irá permanecer. 
 
 
5.1.8. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
 
 
5.1.8.1. Índice de Técnicos com Nível Superior 

 
Estabelece a relação entre o total de técnicos-administrativos com escolaridade de nível 

superior. 
 
Equação Básica 
 

Índice de Técnicos com Nível Superior =  
Total de Técnicos com Nível Superior X 100 
               Total de Técnicos 

 
 
Terminologia 
 
Total de Técnicos com Nível Superior – Total de servidores da carreira de técnico-administrativo 
com escolaridade de nível superior. 
Total de Técnicos – Total de servidores da carreira de técnico-administrativo. 
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Indicador  
 

Total de Técnicos com 
Nível Superior 

Total de Técnicos Indicador 2013 

275 335 82,09% 

Fonte: PROGEPE 
 
 
5.1.8.2. Índice de Servidores Ingressos 

 
Estabelece a relação entre os servidores que tomaram posse em 2013 com o total de 

servidores em exercício. 
 
Equação Básica 
 

 Índice de Servidores Ingressos =  
Total de Servidores Ingressantes  x 100 
         Total de Servidores 

 
Terminologia 
 
Total de Servidores Ingressantes – Refere-se ao total de servidores efetivos que tomaram posse 
no ano de 2013. 
 Total de Servidores – Corresponde ao número total de servidores efetivos em exercício. 
 
Indicador  
 

Total de Servidores 
Ingressantes 

Total de Servidores Indicador 2013 

361 1020 35,39 

Fonte: PROGEPE 
 
 
5.1.8.3. Índice de Servidores Egressos 

 
Estabelece a relação entre os servidores que saíram durante o ano de 2013 com o total de 

servidores em exercício. 
 
 
 
Equação Básica 
 

 Índice de Servidores Egressos =  
Total de Servidores Egressos  x 100 
        Total de Servidores 

 
Terminologia 
 
Total de Servidores Egressos – Refere-se ao total de servidores efetivos que saíram durante o ano 
de 2013. 
Total de Servidores – Corresponde ao número total de servidores efetivos em exercício. 
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Indicador  
 

Total de Servidores 
Egressos 

Total de Servidores Indicador 2013 

31 1020 3% 

Fonte: PROGEPE 
 
 
5.1.8.4. Relação entre servidores técnicos-administrativos e docentes 

 
Estabelece a relação entre os servidores técnico-administrativos e os docentes em exercício 

em 2013. 
 
Equação Básica 
 

 Relação Técnico / Docente =  
Total de Técnicos  
Total de Docentes 

 
Terminologia 
 
Total de Técnicos – Corresponde ao número total de técnico-administrativos efetivos em exercício. 
Total de Docentes – Corresponde ao número total de docentes efetivos em exercício. 
 
Indicador  
 

Total de Técnicos Total de Docentes Indicador 2013 

335 685 0,49 

Fonte: PROGEPE 
 
 
 
5.1.8.5. Resumos dos Indicadores de Recursos Humanos 

 
O quadro abaixo apresenta o resultados dos cálculos indicadores de recursos humanos 

referentes aos anos de 2011 a 2013. 
 

Indicador 2011 2012 2013 
Índice de Técnicos com Nível Superior 72,70% 79,31% 82,09% 
Índice de Servidores Ingressos 31,88% 29,39% 35,39% 
Índice de Servidores Egressos 1,60% 7,02% 3,00% 
Relação entre servidores técnicos-administrativos e docentes 0,74 0,50 0,49 

 
 
 
5.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS 
 

A Terceirização de mão de obra ocorre quando uma empresa contrata outra para executar 
parte ou um todo da sua atividade. É uma descentralização de serviços, mediante contrato, em que a 
empresa contratada oferece a mão-de-obra objeto do contrato pactuado entre as partes. 
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O IFPR apresentou alguns contratos terceirizados como o de limpeza e higiene, de 
vigilância ostensiva, transportes, entre outros. 

 
5.2.1. Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 

 
Não se aplica a UJ. 
 

5.2.2. Autorizações expedidas pelo MPOG para realização de concursos públicos para 
substituição de terceirizados 
 

Não se aplica a UJ. 
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5.2.3. Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela UJ 
 
 
Quadro 39 -  A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante  

Nome:Instituto Federal do Paraná  

UG/Gestão: 158009/26432 CNPJ:10.652.179/0001-15  

Informações sobre os Contratos  

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores 
Contratados 

Sit. 

 

F M S  

Início Fim P C P C P C  

2010 (V) (O) 02 2010 03.229.363/0001-91 31/01/2010 01/02/2015 410 23   64   4 P  
2012 (L) (O) 02 2012 07.592.889/000192 01/02/2012 01/02/2015 146 75 4 55   1 P  

Observações:  

 

LEGENDA  

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.  

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.  

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.  

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.  

Fonte: PROAD/DA 
 
 
5.2.4. Informações sobre Locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 
 
Quadro 40 -  A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 

Nome: Instituto Federal do Paraná 

UG/Gestão: 158009 CNPJ: 10.652.179/0001-15 
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Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 
das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2012 2 O 29/2012 01.711.147/0001-52 17/07/2012 17/01/2014 25 1 1 18   2 P 

2012 4,5,9 e 12 O 36/2012 07.592.889/0001-92 13/09/2012 13/09/2014 69 40 47 58   23 P 
Observações: 

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Área: 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 
Superior. 

1.       Segurança; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

2.       Transportes; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

3.       Informática;   

4.       Copeiragem;   

5.       Recepção;   

6.       Reprografia;   

7.       Telecomunicações;   

8.       Manutenção de bens móvies   

9.       Manutenção de bens imóveis   

10.    Brigadistas   

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes   

12.    Outras   

Fonte: PROAD/DA 
  

 
 
5.2.5. Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4 
 

Os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra firmadas pelo IFPR têm a finalidade de suprir as necessidades de pessoal em cargos não 
contemplados pelo quadro de servidores da instituição. A quantidade de pessoal a ser contratada é dimensionada por cada unidade, através de suas 
Direções Gerais, as quais levam em conta aspectos específicos relacionados à deambulação das rotinas de trabalho necessárias para o atendimento da 
atividade fim da instituição. 
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Atualmente, a gestão dos contratos de dedicação exclusiva de mão de obra está à cargo da 
Diretoria de Administração/PROAD, porém a fiscalização é descentralizada, sendo designados, 
através de portaria, fiscais em cada unidade da instituição. Tal mecanismo permite um maior 
controle do trabalho e de dificuldades pontuais, tornando a prestação de serviço ainda mais eficaz.  

Concerne à Diretoria de Administração o respaldo aos fiscais dos contratos, os quais atuam 
na conferência documental e financeira e fiscalizam a prestação efetiva do serviço, repassando 
àquela Diretoria possíveis incorreções. Cabe à Diretoria de Administração a apuração e avaliação 
dessas incorreções e, nos casos cabíveis, a utilização dos mecanismos de penalização disponíveis na 
legislação vigente. Tal configuração de trabalho tem se mostrado bastante eficaz na gestão e 
fiscalização dos serviços, mantendo os níveis dos serviços prestados dentro dos parâmetros 
aceitáveis pela instituição.  
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5.2.6. Composição do Quadro de Estagiários 
 
 
Quadro 41 -A.5.2.6 - Composição do Quadro de Estagiários 

  

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes 
Despesa no 
exercício 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)  

1.      Nível superior 38 43 45 42 
                     
265.153,94  

 

1.1    Área Fim 5 10 10 10 
                       
58.482,64  

 

1.2    Área Meio 33 33 35 32 
                     
206.671,30  

 

2.      Nível Médio 30 45 57 54 
                     
167.977,49  

 

2.1           Área Fim 11 17 21 20 
                       
62.092,08  

 

2.2    Área Meio 19 28 36 34 
                     
105.885,41  

 

3.      Total (1+2) 68 88 102 96 
                     
433.131,43  

 

Fonte: SIAPE  
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6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 
6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE 
TERCEIROS  
 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 
  
A frota de veículos para o IFPR é de fundamental importância às atividades 

administrativas, de ensino e para o bom andamento logístico da Instituição no que tange a 
deslocamentos rotineiros dos Servidores entre as Unidades do IFPR, em eventos relacionados às 
suas áreas de atuação (cursos de capacitação, reuniões, etc); deslocamentos dos alunos e docentes 
para a realização de atividades extraclasse (aulas de campo, aulas práticas, seminários, congressos, 
etc.); deslocamentos de visitantes (autoridades, docentes, técnicos, palestrantes) de outros 
Órgãos/Instituições e também para o transporte de cargas e materiais de almoxarifado e expediente 
da Instituição. A frota realiza deslocamentos urbanos, interurbanos e interestaduais. 

Para administrar da frota existe um Fiscal de Contrato em cada Câmpus, com autonomia e 
responsabilidade pelos veículos nela lotados. 

 

Devido à recente locação de frota, a intenção é que não haja mais a compra de veículos de 
Transporte Coletivo e, no caso dos veículos de passeio, sejam adquiridos somente em caso de 
excepcionalidade. Privilegiou-se a locação da frota até termos uma avaliação concreta da 
economicidade. 

A estrutura de controles deste IFPR se refere ao acompanhamento e fiscalização dos 
Serviços de Transportes, levando em consideração os relatórios emitidos pelas empresas vinculadas 
a combustível, manutenção, seguro dos veículos e os próprios controles internos.  

 O IFPR, na figura da Diretoria de Administração da Pró-Reitoria de Administração, 
realizou um “Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – Terceirização da Frota de Veículos 
coletivos do IFPR” em dezembro de 2011. O estudo apresentou o levantamento dos custos e 
mapeamento dos problemas de transportes enfrentados e a autorização do Reitor para dar 
continuidade no processo licitatório. 
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Todos os custos relacionados à manutenção dos veículos (combustível, manutenção, 

seguros obrigatórios, motoristas, dentre outros) estão cobertos pelos presentes contratos tanto de 
veículos de passeio, quanto de veículos coletivos. 

 Com o intuito de maximizar a eficiência em relação aos serviços de transporte prestados 
ao IFPR são utilizados para controle Relatórios de Utilização por NFS; Relatórios de Controle de 
Quilometragem; Relatório de Quilômetros rodados; Relatório de roteiro das viagens; Controle de 
Utilização de Veículos; Solicitações de Reservas de Veículos; Relatório de Adicional de 
Deslocamento; Relatório de Quilômetros Excedentes; Relatório de Horas Adicionais; 
 
 
 
6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
 
6.2.1.  Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 
 
Quadro 42 - A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 
DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 
DE RESPONSABILIDADE DA 
UJ 

 

 EXERCÍCIO 
2013 

EXERCÍCIO 
2012 

 

 

BRASIL 

Paraná 35 32  

 Assis Chateaubriand 3 3  

 Campo Largo 2 2  

 Cascavel 2 2  

 Foz do Iguaçu 2 2  

 Irati 1 1  

 Ivaiporã 1 1  

 Jacarezinho 1 1  

 Palmas 1 1  

 Paranaguá 1 1  

 Paranavaí 1 1  

 Telêmaco Borba 1 1  

 Umuarama 1 1  
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 Curitiba 4 4  

 Astorga 1 1  

 Capanema 1 1  

 Londrina 2 2  

 Pitanga 1 1  

 Pinhais 1 1  

 Jaguariaíva 1 1  

 Goioerê 1 1  

 União da Vitória 1 1  

 Ortigueira 1 1  

 Quedas do Iguaçu 1 1  

 Guaíra 1 0  

 Barracão 1 0  

 Colombo 1 0  

 Subtotal Brasil 35 32  

 Total (Brasil + Exterior) 35 32  

 Fonte: PROAD  
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6.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional 
 
Quadro 43 - A.6.2.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG Unidade RIP Regime 
Estado de 
Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Com 
Reformas Com Manutenção 

158009 
Assis 
Chateaubriand 7953.00008.500-2 

21 4 
           98.483,00  

16/10/2012       
3.370.622,00  

    

158009 
Assis 
Chateaubriand 7953.00012.500-4 

21 4 
           66.600,00  

16/10/2012            
66.600,00  

    

158009 
Assis 
Chateaubriand 7953.00010.500-3 

21 4 
           87.824,00  

16/10/2012            
87.824,00  

    

158009 Campo Largo 7481.00021.500-7 
21 4 

      1.297.397,00  
16/10/2012       

2.036.436,00  
                  618,90  

158009 Campo Largo   
21 4 

    11.232.594,50  
16/10/2012     

17.538.091,00  
    

158009 Cascavel   
21 4 

         472.527,00  
16/10/2012          

472.527,00  
    

158009 Cascavel 7493.00096.500-0 
21 4 

         671.475,00  
16/10/2012          

671.475,00  
         
196.667,59  

  

158009 
Foz do Iguaçu 
(Floresta)   

21 4 
      5.141.092,00  

16/10/2012     
15.195.500,00  

    

158009 Foz do Iguaçu   
21 4 

      4.283.083,00  
16/10/2012       

4.283.083,00  
               3.341,40  

158009 Irati 7607.00037.500-8 
21 4 

         431.631,00  
16/10/2012       

1.968.344,00  
           
67.126,10  

  

158009 Ivaiporã 7623.00014.500-4 
21 4 

         277.712,00  
16/10/2012          

989.612,00  
    

158009 Jacarezinho   
21 4 

         186.105,00  
16/10/2012       

3.071.376,80  
                  104,40  

158009 Palmas 7733.00018.500-0 
21 4 

      7.536.090,00  
16/10/2012     

17.056.090,00  
               6.699,87  

158009 Paranaguá 7745.00224.500-3 
21 4 

      1.715.548,45  
16/10/2012       

7.044.958,95  
           
86.049,60  

           14.282,90  

158009 Paranavaí   
21 4 

      1.530.934,00  
16/10/2012       

4.315.611,00  
                    44,00  

158009 Telêmaco Borba   
21 4 

      2.152.592,00  
16/10/2012       

7.226.257,00  
                  996,00  
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158009 Umuarama   
21 4 

         318.300,00  
16/10/2012       

3.255.320,00  
                  522,00  

158009 Curitiba (Real)   
21 4 

    17.942.550,00  
16/10/2012     

24.119.350,00  
         
170.540,00  

  

158009 Curitiba (Asa)   
21 4 

  
16/10/2012          

686.301,00  
           
14.580,00  

  

158009 
Curitiba 
(Oficinas)   

21 4 
      4.065.768,00  

16/10/2012       
5.485.768,00  

               3.599,00  

158009 
Curitiba 
(Câmpus)   

21 4 
    15.530.714,00  

16/10/2012     
21.951.997,00  

               7.500,00  

158009 Astorga 7439.00007.500-0 
21 4 

         431.850,00  
16/10/2012          

431.850,00  
    

158009 Capanema 7487.00006.500-4 
21 4 

         409.072,00  
16/10/2012          

409.072,00  
    

158009 Londrina   
21 4 

      2.205.978,00  
16/10/2012       

2.205.978,00  
               4.249,90  

158009 Londrina   
21 4 

      1.433.170,00  
16/10/2012       

3.935.070,00  
    

158009 Pitanga 7771.00014.500-0 
21 4 

         311.430,00  
16/10/2012          

311.430,00  
    

158009 Pinhais   
21 4 

      5.138.561,91  
16/10/2012       

5.138.561,91  
    

158009 Jaguariaíva 7633.00010.500-0 
21 4 

         271.541,00  
16/10/2012          

271.541,00  
    

158009 Goioerê 7569.00007.500-8 
21 4 

         259.525,00  
16/10/2012          

259.525,00  
    

158009 União da Vitória 7637.00002.500-9 
21 4 

         622.860,00  
16/10/2012          

622.860,00  
    

158009 Ortigueira 7727.00012.500-2 
21 4 

         366.806,55  
16/10/2012          

366.806,55  
    

158009 
Quedas do 
Iguaçu   

21 4 
         204.335,00  

16/10/2012          
204.335,00  

    

158009 Guaíra   21 4          717.867,39          
158009 Barracão   21 4       3.635.918,47          

158009 Colombo   
21 4 

      3.754.428,00  
16/10/2012       

3.754.428,00  
    

Total 
      
534.963,29          41.958,37  

Fonte: PROAD 
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6.2.3. Discriminação de Imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ 
 
Não se aplica a UJ. 
 
 
6.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 
 
Quadro 44 - A.6.3  – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 
LOCADOS DE TERCEIROS 
PELA UJ 
EXERCÍCIO 

2013 
EXERCÍCIO 

2012 

BRASIL 
PR 1 1 

Curitiba 1 1 

Subtotal Brasil 1 1 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte: PROAD 

 
 

Toda a Gestão do Patrimônio Imobiliário do IFPR encontra-se atualmente centralizada na 
Coordenadoria de Almoxarifado e Controle Patrimonial da Pró-Reitoria de Administração, 
composta por apenas um servidor, (SIAPE) que acumula esta atribuição com toda a gestão do 
patrimônio móvel e do Almoxarifado Central do órgão. 

Em razão disso, o controle dos imóveis institucionais é realizado primordialmente através 
do Sistema SPIUNET, exceto no que diz respeito às obras e avaliações, que são delegadas à 
Diretoria de Infraestrutura/PROAD, e à legalização documental de imóveis recebidos através de 
doação, que é feita pela Assessoria de Relações Institucionais do Gabinete do Reitor. Os critérios 
para a reavaliação dos imóveis do IFPR foram os da NBR 5676, de avaliações expeditas com grau 
de precisão e fundamentação baseada em dados de mercado. Devido à dimensão dos terrenos foi 
adotada a avaliação do terreno mais a avaliação dos Blocos/prédios/galpões existentes, com a 
devida depreciação pela idade. 
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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 
7.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 
 



127 
 

 

Quadro 45 - A.7.1 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

  Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

    monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

  Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos 
de TI. 

  X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes 
quanto à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de 
TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

    aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

  X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

    aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades 
usuárias em termos de resultado de negócio institucional. 

    aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos 
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de 
TI. 

X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da 
instituição: 
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

  Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

  Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

  Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de 
TI. 

  Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e 
a eficácia dos respectivos controles. 

  Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

  Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a 
respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

  Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por 
iniciativa da própria instituição: 
  Auditoria de governança de TI. 

  Auditoria de sistemas de informação. 

  Auditoria de segurança da informação. 

X Auditoria de contratos de TI. 

  Auditoria de dados. 

  Outra(s). Qual(is)? 
_____________________________________________________________________________ 

  Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento 
congênere: 
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  A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

  A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

  O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

  O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

  O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

  O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:                                              
http://dtic.ifpr.edu.br/comite-diretivo/   

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

  Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de 
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e 
publicou) os seguintes processos corporativos: 

  Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

  Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou 
classificação sigilosa). 

  Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

  Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) 
sempre  
(  3  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(  3  ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(  2 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(  4  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

(  4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 
estabelecidos em contrato. 
(  2  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos 
termos contratuais (protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

  O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

  Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

  A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

X A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

  Entre 1 e 40%. 
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  Entre 41 e 60%. 

  Acima de 60%. 

X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações 
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e 
melhorias para o próximo questionário. 
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8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 
8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 
 
Quadro 46 -  A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1.     A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas 
licitações que levem em consideração os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.     

X 
    

·          Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 
sustentabilidade ambiental foram aplicados? * NOTA  

2.     Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos 
atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo 
de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.     

X 
    

3.     A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência 
àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que 
não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).       

X 
  

4.     Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido 
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas 
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo 
condição na aquisição de produtos e serviços.     

X 

    

·          Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação 
ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 

Para a contratação de serviços gráficos a UJ 
exigiu no Edital de contratação: 36.7. 
Comprovação de um dos seguintes selos de 
certificação ambiental referentes à origem 
do papel: FSC-Brasil (Forest Stewardship 
Council - Conselho Brasileiro de Manejo 
Florestal) ou CERFLOR (Certificação 
Florestal - Inmetro); 

5.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que 
colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras 
automáticas, lâmpadas econômicas).     

X 
    

·          Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da 
aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? Não há medição  

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados 
(ex: papel reciclado). 

      
X 

    

·          Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os 
produtos adquiridos? Papel sulfite 
7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores 
mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis 
alternativos. 

  
    

X 
  

·          Se houver concordância com a afirmação acima, este critério 
específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Sim (  X  ) Não (    ) 
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8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de 
reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).   

X 
      

·          Se houver concordância com a afirmação acima, como essa 
preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?   
9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos 
de durabilidade e qualidade de tais bens e produtos.   

X 
      

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços 
de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção 
e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e 
água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 
ambiental.           
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, 
bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.       

X 
  

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores 
visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X 

        
·          Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu 
a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização 
da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos 
naturais voltadas para os seus servidores. 

X 
        

·          Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu 
a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?   
Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da 
UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto 
da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, 
porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 
 
8.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 
 

O Instituto Federal do Paraná integra o Termo de Adesão 02, que entre si celebram o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Finanças e o Ministério da Educação, para implantação 
do Projeto Esplanada Sustentável – PES. 

Este termo tem por finalidade integrar esforços de órgãos governamentais para desenvolver 
ações destinadas à implantação do PES, visando à melhoria da eficiência no uso racional dos 
recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no seu ambiente de trabalho. 

O Projeto tem como motivadores principais o art. 225 da Constituição e o Acórdão nº 
1.752 de 29 de junho de 2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União, que recomenda ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que incentive os órgãos e instituições públicas 
federais a adotarem um modelo de gestão estruturado na implementação de ações voltadas ao uso 
racional de recursos, por meio da divulgação de orientações de acordo com os programas já 
existentes no Governo Federal: 

Programa de Eficiência do Gasto Público – PEG, desenvolvido no âmbito da Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/MPOG; 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, mais especificamente o 
Subprograma Eficiência Energética em Prédios Públicos – Procel EPP, desenvolvido pela 
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Eletrobrás e coordenado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia – SPE/MME; 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, coordenado pela Secretaria de 
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – SAIC/MMA; e 

Coleta Seletiva Solidária, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SE/MDS. 

Primeiramente, em 2010, o Instituto Federal do Paraná havia aderido ao Programa de 
Eficiência do Gasto Público – PEG. Todavia, com a expansão da rede federal de educação 
profissional e tecnológica, o que dificultou a redução de tais despesas, pela falta de ferramentas de 
controle que facilitassem a mensuração da redução do gasto bem como a mensuração dos gastos 
anuais por resmas, metro cúbico e quilowatt, e ausência de incentivo ao uso ao programa, a 
Instituição acabou por não dar a devida atenção. 

Em 2012, com a assinatura do termo de adesão em 23 de novembro de 2012 e com uma 
instituição mais consolidada, o IFPR já pactuou as reduções de gastos previstas no Projeto 
Esplanada Sustentável. Ainda não foi possível apurar os efeitos da adesão deste Programa. 

 
 
Quadro 47 - A.8.2. Consumo de papel, energia elétrica e água 

Gastos com Energia elétrica, água e esgoto (R$) 

  

2011 2012 2013 
Variação 
2012/2013 
(%)  

Energia Elétrica 
(3.33.90.39.43) 

R$   801.040,59 R$   1.189.318,36 R$   1.182.019,87 -1% 

Água e Esgoto 
(3.33.90.39.44) 

R$   152.661,90 R$       180.762,88 R$       240.746,99 33% 

Fonte: Proplan     

  
 
8.3. MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA 
ELÉTRICA E ÁGUA 
 

O Instituto Federal do Paraná adotou como medida para redução do consumo de papel a 
implantação do Sistema Integrado de Gestão (SIG), dividido em três grupos de sistemas: Sistema 
Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), Sistema Integrado de Gestão de 
Recursos Humanos (SIGRH) e Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 
(SIPAC), que visa integração de todas as atividades administrativas e acadêmicas, reduzindo os 
gastos no consumo de papel, através da digitalização de documentos, com o trâmite on-line.  
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9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 
 
 
9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU 

 
9.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 
Durante o exercício de 2013, o TCU emitiu uma deliberação para o IFPR que foi 

prontamente atendida. 
 

 
Quadro 48 -  A.9.1.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 
Expedida 

  TC 013.949/2007-5 4.189/2008 - 2ª Câmara 9.5     

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

PROGEPE 103613 

Descrição da Deliberação 

Proceder desconto de multa na remuneração do servidor P.T.Y. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PROGEPE 103613 

Síntese da Providência Adotada 

A multa foi descontada da folha de pagamento do servidor 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Erário foi ressarcido 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Servidor não criou óbice ao processo do desconto. 

 
 

9.1.2. Deliberações do TCU pendentes de Atendimento ao final do Exercício  
 
Não existe deliberação pendente para cumprimento por parte do IFPR junto ao TCU, segue 

abaixo relação com todos os ofícios emitidos pelo Tribunal de Contas da União ao longo de 2013 
para esta autarquia. 

 
Tabela – Ofícios do TCU encaminhados ao IFPR 

Data do 
Recebimento 

N° do Ofício 
TCU 

Data da 
Resposta 

N° do Ofício de 
Resposta do IFPR 

Assunto do Ofício 

08/04/2013 
0348/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

29/04/2013 
116.2013 -
GAB.Reitoria 

Acompanhamento e monitoramento de que trata o 
processo TC 044.167/2012-1. 
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09/04/2013 
0354/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

27/05/2013 
134.2013 -
GAB.Reitoria 

Informações de contratos celabrados pelo IFPR com 
entidades sem fins lucrativos, ONGS e OCIPS. 

06/05/2013 
0411/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

02/08/2013 
188.2013 -
GAB.Reitoria 

Informações sobre acumulação de cargos e situações 
ilegais entre a UTFPR e IFPR. 

17/05/2013 
0546/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

20/06/2013 
147.2013 -
GAB.Reitoria 

Inrregularidades em parceria firmada entre o IMAP, 
na promoção de curso de pós-graduação a distância. 

19/07/2013 
0740/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

24/07/2013 
176/2013 -
GAB.Reitoria 

Apresentar documentos e informações acerca dos 
Cursos Técnicos Profissionalizantes a distância, que 
se refere ao contrato firmado entre a Funpar e o IBCT. 

19/07/2013 
0753/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

24/07/2013 
176/2013 -
GAB.Reitoria 

Apresentar documentos e informações acerca dos 
Cursos Técnicos Profissionalizantes a distância, que 
se refere ao contrato firmado entre a referida escola e 
a Fundação Educacional  Universidade Eletrônica do 
Brasil. 

19/07/2013 
0755/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

24/07/2013 
176/2013 -
GAB.Reitoria 

Apresentar documentos e informações acerca dos 
Cursos Técnicos Profissionalizantes a distância, que 
se refere ao contrato firmado entre a referida escola e 
a Associação de Massoterapeutas do Brasil - AMBM. 

19/07/2013 
0748/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

24/07/2013 
176/2013 -
GAB.Reitoria 

Apresentar documentos e informações acerca dos 
Cursos Técnicos Profissionalizantes a distância, que 
se refere ao contrato firmado entre a Fundação da 
UFPR - Funpar e Golden Consultoria Educacional S/S 
Ltda, com a interveniência da Escola Técnica da 
UFPR. 

19/07/2013 
0760/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

24/07/2013 
176/2013 -
GAB.Reitoria 

Apresentar documentos e informações acerca dos 
Cursos Técnicos Profissionalizantes a distância, que 
se refere ao contrato firmado entre a Funpar e o IBCT. 

02/08/2013 
0869/2013 -
TCU/SECEX -
PR 

16/08/2013 
 200.2013 -
GAB.Reitoria 

Proceder o desconto na remuneração do responsável 
P. T. Y. (Deliberação Atendida) 

 
O acórdão nº 8.600/2013 TCU-1ª Câmara considerou implementadas todas as 

determinações identificadas na Prestação de Contas referente ao exercício de 2010 (TC 
026.739/2011-9). 

 
 

9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI 
 

9.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no exercício 
 
Durante o exercício de 2013, através de relatório, a Controladoria Geral da União emitiu 

duas recomendações ao IFPR que foram prontamente atendidas. 
 
 

Quadro 49- A.9.2.1. - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

201.217.005 Recomendação 01 1.2.1.1 Relatório  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

PROAD 103612 

Descrição da Recomendação 

Que a Unidade crie mecanismos com vistas ao aperfeiçoamento das suas cotações de preços, a fim de que as mesmas 
reflitam de forma consistente os valores das aquisições pretendidas, evitando-se assim distorções como as verificadas 
neste caso específico. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PROAD - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 103612 

Síntese da Providência Adotada 

Criação de setor de supervisão das compras que acompanha a aquisição dos bens do IFPR e estabelece o cronograma de 
compras. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os processos de aquisições seguem um calendário de compras estipulado pela Coordenadoria de compras da Diretoria de 
Administração do IFPR 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Fatores Positivos: segregação de funções, treinamento de equipe de pregoeiros e fórum específico para discussão do tema 
compras 

 
 
 

Quadro 50 Quadro A.9.2.1. - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Quadro A.9.2.1. - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

201.217.005 Recomendação 02 1.2.1.1 Relatório  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

PROGEPE 103613 

Descrição da Recomendação 

Que a Unidade adote medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores superfaturados, e, não obtendo 
sucesso nestas medidas, apure responsabilidades pelo prejuízo causado à Administração. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PROGEPE 103613 

Síntese da Providência Adotada 

O servidor M.A.*. foi notificado sobre a recomendação da CGU 

Síntese dos Resultados Obtidos 



136 
 

 

Erário ressarcido       

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Fatores Positivos: Servidor não criou óbice ao processo do desconto. 

 
9.2.2. Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

 
Não existem recomendações pendentes para cumprimento por parte do IFPR junto a CGU, 

segue abaixo relação com todas as Solicitações de Auditoria emitidas pela Controladoria-Geral da 
União ao longo de 2013 para esta autarquia. Ressaltamos que todas as Sas foram respondidas pelo 
IFPR. 

 
 

Tabela 6 - Atuação CGU - Solicitação de Auditoria 

Atuação CGU - Solicitação de Auditoria 

Data do 
Recebimento 

N° da Solicitação 
de Auditoria 

Data da Resposta 
N° do Ofício de 
Resposta 

Assunto da Solicitação de Auditoria  

20/01/2013 201300587/003 01/03/2013 
Ofício 045/2013 -
GAB.Reitoria 

Licitações, relatório de gestão, 
atualização do Plano de Providências 
Permanente. 

21/01/2013 201300587/001 28/01/2013 
Ofício n° 012/2013 -
PROGEPE/IFPR 

Progressão por capacitação dos cargos 
técnico-administrativos em educação. 

29/01/2013 201300587/002 06/02/2013 
Ofício 022.2013 -
GAB.Reitoria 

Plano de Providência Permanente. 

22/02/2013 201305596/001 08/03/2013 
Ofício 052.2013 -
GAB.Reitoria 

Progressão por capacitação profissional 
dos servidores técnico-ddministrativos 
(PC) 

13/03/2013 201300587/004 19/03/2013 
Ofício 059.2013 -
GAB.Reitoria 

Pregão Eletrônico 004/2013 - Aquisição 
de divisórias especiais e outros. 

28/11/2012 201217005/001 10/01/2013 
Ofício 003/2013 -
GAB.Reitoria 

Aquisição de Telescópios. 

18/01/2013 201217005/002 01/03/2013 
Ofício 043.2013 -
GAB.Reitoria 

Inexigibilidade n° 99/2009 - Aquisição 
do telescópio Celestron CPC 800 XLT. 

13/03/2013 201217005/003 08/04/2013 
Ofício 073/2013 -
GAB.Reitoria 

Telescópio. 

14/03/2013 201305596/002 22/03/2013 
Disponibilizado 
processo "in loco" 

Progressão por capacitação profissional 
dos servidores técnico-ddministrativos. 

26/03/2013 201300587/005 03/04/2013 
Ofício 070.2013 -
GAB.Reitoria 

Nomeação da servidora Maria Teresa 
Pessoa Gonçalves - Para cargo de 
Assessora Especial do Gabinete do 
Reitor. 

05/04/2013 201305596/003 29/04/2013 

Ofício 115.2013 -
GAB.Reitoria e 
Ofício 053.2013 -
GAB.Reitoria 

Progressão por Capacitação dos 
Servidores Técnico-Administrativos 
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08/04/2013 201300587/006 16/04/2013 
Ofício 108.2013 -
GAB.Reitoria 

Nomeação da servidora Maria Teresa 
Pessoa Gonçalves - Para cargo de 
Assessora Especial do Gabinete do 
Reitor. 

21/06/2013 201300587/007 26/06/2013 
Ofício 152.2013 -
GAB.Reitoria 

Autoavaliação do gestor acerca dos 
controles internos administrativos 
relacionado a gestão de compras 

21/06/2013 201217263/001 22/10/2013 
Ofício 272.2013 -
GAB.Reitoria 

Pregão Eletrônico de n.° 56/2011. 

27/06/2013 201300587/008 05/06/2013 
Ofício 167.2013 -
GAB.Reitoria 

Publicação e Registro de Contratos no 
SIASG, e publicações de Pregão 
Eletrônico no site do IFPR 

09/07/2013 201300587/009 26/07/2013 
Ofício 175.2013 -
GAB.Reitoria 

Esclarecimentos de cada Empenho 
Listado, informando qual a relação entre 
o objeto do gasto e a finalidade da ação 
na qual ele foi enquadrado. 

26/07/2013 201308631/001 17/09/2013 
Ofício 226.2013 -
GAB.Reitoria 

Disponibilizar documentos relacionados 
a rotina de pessoal. 

09/08/2013 201314742/001 25/10/2013 
Ofício 280.2013 -
GAB.Reitoria 

Concorrência 02/2013 - Obras. 

15/08/2013 201314742/002 27/09/2013 
Ofício 237.2013 -
GAB.Reitoria 

Concorrência 02/2013 - Ações 
Orçamentarias. 

03/09/2013 201314742/004 19/09/2013 
Ofício 222.2013 -
GAB.Reitoria 

Concorrência 02/2013 - Obras. 

19/08/2013 201314742/003 19/10/2013 
Ofício 222.2013 -
GAB.Reitoria 

Concorrência 02/2013 - Obras. 

20/08/2013 201313561/001 02/09/2013 
Ofício 208.2013 -
GAB.Reitoria 

Tecnologia da Informação. 

23/06/2013 201313561/002 11/10/2013 
Ofício 214.2013 -
GAB.Reitoria 

Gestão do patrimônio imobiliário. 

26/08/2013 201313561/003 05/09/2013 
Ofício 211.2013 -
GAB.Reitoria 

Tecnologia da Informação. 

26/08/2013 201313561/005 03/09/2013 
Ofício 209.2013 -
GAB.Reitoria 

Atendimento a recomendações da CGU. 

26/08/2013 201313561/006 17/09/2013 
Ofício 221.2013 -
GAB.Reitoria 

Carta de serviço ao cidadão. 

26/08/2013 201313561/007 11/09/2013 
Ofício 213.2013 -
GAB.Reitoria 

Indicadores de desempenho. 

27/08/2013 201313561/008 11/09/2013 
Ofício 212.2013 -
GAB.Reitoria 

Controles internos. 

27/08/2013 201313561/009 09/09/2013 Disponibilizado Licitações, dispensas e inexigibilidades. 

03/09/2013 201313561/010 13/09/2013 
Ofício 218.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato 21/2012 - Construtora Elabore 
Ltda, CJPJ 07.726.882/0001-16. 

04/09/2013 201313561/012 17/09/2013 
Ofício 225.2013 -
GAB.Reitoria 

Sistema CGU-PAD. 

04/09/2013 201313561/013 01/10/2013 
Ofício 238.2013 -
GAB.Reitoria 

Controles internos da gestão de compras. 
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04/09/2013 201313561/014 01/10/2013 
Ofício 243.2013 -
GAB.Reitoria 

Bens móveis. 

04/09/2013 201313561/015 01/10/2013 
Ofício 242.2013 -
GAB.Reitoria 

Trasportes. 

06/09/2013 201313561/016 23/09/2013 
Ofício 230.2013 -
GAB.Reitoria  

Contrato relativo ao Pregão Eletrônico n° 
57/2012. 

06/09/2013 201313561/017 09/10/2013 
Ofício 252.2013 -
GAB.Reitoria 

CEPIM/CEIS. 

11/09/2013 201313561/019 20/09/2013 
Disponibilizado 
processo "in loco" 

TI - Licitação e Contratos. 

09/09/2013 201313561/018 27/09/2013 
Ofício 239.2013 -
GAB.Reitoria 

TI - Licitação e Contratos. 

23/09/2013 201313561/020 09/10/2013 
Ofício 253.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 02/2012 - Habitual mão-de-
obra. 

23/09/2013 201313561/021 16/10/2013 
Ofício 259.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 06/2009 - Betron tecnologia 
em segurança. 

03/10/2013 201313561/022 11/10/2013 
Ofício 255.2013 -
GAB.Reitoria 

Trilha de pessoal. 

26/09/2013 201313561/023 16/10/2013 
Ofício 257.2013 -
GAB.Reitoria 

PE 45/2013 - Serviços gráficos. 

30/09/2013 201313561/024 11/10/2013 
Ofício 256.2013 -
GAB.Reitoria 

Edital do Concurso n° 126/2013. 

04/10/2013 201313561/025 22/10/2013 
Ofício 271.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato 01/2013 - Obra impressa. 

04/10/2013 201313561/026 18/10/2013 
Ofício 267.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 08/2012 - V.B.C Telecom 

04/10/2013 201313561/027 16/10/2013 
Ofício 260.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 36/2012 - Habitual mão-de-
obra (recepção, coperagem e outros). 

04/10/2013 201313561/028 
16/10/2013 
Complementação 
31/10/2013 

Ofício 259.2013 -
GAB.Reitoria e 
Ofício 288.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 02/2010 - Betron vigilância. 

04/10/2013 201313561/029 16/10/2013 
Ofício 258.2013 -
GAB.Reitoria 

Recursos Humanos - Rubricas. 

16/10/2013 201313561/030 31/10/2013 
Ofício 282.2013 -
GAB.Reitoria 

Bens Imóveis - Locação da nova sede da 
Reitoria do IFPR. 

18/10/2013 201313561/031 31/10/2013 
Ofício 285.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 40/2012 - (Concorrência 
12/2012). 

18/10/2013 201313561/032 11/12/2013 
Ofício 343.2013 -
GAB.Reitoria 

Contrato n° 21/2012 - Construtora 
Elabore. 

21/10/2013 201313561/033 22/10/2013 
Ofício 270.2013 -
GAB.Reitoria 

Processo Administrativo 
23411.008653/2010-82 - Aquisição do 
Edifício Mate Real. 

23/10/2013 201313561/034 07/11/2013 
Ofício 295.2013 -
GAB.Reitoria 

Selação de bolsistas. 

24/10/2013 201313561/035 31/10/2013 
Disponibilizado 
processo "in loco" 

Licitação V.B.C Telecom. 
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25/10/2013 201313561/037 06/12/2013 
Ofício 332.2013 -
GAB.Reitoria 

Gestão de Recursos Humanos - Exercício 
de Gerência Privada por Professores em 
Regime de Dedicação Exclusiva. 

29/10/2013 201313561/038 31/10/2013 
Ofício 286.2013 -
GAB.Reitoria 

Recursos Humanos - Reenquadramento 
Progressão por Capacitação. 

31/10/2013 201313561/039 07/11/2013 
Ofício 292.2013 -
GAB.Reitoria 

Sede Administrativa do IFPR. 

05/11/2013 201313561/041 19/11/2013 
Ofício 307.2013 -
GAB.Reitoria 

Bens Imóveis: solicitação de informações 
- Cadastro de Imóveis no SPIUnet, 
Inventário dos Bens, avaliações, 
reavaliações e insuficiência de pessoal 

13/11/2013 201313561/042 20/11/2013 
Ofício 314.2013 -
GAB.Reitoria 

Aquisição do Imóvel Mate Real. 

13/11/2013 201313561/043 26/11/2013 
Ofício 317.2013 -
GAB.Reitoria 

Seleção de bolsistas. 

14/11/2013 201313561/044 16/12/2013 
Ofício 336.2013 -
GAB.Reitoria 

Existência de imóveis que atenderiam a 
necessidade do IFPR com preços mais 
competitivos. 

21/11/2013 201313561/045 27/11/2013 
Ofício 319.2013 -
GAB.Reitoria 

Empenho 000653 - Pagemento de 
Indenizações. 

20/11/2013 201313561/046 10/12/2013 
Ofício 340.2013 -
GAB.Reitoria 

PAINT 2014. 

04/12/2013 201313561/049 18/12/2013 
Ofício 354.2013 -
GAB.Reitoria 

Aquisição do Imóvel Mate Real. 

09/12/2013 201313561/050 16/12/2013 
Ofício 350.2013 -
GAB.Reitoria 

Adicional de Insalubridade. 

11/12/2013 201313561/051 12/12/2013 
Ofício 346.2013 -
GAB.Reitoria 

Nota de Auditoria n° 201300587/001. 

18/12/2013 201313561/052 06/01/2014 
Ofício 001.2014 -
GAB.Reitoria 

Contratação de Auditores Internos 

23/12/2013 201313561/53 06/01/2014 
Ofício 002.2014 -
GAB.Reitoria 

Dispensa n.° 85/2013: Serviços de MPLS 
(internet) 

 
 

 
9.3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

No exercício de 2013, a Auditoria Interna no IFPR realizou trabalhos que consideramos 
serem relevantes para a instituição. Podemos citar os que seguem como sendo os mais relevantes. 

Ao longo do último ano, a Auditoria Interna do IFPR iniciou atividades de auditoria nos 
campi do IFPR. Foram visitados seis campi, a saber: Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, 
Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí e Telêmaco Borba. 

Nessas unidades foi possível observar que algumas falhas administrativas são recorrentes, 
tais como: controle patrimonial insuficiente, passagens adquiridas sem a antecedência mínima 
recomendada pela legislação, controle de utilização de veículo com preenchimento incorreto ou 
insuficiente; falta de informações sobre a Lei de Acesso à Informação, falta de acessibilidade nas 
instalações, dentre outras de menor importância. 
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Em todos os campi, quando detectadas as irregularidades, houve comprometimento do 
gestor para sanar as inconsistências apontadas. 

No exercício de 2014, a Auditoria Interna irá continuar visitando as unidades do IFPR, mas 
também estão previstas atividades de controle à distância em relação aos campi que não receberão a 
visita da AUDIN. 

Outra atividade relevante realizada pela Auditoria Interna se refere à avaliação do 
procedimento adotado pelo IFPR nos concurso públicos para a seleção de docentes. O relatório final 
das atividades foi encaminhado no final do mês de dezembro, e o Reitor já designou uma comissão 
que deverá apresentar uma proposta para melhoria dos concursos públicos. 

Relacionamos abaixo as recomendações feitas pela auditoria interna, em relação aos 
concursos públicos para a seleção de docentes: 

1. Recomendamos que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas aumente o quadro de 
servidores lotados na Coordenadoria de Recrutamento e Seleção, considerando a informação de que 
serão providas aproximadamente 300 vagas, e que o setor conta com apenas um servidor 
(informações apresentadas pelo Memorando Eletrônico n. 25/2013 – PROGEPE, de 16 de julho de 
2013); 

2. Recomendamos que o IFPR altere o art. 1º da Resolução 003/2009 limitando a 
possibilidade de provimento de suas vagas por nomeação de aprovados em concursos públicos 
próprios, proibindo o aproveitamento de concurso público de outras instituições/campi e a 
redistribuição desmotivada; 

3. Recomendamos que o trâmite previsto para a prorrogação de Editais de Concursos 
Públicos (art. 39 da Resolução 003/2009 CS) seja simplificado. 

4. Recomendamos que o IFPR dê publicidade aos seus concursos em meio eletrônico, em 
site específico para esse fim, dando publicidade inclusive de todos os editais intermediários por 
meio eletrônico de forma tempestiva; 

5. Recomendamos que as inscrições no concurso público de docentes sejam realizadas de 
forma eletrônica, sem a necessidade de comparecimento do candidato ao local de inscrição, ou de 
envio de documentação pelos correios; 

6. Recomendamos que os candidatos sejam solicitados a apresentar seus títulos apenas na 
fase de prova de títulos, não se solicitando tais documentos no momento da inscrição por falta de 
amparo legal (art. 13, §1º do Decreto 6.944/2009 e Lei 12.772/2012); 

7. Recomendamos que o Capítulo III da Resolução 003/2009 seja alterado de forma que as 
comissões julgadoras sejam formadas exclusivamente por professores graduados na área de 
conhecimento da seleção e titulados com doutorado na área de seleção. A escolha dos membros da 
comissão deve ser aprovada por comissão externa ao Campus especialmente designada para este 
fim. 

8. Recomendamos a inclusão de prova objetiva (múltipla escolha) para concurso de 
docentes; 

9. Recomendamos a exclusão da fase de “leitura da prova escrita”, pois esta não agrega 
nenhum valor à prova do candidato, e aumenta o grau de subjetividade da correção; 

10. Recomendamos que a Comissão Julgadora tenha contato com os candidatos apenas 
durante a prova didática. A prova objetiva e a prova escrita devem ser aplicadas por outros 
servidores do IFPR, que não façam parte da Comissão Julgadora; 

11. Recomendamos que a prova discursiva tenha critérios objetivos de correção, e que as 
provas não sejam absolutamente previsíveis, e que abranjam o maior conteúdo programático 
possível, preferencialmente em várias questões (ao menos dez); 

12. Recomendamos que o material utilizado para a realização das provas apresente 
conteúdo mínimo de segurança, visando impedir a identificação do candidato pelo avaliador, e 
impedindo eventual troca das folhas-respostas após a realização da prova; 

13. Recomendamos que a prova de memorial descritivo/prova de títulos abranja somente 
aspectos objetivos, tais como titulação do docente, publicações de livros e artigos, patentes, 
experiências comprováveis mediante documento hábil, sem inferir aspectos psicológicos tais como 
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“empatia”, “cooperação”, “comportamento reflexivo e flexível”. A presença do candidato é 
dispensável nesta fase, considerando que a análise deverá basear-se somente em documentos. A 
análise dos documentos poderá, inclusive, ser feita por comissão especializada para este fim, sem a 
necessidade de participação pessoal da comissão julgadora; 

14. Recomendamos que o IFPR abstenha-se de limitar em 03 (três) candidatos os 
aprovados no concurso público, por configurar burla ao art. 16, e Anexo II do Decreto 6.944/2009, 
bem como ao art. 5º, §2º da Lei 8112/90, e ainda à Constituição Federal; 

15. Recomendamos ao IFPR prever a possibilidade de atendimento especial ao PNE nos 
editais de concurso, independentemente de existir reserva de vagas. 

16. Recomendamos que o IFPR se abstenha de exigir como pré-requisito para a inscrição 
ou para a posse a experiência anterior, para os cargos de docente, por falta de amparo legal. 

17. Recomendamos que os recursos referentes a concursos possam ser postados em meio 
eletrônico, em formulário especifico e em site específico, sem a necessidade de comparecimento ao 
campus, encaminhamento via correios, ou qualquer outra formalidade adicional; 

18. Recomendamos adotar critérios de desempate meritocráticos, observando, todavia, o 
art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõem que o primeiro 
critério de desempate será a idade, para aqueles que contarem com mais de sessenta anos, até o 
último dia das inscrições; 

19. Recomendamos que o IFPR se abstenha de abrir novos concursos para a seleção de 
docentes enquanto a Resolução 003/2009 CONSUP não for atualizada; 

Pode-se ainda citar o trabalho realizado de avaliação das licitações do IFPR, que 
resultaram em recomendações, as quais citamos abaixo: 

1. Recomendamos que todas as contratações realizadas pelo IFPR sejam precedidas da 
devida motivação, onde constem os fundamentos de fato e direito aptos a justificarem o 
atendimento do interesse público e o necessário dispêndio de recursos públicos empregados em 
cada contratação.  

2.  Recomendamos que nas contratações comuns a várias unidades, onde é realizado 
processo único, as solicitações de demandas e/ou justificativas individuais das unidades para a 
contratação, devem ser autorizadas e/ou ratificadas em última instância, pelo ordenador de despesas 
local, autoridade competente para tal, antes de serem inclusas nos processos. 

3. Recomendamos que o IFPR faça constar nos autos dos processos de contratações sob 
qualquer das modalidades eleitas, parecer técnico e/ou jurídico anterior à efetivação do ato que se 
presente efetuar com a instrução processual. (Art. 38, VI – Lei 8.666/93). 

4. Recomendados que sempre seja apensado aos processos para contratação de bens e 
serviços, os respectivos comprovantes de publicação dos atos processuais, tais como avisos, 
extratos, resultados de julgamentos, dentre outros. 

5. Recomendamos que nos processos instruídos com finalidade de capacitação para 
servidores, haja a identificação dos servidores inscritos, bem como a devida comprovação de 
participação no evento, anteriormente ao ateste de serviços prestados na nota fiscal para pagamento. 

6. Recomendamos que anteriormente ao efetivo registro de empenho para a contratação de 
bens e serviços, faça-se constar junto aos documentos de instrução processual a devida indicação de 
disponibilidade orçamentária para arcar com os custos da contratação. 

7. Recomendamos que a realização de serviços ou a entrega de bens ao IFPR, somente seja 
solicitado ao fornecedor, após o competente registro da nota de empenho, uma vez que proceder de 
forma diversa caracteriza ilegalidade, conforme disposto no Art. 60 da Lei 4.320/1964. 

8. Recomendamos que o IFPR se abstenha de assinar minutas de documentos, uma vez que 
tais documentos posteriormente poderão ser alterados. Ademais, recomendamos que os documentos 
de Editais lavrados definitivamente sejam devidamente assinados pelos responsáveis pela condução 
do certame. 

9. Recomendamos que os Termos de Referências sejam devidamente assinados pelos 
responsáveis por sua elaboração, devendo tais documentos serem posteriormente aprovados por 
autoridade superior competente; 
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10. Recomendamos que posteriormente à realização de análise jurídica das minutas de 
editais de licitação e anexos, que estes documentos sejam lavrados em definitivo com as devidas 
alterações e passem a integrar os processos de que fazem parte, sempre devidamente assinados. 

11. Recomendamos que, somente integrem os processos administrativos, documentos 
oficiais válidos, devidamente datados e assinados, ou no caso de utilização de cópias de 
documentos, que estas contenham informação de “confere com o original” assinada por servidor 
devidamente identificado. 

12. Recomendamos que sempre integrem os processos de licitação para contratação de 
bens e serviços, documentos hábeis a comprovar a realização de ampla pesquisa de preços de 
mercado (impressos ou salvos em mídia eletrônica anexa ao processo), necessários à aferição do 
valor médio de mercado a ser pago pela Administração pelo bem ou serviço a ser contratado. 

14. Recomendamos que o IFPR sempre faça constar nos autos dos processos de licitação 
documentos aptos à comprovação da adjudicação do objeto ao vencedor, bem como a homologação 
do certame por autoridade competente. 

15. Recomendamos que todos os atos documentais realizados nos autos dos processos 
administrativos contenham a identificação e assinatura do servidor responsável por sua elaboração. 

16. Recomendamos que os documentos sejam cuidadosamente organizados nos autos dos 
processos, de forma a evitar que volumes de documentos idênticos se repitam desnecessariamente, 
bem como procurando manter os documentos organizados na ordem cronológica dos 
acontecimentos. De tal forma, evitam-se processos tumultuados, de modo a facilitar a análise e 
acompanhamento dos atos realizados no processo. 

17. Recomendamos que todas as folhas dos processos sejam devidamente paginadas, 
numeradas de forma sequencial e rubricadas pelo responsável pela organização dos autos. 

18. Recomendamos que, sempre que possível, na organização dos volumes dos autos dos 
processos instruídos pelo IFPR, evitem-se o desmembramento de um mesmo documento de forma a 
compor mais que um volume do processo, evitando-se assim, que tal documento perca a numeração 
sequencial de suas folhas. 

Por fim, um dos momentos mais relevantes e de significativa importância institucional, foi 
a deflagração da operação “sinapse”, conduzida pela Polícia Federal, especificamente na unidade de 
ensino à distância desta autarquia, por conta de indícios de irregularidades, na qual foi identificado 
que serviços faturados pelas Oscips não foram prestados para o IFPR. 

 
Consequentemente, a complexidade dos fatos, que envolveu além do IFPR, os órgãos de 

controle (CGU e TCU) somado a instauração de Inquérito Criminal, aceito pela Justiça Federal, 
cujo processo se encontra em tramitação, sem trânsito julgado, tornando precitada qualquer 
conclusão da prestação de contas dos termos de parceria pela Auditoria Interna. 
 
 
9.4. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/93 
 
9.4.1. Situação do cumprimento das obrigações impostas pela lei 8.730/93 
 

De acordo com a Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993 é obrigatória a apresentação de 
declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, 
na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício 
financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou 
afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: 
 
Quadro 51- A.9.4.1. Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 
obrigação de entregar a DBR 

Detentores de Cargos e Funções 
Obrigados a Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 
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Posse ou Início 
do Exercício de 
Cargo, Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício de 
Cargo, 
Emprego ou 
Função 

Final do 
Exercício 
Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 
nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR    

Entregaram a DBR    

Não cumpriram a obrigação    

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR    

Entregaram a DBR    

Não cumpriram a obrigação    

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 250   

Entregaram a DBR 250   

Não cumpriram a obrigação    

Fonte: PROGEPE 

 
 
9.4.2. Situação do cumprimento das obrigações 
 

A unidade jurisdicionada incumbida de gerenciar a recepção da DBR é a Diretoria de 
Administração de Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

O controle para os ocupantes de função é feito através de planilha eletrônica, já para os 
novos servidores que ingressam no órgão é obrigatória à entrega no momento da posse. 

Os ocupantes de função em sua grande maioria optam por entregar a autorização de acesso. 
Os que entregam as informações do IR  tem que atualizar a declaração anualmente. Ambos são 
entregues em papel. O acesso é feito apenas pela CGU quando se fizer necessário. Portanto, não é 
feito nenhum tipo de análise pela UJ.  

Para os ocupantes função a guarda é feita em um pasta única. Para os servidores que 
ingressam no Instituto, os documentos ficam no processo de nomeação guardado na pasta funcional 
do servidor no arquivo. 
 
9.5. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 
 

O IFPR encaminha para apuração todos os casos de dano ao erário 
 
 
Quadro 52- A.9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 
administrativas 
internas 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas 

    

                            
Não 
remetidas 
ao TCU     

Remetidas 
ao TCU 

Débito < R$ 
75.000 

Prazo         
> 10 
anos 

Outro
s 
Casos
* 

  Arquivam
ento   

Não 
enviadas > 
180 dias do 
exercício 
instauraçã
o* 

Recebimento 
Débito 

Não 
Comprov
ação 

Débito 
<  R$ 
75.000 

 Relatório 
AUDIN 
001/2013 2000,00     sim     

  

 não  
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Relatório 
AUDIN 
006/2013  330,00     

recebimento 
em 
andamento     

  

 não  

Relatório CGU 
2012.17005 6.821,00     sim     

  

 não  

            
Análise Crítica: todos os danos causados ao IFPR são encaminhados para apuração 

através da secretaria de procedimentos disciplinares (PROGEPE) e em situações específicas é 
solicitado apoio de órgãos público para auxiliar na apuração.  

 
 
 
9.6. ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV  
 
 
Quadro 53 - A.9.6 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
                Eu, Lara Cristiane dos Santos, CPF n° 069.938.838-48, Diretor de Contabilidade, Orçamento e Finanças, 
exercido na Pró Reitoria de Administração declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 
informações atos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão 
disponíveis e atualizadas, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme 
estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

  

Brasília, 31 de dezembro de 2013. 

  

Lara Cristiane dos Santos 

069.938.838-48 

Diretor Contabilidade, Orçamento e Finanças 
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10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

O Instituto Federal do Paraná promove o relacionamento com a sociedade por meio de 
canais que estão sob responsabilidade, especialmente, de três setores:  

a) A Ouvidoria Geral;  
b) Serviço de Informação ao Cidadão; e,  
c) Assessoria de Comunicação. 
 
São estas estruturas administrativas que asseguram um canal de comunicação com o 

cidadão, prestando informações, recebendo e encaminhando reclamações, denúncias e sugestões e 
gerando dados que podem ser úteis estrategicamente para a definição dos rumos institucionais. 
 
 
10.1. DESCRIÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 
 
 
Relacionamento com a sociedade 
 

O Instituto Federal do Paraná promove o relacionamento com a sociedade por meio de 
canais que estão sob responsabilidade, especialmente, de três setores: a) A Ouvidoria Geral; b) 
Serviço de Informação ao Cidadão e c) Assessoria de Comunicação.  

 
São estas estruturas administrativas que asseguram um canal de comunicação com o 

cidadão, prestando informações, recebendo e encaminhando reclamações, denúncias e sugestões e 
gerando dados que podem ser úteis estrategicamente para a definição dos rumos institucionais.  
 
1. Ouvidoria Geral do IFPR 
 

A Ouvidoria Geral do IFPR é 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 

A Ouvidoria é um segmento que está cada vez mais presente no cotidiano, tanto nas 
organizações públicas como privadas, atuando como o representante dos usuários dos serviços 
públicos. É um canal aberto entre o cidadão e os órgãos públicos que primam pela democracia, 
compromisso com a ética e respeito por toda a comunidade. 

A Ouvidoria se apresenta como um crítico interno, pois o acesso às carências do cotidiano 
possibilita 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. 

A Ouvidoria recebe manifestações classificadas em cinco tipos: Consultas; Críticas; 
Denúncias; Elogios e Sugestões. Estas manifestações podem ser apresentadas: 

Pessoalmente – o reclamante pode agendar ou comparecer à Ouvidoria; 
Via telefone ((41) 3595-7619) – o 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; 
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 de anonimato. Também pede-se 
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ao demandante que possa nos fazer um relato dos fatos que o levaram a procurar à Ouvidoria, para 
que se possa orientá-lo quanto aos seus direitos como cidadão.  

A Ouvidoria 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 sugestão de procedimentos 
são realizadas sempre visando melhorias e uma ação com isenção e de forma equânime para com as 
partes. 

 
2. Serviços de Informação ao Cidadão 
 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), é um fato representativo de uma nova cultura que se 
instalou no país. Ela estabelece que as informações de interesse coletivo ou geral deverão ser 
divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de solicitações. 
Nesse sentido, a primeira providência imediata estabelecida pelo Governo Federal para seus órgãos 
e entidades visando implementá-la foi, exatamente, a divulgação do máximo de informações de 
interesse público de forma organizada e centralizada em seção específica nos sítios eletrônicos dos 
órgãos e entidades. O objetivo é oferecer ao cidadão um padrão uniforme de acesso, que facilite a 
localização e obtenção das informações e se torne para ele, também, uma referência em 
transparência pública. 

A norma passou a valer em 16 de maio de 2012. Em seguida, as instituições começaram 
gradativamente a abrir seus dados para consulta da população. Informações que antes eram 
consideradas de interesse estritamente privado, como valor de remunerações pagas a funcionários 
públicos, passaram a ser consideradas de interesse público.  
 
O “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC” no IFPR 
 

Do início da vigência até este momento, foi possível avançar significativamente na 
implementação da Lei 12.527, iniciada pela definição de um servidor responsável pela condução 
dos trabalhos de implantação dos requisitos estabelecidos na norma, disponibilização de recursos 
materiais e de recursos tecnológicos, adaptação dos processos necessários para alimentação do 
conjunto de informações disponíveis no site do IFPR, participação de treinamento promovido pela 
Controladoria Geral da União - CGU, divulgação interna e externa, definição de responsáveis nas 
unidades para atender os pedidos protocolados pelos cidadãos e, por fim, a criação e formalização 
do “Serviço de Informação ao Cidadã - SIC” na estrutura orgânica do IFPR, com atribuições claras 
de auxílio ao cidadão e, principalmente, com a responsabilidade de fomentar a ideia de que o IFPR 
é uma instituição pública onde a informação produzida é um bem comum e deve estar disponível a 
qualquer momento e a qualquer cidadão, com qualidade de conteúdo e facilidade de acesso.  
 
O registro do pedido 
 

Existem diversas formas para o cidadão registrar seu pedido de informações, aliás o Art. 
10º da Lei 12.527 legitima qualquer forma, desde que o interessado formalize a solicitação. Para 
facilitar o registro, criar histórico, agilizar o atendimento e, principalmente, avaliar a aplicação da 
norma nas instituições, a CGU disponibilizou para utilização do cidadão o “Sistema e-SIC”, como 
ferramenta de contato com todos os órgãos federais. O exercício desse direito, a partir do registro 
eletrônico do seu pedido traz uma série de vantagens ao cidadão, pois permite o acompanhamento 
de sua solicitação a partir de um número de protocolo gerado automaticamente. 
 
Pedidos de informação em 2013 

A procura por informações no IFPR tem apresentado índices relativamente baixos. Em 
2013 foram protocolados pouco mais de 68 pedidos de informação, que compreendem acesso a 
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documentos, informações institucionais, informações improcedentes, genéricas, etc., conforme 
demonstrativo abaixo.  

 
 
 

 
 
As hipóteses para o baixo índice podem estar relacionadas ao desconhecimento geral do cidadão 
sobre os seus direitos, a natureza educacional que pode não despertar tanta curiosidade sobre suas 
atividades (diferentemente de órgãos como Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Justiça 
etc.), e também a disponibilização de um expressivo rol de informações na página inicial do site, 
que antecipa a necessidade do cidadão, minimizando tempo e custos para atendimento. 
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Da vigência da norma até este momento, o IFPR respondeu absolutamente todas as 
solicitações de informação. Esta informação pode parecer irrelevante, uma vez que é obrigação de 
qualquer instituição pública atender o cidadão, mas a realidade é bem diferente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa externa 
 

Em fevereiro de 2013, via sistema e-SIC, com a intenção conhecermos melhor a evolução 
prática dos requisitos da norma nos demais Institutos Federais e assim identificarmos nosso 
posicionamento, elaboramos 5 perguntas muito simples, relacionadas à implementação da LAI, 
direcionadas especificamente à área responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão de 34 
Institutos Federais. As questões foram encaminhadas via sistema e-SIC, onde a data final para 
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recebimento das respostas, considerando o prazo de 20 dias definido na norma e desconsiderando 
eventual prorrogação, foi definido para 18/03/2013.  

A simplicidade das perguntas gerou uma expectativa de retorno rápido, entretanto, fomos 
surpreendidos negativamente. Dos 34 Institutos consultados, 12 não responderam e nem ao menos 
solicitaram prorrogação de prazo, o que nos leva a concluir que não possuem SIC´s constituídos ou, 
se possuem, não cumprem rotina diária, semanal ou quinzenal para acesso ao sistema e-SIC. 

No período de 16 de maio de 2012 até 25 de fevereiro de 2013, os Institutos que 
responderam a pesquisa tiveram um número total de 1.226 pedidos de informação, apresentando 
uma média de 57 pedidos por instituição desde o início da LAI. A figura abaixo apresenta o 
resultado da pesquisa. 
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Perspectivas para 2014 
 

Embora todo um esforço do governo, reforçado por matérias quase que diárias nos canais 
de comunicação, o conhecimento sobre a LAI é ainda restrito ao público mais seleto, mais 
informado, detentor de algumas facilidades de acesso diário como TV, jornais, revistas, internet, 
etc. As instituições por sua vez, responsáveis por fazer valer a norma, estão se adaptando à nova 
mentalidade, onde o sigilo é exceção e a transparência é a regra. 

O IFPR, ao longo dos 18 meses de vigência da LAI, adaptou seus processos, bem como 
estará implantando diretrizes para que as informações tenham conteúdo qualificado, guarda segura e 
acesso facilitado a qualquer cidadão. Embora essa seja a realidade atual, ela ainda concorre com 
algumas deficiências históricas que ao longo do tempo devem ser eliminadas. A falta de cultura na 
transparência pública é uma delas. Não se constrói nada por decreto, mas por entendimento e ações 
diárias, transparentes, que permitam criar um novo modelo mental do serviço público. Este será um 
dos maiores desafios do SIC do IFPR para os próximos anos. A falta de recursos orçamentários para 
treinamentos, seminários, adaptações de mobiliários, recursos de pessoal efetivo, de material de 
divulgação, etc. é real e limitou muito a atuação do SIC, principalmente no projeto da transparência 
ativa. Essas dificuldades, paradoxalmente, tiveram seu lado positivo à medida que trouxeram 
elementos suficientes que servirão como reforço às justificativas de desenvolvimento da II etapa de 
implementação da LAI no IFPR, que deverá ocorrer ao longo de 2014. 
 
2. Assessoria de Comunicação 

 
A Assessoria de Comunicação é a unidade ligada ao Gabinete do Reitor (GR) que responde 

pelo planejamento de comunicação do IFPR realizando diversas ações como o contato com a 
imprensa, o acompanhamento da visibilidade do IFPR junto à sociedade, elaboração de veículos 
internos, impressos em papel e online, gerenciamento e acompanhamento do site da Reitoria do 
IFPR, tanto em relação a atualização das informações jornalísticas quanto em sua identidade visual, 
entre outros.  

 
O caráter estratégico da Assessoria de Comunicação se dá, notadamente, por seu amplo 

escopo de atividades, relacionadas tanto a prestação de serviços a comunidade acadêmica, 
divulgando informações provindas de diversas unidades e setores do IFPR, contribuindo para a 
capilaridade da informação em âmbito interno, quanto por meio de critérios de noticiabilidade e 
trabalhando por meio dos canais de comunicação disponíveis na instituição, tornando estas 
informações acessíveis para toda a comunidade.  

 
Especificamente em relação ao público externo, podemos citar a existência dos seguintes 

canais de comunicação: 
 
• Site Institucional (Reitoria e Câmpus) 

Diariamente a equipe de jornalistas da Assessoria de Comunicação realiza a alimentação 
de notícias e de informações institucionais. A cobertura jornalística se dá em relação à fatos, 
informações, eventos e ações que impactam no cotidiano dos públicos com os quais a instituição se 
relaciona. A seleção de notícias se dá pela cobertura (acompanhamento) de reuniões, eventos e 
atividades, registro fotográfico, e também pelo gerenciamento da Rede de Comunicadores 
(servidores voluntários que são os contatos da Comunicação/IFPR junto aos câmpus) para que se 
obtenham as informações necessárias gerando as notícias. Tanto o público externo quanto interno 
pode fazer suas sugestões de pautas pelo e-mail comunicacao@ifpr.edu.br.  
 
• Planejamento e inserção do IFPR nas Redes Sociais 

Uma instituição pública precisa oferecer diversos canais de relacionamento com a 
sociedade. Atualmente, as redes sociais representam ferramentas privilegiadas para esse tipo de 



151 
 

 

contato. Como instituição do século XXI, o IFPR precisa estar presente e atuante nas redes sociais, 
até mesmo porque os seus públicos, invariavelmente, já estão. Atualmente o IFPR está presente no 
Facebook e no Twitter. As notícias publicadas no site estão sendo replicadas automaticamente no 
Twitter. A alimentação do facebook não apenas acompanha a atualização das notícias, como era 
feito no passado, mas possui uma linha editorial própria, independente dos demais canais de 
divulgação. A imagem é priorizada e valorizada. Os textos são curtos e pontuais. Os programadores 
visuais desenvolvem campanhas específicas para o facebook, que visam utilizar o potencial viral 
desta Rede Social e estimular o compartilhamento das informações institucionais por estudantes e 
servidores. Outros veículos do IFPR são utilizados para divulgação da página no Facebook, que tem 
tido níveis consideráveis de alcance. Evidentemente, esta inserção é capaz de potencializar, 
exponencialmente, as ações, projetos e objetivos institucionais. 
Um fato fundamental em relação ao Facebook é de que a comunicação que se realiza no IFPR não é 
apenas de uma via, ou seja, não há apenas transmissão de informação. Por meio das mensagens 
“Inbox” ou dos comentários nas publicações, os usuários do Facebook podem sanar suas dúvidas, 
que são prontamente respondidas pela equipe de Comunicação. Em novembro de 2013, a página de 
Facebook do IFPR já tinha mais de 13.400 curtidas, que implicam em perfis que recebem as 
informações que dispomos em nossa página na Rede Social.  
 
• Carta de Serviços ao Cidadão 

O IFPR disponibiliza, desde o dia 06 de novembro, em seu site institucional a Carta de 
Serviços ao Cidadão. A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
– GESPÚBLICA, Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e tem por objetivo informar o cidadão 
dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos 
respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. No IFPR, a carta está 
dividida nas seguintes seções principais: apresentação, identificação da instituição, cursos 
oferecidos e contato. A carta sistematiza informações relacionadas ao ingresso na Instituição, áreas 
de atuação do Instituto Federal do Paraná, missão, visão e valores, isenção de inscrição no Processo 
Seletivo, políticas de cotas, regras de transferência, oferta de cursos, documentos institucionais 
(estatuto, regimento, resoluções e relatórios gerenciais, entre outros) e outras informações 
importantes para o bom atendimento aos cidadãos. A carta está disponível no site, no Menu 
Institucional, lado esquerdoe foi desenvolvida pela Diretoria de Informações Institucionais 
(Proplan) com apoio da Assessoria de Comunicação. O documento também dispõe de uma área 
para publicizar todos os canais de comunicação que podem ser utilizados pelos cidadãos.  
 
• Assessoria de Imprensa e gestão de crise 

A Assessoria de Comunicação atende a imprensa e indica fontes para as matérias relativas 
ao IFPR, assuntos correlatos ou de domínio de algum servidor da instituição. Para realizar este 
trabalho, buscamos construir junto aos câmpus, sistematicamente, um banco de fontes atualizado e 
contatar os servidores que tenham disponibilidade de atender a imprensa. As demandas da imprensa 
não envolvem apenas a indicação de fontes, mas também a disponibilização de dados estatísticos, 
portanto, também cabe a comunicação a apuração e por vezes sistematização destes dados, com 
apoio dos setores da instituição que são responsáveis.  

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. Isto implica em 
responsabilidade e transparência, afinal é a imprensa que faz, em diversos momentos, a mediação 
entre a instituição e a sociedade.  

Para facilitar o relacionamento com a mídia, a Assessoria de Comunicação mantêm um 
mailling com veículos jornalísticos das 14 cidades onde há câmpus, nos futuros câmpus e unidades 
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educacionais. Além disso, os profissionais da Comunicação estão à disposição para atender os 
jornalistas a qualquer horário.  

Para evitar prejuízos a imagem institucional do IFPR, em caso de assuntos polêmicos ou 
em situações adversas, a 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.  
 
• Projeto de Divulgação Permanente 
 

O Projeto de Divulgação Permanente visa estreitar o relacionamento entre o IFPR e a 
comunidade por meio de ações de relacionamento com entidades, associações e instituições de 
segmentos específicos da população. As ações de relacionamento serão permanentes, visando 
conseguir espaços de divulgação institucional para o IFPR. Os bolsistas atuam dentro de uma 
perspectiva de comunicação integrada, realizando os contatos e fazendo os registros de todas as 
atividades do Projeto, desde as reuniões de organização até a realização das ações de divulgação. 
Eventualmente, os alunos também colaboram auxiliando em outras atividades práticas. Também 
auxiliam a coordenação do projeto em todo o planejamento e execução das ações de 
relacionamento, definição das estratégias utilizadas e elaboração de materiais.  

O objetivo principal é tornar o IFPR conhecido entre os seus principais públicos-alvo, 
fortalecendo as campanhas de divulgação do Programa Mulheres Mil, Pronatec, Processo Seletivo, 
Mostra de Cursos, Enem/Sisu e demais ações institucionais. 

O projeto de Divulgação Permanente está, desde o início de 2013, realizando ações em prol 
do estreitamento da relação IFPR – Comunidade. Entre abril e agosto, foram realizadas várias ações 
práticas com ajuda de bolsistas do Programa de Bolsas de Inclusão Social. Primeiramente, foram 
contatados por telefone, empresas de diferentes segmentos, colégios e escolas de Curitiba e Campo 
Largo. Este contato foi com intuito de divulgar o IFPR e se colocar a disposição para envio de 
materiais institucionais (online ou impressos) ou realização de palestra informativa no Curso 
Preparatório Pró-Ativo em Curitiba. A motivação da ação foi a divulgação da Mostra de Cursos e 
do Processo Seletivo 2014. A equipe de orientadores do projeto e bolsistas se preocuparam em 
esclarecer todas as dúvidas dos candidatos e encaminhar e-mail marketing para todas as 
organizações contatadas. No mês de agosto foram realizadas visitas em oito Ruas da Cidadania de 
Curitiba, nas quais foram distribuídos materiais de divulgação. O mailing list resultante dos 
contatos realizados pelos bolsistas foi disponibilizado ao câmpus Curitiba para distribuição de 
materiais nas principais escolas da capital.  

Objetivos alcançados: 
Desenvolvimento de mailing segmentado por público específico, facilitando novas ações 

de divulgação do IFPR; 
Novos aprendizados dos bolsistas relativos à pesquisa, estratégias de divulgação, criação 

de material, planejamento de ações em grupo;  
Parceria com outros Projetos : Feira de Inovação e Jornada Científica; 
Fortalecimento de relações com instituições locais; 
Visibilidade às ações do IFPR – Locais atingidos pelas ações de divulgação: Instituições de 

ensino: 221; Empresas e comunidade: 436; Total: 657 locais; 
Aumento do número de inscritos no Processo Seletivo do IFPR.  
 

• Campanhas para divulgação da Mostra de Cursos, Processo Seletivo e Concurso Público 
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. 
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Um kit básico de artes foi distribuído para todas as unidades, com cartazes e folders. Artes para 
distribuição online foram disponibilizadas para os e-mails de todos os colaboradores, visando uma 
ampla capilaridade das informações relacionadas a etes eventos que visam à comunidade externa. 
Destaque para o novo site do Núcleo de Apoio aos Processos de Seleção (www.naps.edu.br ), que 
visa simplificar e dar maior facilidade de acesso aos cidadãos para as informações relativas à 
Processos de Seleção no âmbito do IFPR. Também cabe enfatizar a manutenção de um hotsite 
(http://www.ifpr.edu.br/mostra/) produzido especificamente para o evento com informações e fotos 
sobre a Mostra de Cursos realizada nas 14 unidades do IFPR. O site possui um importante canal de 
“Contato” em que os candidatos ao Processo Seletivo puderam encaminhar todas as suas dúvidas, 
que foram prontamente respondidas pela equipe de Comunicação. As principais dúvidas e as mais 
recorrentes foram sistematizadas em uma área específica do hotsite, denominada “Perguntas 
Frequentes”. Desde 2011, a Assessoria de Comunicação publica este site específico para a Mostra 
de Cursos do IFPR. Este ano, o domínio registrou 55.101 acessos, um número 40% superior do que 
em 2012. No site, os candidatos encontravam informações sobre o calendário do evento, o Guia de 
Cursos 2014, informações sobre a inscrição no Processo Seletivo, notícias e galeria de fotos das três 
últimas edições da Mostra. Durante o mês de agosto foram contabilizados 15.715 visitantes únicos. 
O Guia de Cursos foi uma das páginas internas mais acessadas e mais de 1,6 mil acessos ao site do 
Núcleo de Apoio aos Processos de Seleção (NAPS) partiram do site da Mostra. 
 
• Desenvolvimento de materiais institucionais  

A Assessoria de Comunicação produziu diversos materiais institucionais, com finalidade 
educacional e informativa, para explicar aos públicos de relacionamento o que é, qual a missão 
institucional e como se dá a oferta de cursos e demais serviços do Instituto Federal do Paraná. 
Dentre eles folder institucional, marca páginas e caderno. 
 
 
10.2. MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS CIDADÃO USUÁRIOS 
 

 
O mecanismo para medir a satisfação dos cidadãos usuários dos serviços do IFPR é a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, instituída pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior), que tem como responsabilidade a implantação e o desenvolvimento de 
processos de avaliação institucional. 

Os instrumentos de avaliação (questionários, pesquisas ou outras ferramentas), 
desenvolvidas pela CPA, servirão para o planejamento educacional e apontarão as áreas e setores 
que precisam de melhorias. 

Como atribuições, a CPA do IFPR, aprecia o cumprimento dos princípios, finalidades e 
objetivos institucionais; a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); as políticas de 
ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; a responsabilidade social da Instituição; a infraestrutura 
física, em especial a do ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e biblioteca; a comunicação com 
a sociedade; a organização e gestão da Instituição; o planejamento e avaliação, especialmente os 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional e as políticas de atendimento aos 
estudantes.  

Ela também analisa as avaliações dos diferentes segmentos do IFPR, no âmbito da sua 
competência; desenvolve estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para fixação, 
aperfeiçoamento e modificação da política da Avaliação Institucional; propõe projetos, programas e 
ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo institucional; participa de todas as 
atividades relativas a eventos promovidos pelo Conselho Nacional de Educação Superior 
(CONAES), sempre que convidada ou convocada; além de também colaborar com os órgãos 
próprios do IFPR, no planejamento dos programas de Avaliação Institucional. 
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10.3. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE EVENTUAIS PESQUISAS DE OPINIÃO 
  

A demonstração dos resultados de pesquisas de opinião feitas nos últimos 3 anos com 
cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e serviços do 
IFPR estão disponíveis para consulta no site institucional, através do link 
http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/comissoes/cpa/relatorios/ 
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
11.1. MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 
 

Durante o ano de 2013, não foi possível aplicar o disposto nas NBCTS, pois estamos em 
fase de levantamento e catalogação dos bens adquiridos nos anos anteriores e no ano de 2013, a fim 
de constituir os registros históricos capazes de suportar e viabilizar a aplicação das normas 
brasileiras de contabilidade.  

Diante da necessidade de quantificação e de um sistema que possibilitasse fidedignidade de 
dados, foi adquirido o módulo Patrimônio do sistema integrado de patrimônio, administração e 
contratos – SIPAC, o qual ainda está sendo adaptado às necessidades do IFPR, e que será utilizado 
como ferramenta de apoio à efetivação dos lançamentos relativos à depreciação, amortização e 
exaustão.  

Neste ano também iniciamos a regularização de todos os imóveis de propriedade do IFPR 
no intuito de viabilizar o lançamento no sistema SPIUNET. 

O reconhecimento das receitas próprias também esta previsto para o ano de 2014, com o 
acompanhamento dos contratos que dão suporte aos recebíveis. Além, do acompanhamento e 
reconhecimento dos passivos judiciais e extrajudiciais, para que a contabilidade reflita a situação 
patrimonial da Instituição com maior fidedignidade e transparência. 
 
 
11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
11.2.1. Declaração plena 
 

Não se aplica ao IFPR. 
 
 

Quadro 54 - A.11.2.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício Não refletem 
corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada. 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 158009 

                Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos 
pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada 
pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) Falta de registro de Depreciação de Bens do Ativo Permanente, por não constar registros históricos das aquisições  

históricos das aquisições que permitam a correta identificação e a apuração do desgaste ou obsolescência ocorrida nos 

 bens do ativo permanente ocorrida nos bens do ativo permanente.    

  

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local CURITIBA Data 30/1/2014 

Contador 
Responsável LUCIMARA FÁTIMA DE PAULA CRC nº PR - 058150/8O-8 
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11.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS APLICATIVAS PREVISTAS NA LEI 
N.º 4.320/64 E PELA NBC-T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N.º 11.133/2008 
 
11.6. RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE 
 
Não se aplica à UJ. 
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 
 
12.1. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ 
 
INTRODUÇÃO 
 

As informações apresentadas a seguir são desdobramentos da Pró-Reitoria de Extensão, 
Pesquisa e Inovação – PROEPI no ano de 2013 e estão estruturadas de acordo com os itens e 
subitens previstos na Parte A, Item 1 do Anexo II da Decisão Normativa TCU no 127, de 2013. 

O IFPR tem como missão 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. E tem 
como visão: ser referência em educação profissional, tecnológica e científica, reconhecida pelo 
compromisso com a transformação social. 

Alinhada à missão e visão do IFPR a PROEPI (Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e 
Inovação) tem como objetivo o planejamento, a estruturação e o desenvolvimento das políticas de 
incentivo às atividades de extensão social e tecnológica, pesquisa cientifica e aplicada e 
empreendedorismo inovador em toda rede formada pelos Câmpus do IFPR. 

Seu organograma está composto por 04 diretorias sendo: Diretoria de Extensão e Políticas 
de Inclusão (DIEXT), Diretoria de Pesquisa (DIPE),  Diretoria de Empreendedorismo Inovador 
(DEMPI) e Diretoria de Projetos Especiais ligado ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC,  e uma seção Administrativa Financeira. 

Durante o ano de 2013 a PROEPI através de suas Diretorias, desenvolveu vários 
programas com a finalidade de atingir seu objetivo maior que é contribuir com a sociedade na 
formação crítica dos cidadãos, promovendo e incentivando a inovação, a pesquisa, a extensão, 
comprometido com a educação de qualidade. 
 

Possui atividades em Termo de Cooperação e convênios com as seguintes instituições: 
 
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 
Paraná  http://www.fundacaoaraucaria.org.br/ 
Educare -   Educação, Trabalho e Cidadania  http://www.educare.org.br/ 
CIN Estágios – Centro de Integração de Estudantes http://www.estagioscin.org.br 
Anie – Agente Nacional de Integração de Estágios - http://www.anie.com.br/ 

 
 
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA PROEPI NO EXERCÍCIO DE 2013 
 

Apresenta-se abaixo o Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e 
Inovação do Instituto Federal do Paraná - IFPR, compreendendo as ações da Diretoria de Extensão 
e Políticas de Inclusão - DIEX, Diretoria de Pesquisa -  DIPE, Diretoria de Empreendedorismo 
Inovador – DEMPI e Diretoria de Projetos Especiais – PRONATEC, desenvolvidas no ano de 2013. 
 
 
AÇÕES DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR - DEMPI 
 

A Diretoria de Empreendedorismo Inovador integra o quadro da Pró-Reitoria de Extensão, 
Pesquisa e Inovação e é composta por duas coordenações:   

• Coordenadoria de Empregabilidade - Coordenação e orientação de temáticas de 
egressos, estágios e empregos no âmbito do IFPR. 
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• Coordenadoria de Inovação -  Coordenação e orientação de temáticas de inovação e 
melhoramento de produtos e processos. Os Núcleos de Inovação Tecnológica estão 
subordinados a essa coordenação. 

 
Todas as ações realizadas pela Diretoria de Empreendedorismo Inovador estiveram 

alinhadas em 2013 com as estratégias do IFPR que estão voltadas à promoção da educação 
profissional e tecnológica, pública, de qualidade, tiveram destaque em 2013 a  feira de estágios e a 
Oficina de Empreendedorismo Inovador. 
No quadro 01 abaixo estão descritas as principais ações da DEMPI no ano de 2013. 
 
AÇÕES DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR - DEMPI  
 
Quadro 01 – ações da DEMPI em 2013  
    
Tabela 7 - Ações da DEMPI em 2013 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 – DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR 
AÇÃO DESCRIÇÃO (Macroprocessos) 

Reunião com Chefes de Seção 
de Estágio e Relações 
Comunitárias 

Reunião por vídeoconferência e presencialmente, buscando compartilhar experiências, 
identificar dificuldades e oportunidades e indicar a ampliação de ações, tais como a 
prospecção de campos de estágio e a adesão de todos os câmpus à segunda edição da 
Feira de estágios do IFPR. 

Feira de Estágios (maio/2013) 

A Feira de Estágios tem como objetivo aproximar os estudantes do IFPR a empresas 
especializadas em recrutamento e seleção de estudantes e profissionais para vagas de 
estágio ou emprego.  

REPE (SEBRAE) 

Participação de reuniões com outras instituições que compõem a Rede Educacional Pró-
Empreendedorismo e Inovação. As pautas versaram principalmente sobre a 
institucionalização da rede e a organização de evento concomitante à Inovatech, 
posteriormente suspenso. A REPE reúne instituições de ensino e pesquisa com a 
finalidade de estimular a cultura empreendedora, além de incentivar a inclusão de 
matérias sobre empreendedorismo nas grades curriculares. 

Divulgação de vagas de 
estágios 

Ação corrente e periódica. 

Convênios de estágio com 
agentes de integração 
(Educare e CIN) 

Formalização de convênios com o propósito de ampliar as oportunidades de estágio aos 
alunos do IFPR. 

Elaboração da Instrução 
Interna de Procedimentos 
para Fluxo de Estágios 

Desenvolvimento de documento com o objetivo de sistematizar e dar orientações a 
respeito do fluxo de estágios no âmbito da instituição. 

Bolsas PIBIN 

Bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Inovação - PIBIN (12 Ensino 
Médio e 03 Ensino Superior): verificar possibilidade de ampliação do número de bolsas, 
especialmente considerando a adesão dos câmpus ao IFTech, projeto que contou com 
cerca de 100 produtos/ protótipos inovadores desenvolvidos. 

Oficina de Empreendedorismo 
Inovador 

A Oficina de Empreendedorismo Inovador foi promovida pela Pró-Reitoria de 
Extensão, Pesquisa e Inovação em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
destinada aos servidores do Instituto Federal do Paraná, que atuam na área de 
empreendedorismo inovador e demais servidores interessados em desenvolver o espírito 
empreendedor e disseminar a cultura de empreendedorismo inovador em seu ambiente 
de trabalho. 
Realizada em 02 (duas) etapas. Na 1ª etapa da oficina, realizada presencialmente no dia 
14 de junho os participantes tiveram contato com conceitos gerais de empreendedorismo 
e inovação, com ênfase ao desenvolvimento de atitudes empreendedoras na vida 
profissional. Na segunda etapa foram disponibilizados 07 (sete) vídeos que apresentam 
conceitos práticos relacionados ao tema. Após assistir aos vídeos, os participantes da 
oficina foram orientados a elaborar uma proposta de ação empreendedora que pudesse 
ser aplicada no respectivo ambiente de trabalho. 

IFTECH 
Em maio foi aberto um edital destinado à viabilização de bolsa de incentivo à inovação 
para o desenvolvimento de protótipos ou produtos inovadores no Instituto Federal do 
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Paraná a serem expostos na Feira de Inovação Tecnológica do IFPR. Houve a adesão de 
11 câmpus, que realizaram a mostra IFTECH no decorrer do mês de agosto. 21 projetos 
selecionados dentre os melhores de cada câmpus foram expostos na mostra de 
protótipos IFTech durante o II SE²PIN. Um dos projetos, o Locáxis, do câmpus 
Curitiba, foi um dos trabalhos selecionados para ser exposto no FEBRACE. 

Olimpíada de Robótica 

Aquisição de kits de robótica pelos câmpus. A implantação da ROBÓTICA 
EDUCACIONAL no IFPR é uma medida estratégica e de grande relevância para o 
desenvolvimento do potencial tecnológico e da expansão das fronteiras de ensino, 
aprendizagem e produção científica na instituição. Uma das ações relacionadas aos kits 
de robótica está na promoção de uma Olimpíada de Robótica do IFPR. 

 
 
AÇÕES DA DIRETORIA DE PESQUISA – DIPE 
  

A Diretoria de Pesquisa – DIPE tem como objetivo promover, valorizar e fortalecer a 
produção científica, tecnológica e de inovação, por meio da concessão de apoio financeiro a ser 
utilizado para a execução de projetos de pesquisa nas suas mais diversas modalidades e áreas do 
conhecimento. 

Conta com uma coordenação de Programas de Pesquisas e uma Coordenação de Políticas 
de Pesquisa. 

As ações da Diretoria de Pesquisa em 2013 estiveram ligadas à estruturação de programas 
voltados ao incentivo da atividade de pesquisa no Instituto Federal do Paraná (IFPR). Estas ações 
envolveram principalmente à dinamização do acesso a recursos voltados à pesquisa científica.  

Por serem ações voltadas à estruturação da atividade de pesquisa, a Diretoria de Pesquisa 
procurou incentivar todas as áreas do conhecimento e todas as modalidades de pesquisa científica, 
uma vez que o IFPR ainda é uma instituição recente e que ainda busca se identificar as áreas em que 
será excelência.    

Ao mesmo tempo em que incentivou todas as áreas do conhecimento, foram estabelecidas 
algumas ferramentas de mapeamento de competência e gestão dos resultados as atividades de 
pesquisa, tendo como objetivo a identificação de possíveis áreas de destaque no IFPR.  

As ações desenvolvidas pela Diretoria de Pesquisa foram: 
 
Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) é um programa da Pró-reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação que tem como 
objetivo a integração de estudantes do IFPR a projetos de pesquisa mediante a orientação de 
pesquisadores qualificados. Este programa faz parte de uma ação do IFPR que visa:  

Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e 
tecnológicos básicos. 

Contribuir para a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, aprimorando 
o processo de formação de profissionais para o mundo do trabalho e possibilitando o 
aprofundamento de conhecimentos na área do projeto ao qual está vinculado. 

Otimizar a qualidade de ensino e sua indissociabilidade com a pesquisa e com as atividades 
de extensão. 

Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, 
em todas as modalidades de pesquisa e em todas as dimensões do conhecimento. 

 Em 2013 o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal 
do Paraná, que foi homologado por um comitê do CNPq, disponibilizou bolsas por meio duas 
modalidades: 

PIBIC-Jr – 58 bolsas de R$ 350,00 - bolsas de iniciação científica voltadas a estudantes de 
cursos de ensino técnico integrado e subsequente em todas as áreas do conhecimento. 

PIBIC – 31 bolsas de R$ 400,00 - bolsas de iniciação científica voltadas a estudantes de 
cursos de graduação, em todas as áreas do conhecimento.  
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Ambas as modalidades de bolsas provenientes do PIBIC têm vigência até o final de 2013, 
sendo que os relatórios dos projetos de pesquisa, bem como das atividades desenvolvidas pelos 
estudantes, devem ser enviados à Diretoria de Pesquisa até o final de fevereiro de 2014. 
 
Programa Institucional de Apoio à Aquisição de Equipamentos para Pesquisa (PROEQ) 
  

Mais uma vez ligado a um objetivo geral de fortalecer a pesquisa científica em todas as 
áreas do conhecimento, o IFPR, por meio do Programa Institucional de Apoio à Aquisição de 
Equipamentos para Pesquisa (PROEQ), disponibilizou recursos aos câmpus para aquisição de 
equipamentos de uso compartilhado e destinados à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica 
e tecnológica. 

A chamada do PROEQ 2013 estabeleceu um desafio de que cada câmpus submetesse um 
projeto ao edital indicando um laboratório ou projeto como potencial de se tornar excelência 
científica não só no âmbito do IFPR, mas também na região que se localiza o câmpus. Os objetivos 
específicos do programa foram: 

Fomentar projetos de pesquisa científica e tecnológica dos câmpus do IFPR que requeiram 
a aquisição de equipamentos nacionais ou importados para seu  desenvolvimento. 

Contribuir para a institucionalização das pesquisas científicas e tecnológicas  realizadas no 
IFPR. 

Contribuir para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa que, preferencialmente, 
estejam em articulação com as atividades de ensino, extensão e inovação. 

Contribuir para o aumento da produção científica e tecnológica. 
Contribuir para a melhoria da qualificação de recursos humanos em pesquisa. 
Estimular a criação e o fortalecimento de grupos de pesquisa no âmbito do IFPR. 
Fortalecer a cultura e a prática da pesquisa entre os servidores do IFPR. 
Contribuir para o estabelecimento de laboratórios de excelência e referência em pesquisa 

no âmbito do IFPR. 
Em 2013 o PROEQ disponibilizou um total de R$ 420.000,00 em recursos de capital para 

três câmpus selecionados por meio de chamada específica, são eles: 
Implementação do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Saúde do IFPR (LPIS-IFPR) – 

Câmpus Londrina – R$ 240.000,00; 
Laboratório de Bromatologia e Análise Ambiental – Câmpus Umuarama – R$ 60.000,00; 
Laboratório de Química Analítica - Câmpus de Irati – R$ 120.000,00. 
Todos os projetos selecionados devem apresentar relatório científico das atividades 

realizadas até o final de 2014. 
 
Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (bolsa pesquisador) 
  

O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PIAP) do Instituto Federal do  Paraná é um 
programa da Pró-reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) que tem por finalidade 
fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos no IFPR, bem como  custear algumas das atividades 
relacionadas aos mesmos. 

O IFPR, por meio do PIAP, disponibilizou um total de 42 bolsas em cota única a 42 
projetos de pesquisa selecionados em edital específico. O PIAP se insere em uma política da 
PROEPI para o fortalecimento de todas as áreas do conhecimento, tendo os seguintes objetivos 
específicos: 

Promover, valorizar e fortalecer a produção científica e tecnológica por meio da concessão 
de apoio financeiro para a execução de projetos de pesquisa na suas mais diversas modalidades e 
áreas do conhecimento. 

Incentivar os servidores do IFPR a desenvolver atividades de pesquisa. 
Estimular um maior envolvimento de estudantes em projetos de pesquisa coordenados por 

servidores do IFPR. 
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Dinamizar o acesso a recursos financeiros destinados ao fomento de atividades de 
pesquisa. 

Estimular a criação e o fortalecimento de grupos de pesquisa no âmbito do IFPR. 
Contribuir para a formação continuada de recursos humanos para a pesquisa. 

 
Sistema de Mapeamento de Competências 
  

Em 2013 a PROEPI encaminhou atividades voltadas para o mapeamento de competências 
e caracterização do perfil institucional e regional do IFPR. Esta ação se materializou na contratação 
da empresa Tekis Tecnologias Avançadas Ltda., para a implantação da plataforma Stela Experta, 
um sistema de apoio à gestão estratégica de informações curriculares que coleta dados dos 
servidores na plataforma Lattes do CNPq. O sistema Stela Experta, que está em implantação desde 
agosto de 2013, possibilita por meio de uma interface de fácil manuseio, mapear e caracterizar: 

 
áreas de conhecimento ligadas à formação acadêmica de todos os servidores do IFPR, 

servindo de base inclusive para a análise de viabilidade de abertura de cursos; 
áreas do conhecimento e atuação de servidores do IFPR quando da atuação em projetos de 

pesquisa e/ou extensão; 
a existência de atividades dos servidores do IFPR desenvolvidas em parceria ou 

colaboração com outras instituições, sejam elas púbicas ou privadas; 
o tipo de colaboração ou parceria desenvolvida entre servidores do IFPR nas atividades de 

pesquisa ou extensão, independentemente do câmpus de lotação. 
a produção científica, de inovação ou de extensão dos servidores do IFPR como um todo; 
as principais áreas em que o IFPR tem adquiro excelência, seja na produção científica, na 

inovação ou na extensão; 
as principais áreas onde o IFPR poderá atuar oferecendo desde cursos na modalidade FIC 

ou na pós-graduação. 
 O sistema ainda está recebendo adequações voltadas à caracterização do IFPR. Tais 

adequações passam pela inclusão de dados dos servidores técnico-administrativos e carga horária 
docente. Durante a fase de implantação já fica clara a necessidade de desenvolvimento de ações 
voltadas para a atualização e/ou preenchimento de currículo na plataforma Lattes, do CNPq, por 
parte de cerca de 10% dos servidores do IFPR. 
 
 
Estratégia de Divulgação Científica 
 
II SEPIN 
 

A Diretoria de Pesquisa também atuou, em parceria do toda a equipe da PROEPI na 
construção e execução do II SEPIN – Idéias, Impacto, Desenvolvimento, realizado no Câmpus 
Paranaguá do IFPR. Neste evento foram apresentados na forma de painel os trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos por bolsistas que integram os programas de iniciação científica e extensão e por 
outros estudantes que participam de projetos de pesquisa e extensão no IFPR, num total de 420 
trabalhos apresentados.  

O II SEPIN – Idéias, Impacto, Desenvolvimento recebeu em 2013 mais de mil inscrições 
de participação e se constituiu como uma importante estratégia de divulgação científica do IFPR, 
além de um importante instrumento de divulgação do IFPR no estado do Paraná. 
 
AgroEducare - Revista Brasileira de Ensino de Ciências Agrárias 
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Em 2013 a PROEPI lançou a AgroEducare - Revista Brasileira de Ensino de Ciências Agrárias, 
uma publicação científica ligada aos Programas de Educação Profissional e Tecnológica, em 

todos os seus níveis e modalidades.  
 A AgroEducare tem como meta a melhoria do ensino das Ciências Agrárias em todos os 
níveis de escolarização. Através da publicação de artigos de alta qualidade, revisados por pares, 
buscando promover e divulgar as Ciências Agrárias e as ciências correlatas, contribuindo para a 
educação científica da sociedade como um todo. Tem como Linha Editorial, publicar artigos 
oriundos dos trabalhos de conclusões de cursos, atualização e/ou desenvolvimento de material e 
métodos instrucionais, desenvolvimento de currículo, pesquisa em ensino e/ou extensão na 
Educação do Campo, desenvolvimento de metodologia para aprendizagem baseado em problema 
(PBL), e para ambiente virtual de aprendizagem (MOODLE), história e filosofia das Ciências 
Agrárias, política educacional e outros temas pertinentes e de interesse da comunidade engajada no 
ensino em Ciências Agrárias e correlatas. 
 Atualmente a equipe da PROEPI trabalha no processo de divulgação da revista em meio a 
comunidade e na sistematização de procedimentos operacionais desta publicação.  
 Na tabela abaixo estão resumidas as ações da Diretoria de Pesquisa – DIPE  
 
Tabela 8 - Diretoria de pesquisa 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 – DIRETORIA DE PESQUISA  

AÇÃO DESCRIÇÃO (Macroprocessos) 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica Júnior - PIBIC-
Jr 

Foram concedidas 50 bolsas de R$ 250,00 (complementadas com R$ 100,00 
durante 11 meses pelo CNPq) e 8 bolsas de R$ 200,00 (complementadas com 
R$ 150,00 durante 12 meses pela Fundação Araucária) para alunos do ensino 
médio e técnico de todos os câmpus por 9 meses.  

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica - PIBIC 

Foram concedidas 5 bolsas de R$ 400,00 para alunos do ensino superior por 9 
meses. Estas bolsas estavam vinculadas a projetos de pesquisa desenvolvidos 
por professores pesquisadores do IFPR. 

Programa Institucional de 
Apoio à Pesquisa - PIAP 

Foram concedidas 40 cotas de R$ 2.000,00 para 40 coordenadores de projetos 
de pesquisa. Este apoio financeiro é destinado a gastos relativos ao 
desenvolvimento do projeto contemplado, a ser utilizado em materiais de 
consumo e/ou permanentes que são necessários para os desenvolvimento dos 
projetos de pesquisa. 

Programa Institucional de 
Apoio à Aquisição de 
Equipamentos para 
Pesquisa - PROEQ 

O IFPR disponibilizou R$ 400.000,00 para equipar laboratórios de pesquisa, os 
quais foram destinados aos câmpus Londrina, Umuarama e Irati, vencedores do 
edital. Este apoio visa melhorar a infraestrutura de pesquisa dos câmpus do 
IFPR e incentivar a construção de projetos que envolvam a colaboração entre 
diferentes câmpus, assim, o PROEQ atende a toda comunidade do IFPR. 

II Seminário de Extensão, 
Ensino, Pesquisa e Inovação 
- SEPIN 

O objetivo deste evento é possibilitar a participação e interação de toda a 
comunidade interna além de difundir os programas de extensão, pesquisa e 
inovação do IFPR. O evento contou com a participação de mais de 1000 
pessoas e teve a apresentação de 400 trabalhos na forma de pôsteres. Os anais 
do evento foram publicados com código ISSN adquirido no corrente ano. 

Parceria com o CNPq 

Complementação das bolsas PIBIC-Jr; Concessão de 5 bolsas PIBIC-CNPq e 3 
bolsas PIBIC-Af-CNPq, ambas no valor de R$ 400,00 e durante 12 meses; 
Reunião com representantes e coordenadores de iniciação científica durante a 
Reunião Anual da SBPC; Reunião com representantes e coordenadores de 
iniciação científica na sede do CNPq. 

Parceria com a Fundação 
Araucária 

Formalização de convênios com a Fundação Araucária visando o apoio à 
pesquisa, organização e participação em eventos, bolsas de iniciação científica, 
bolsa produtividade; Convite aos servidores doutores do IFPR para atuação 
como avaliadores ad hoc da Fundação Araucária; Participação no I Seminário 
de Planejamento Fundação Araucária e UFPR. 
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Parceria com a CAPES 

Apoio ao desenvolvimento dos Programa Jovens Talentos para a Ciência (9 
bolsistas dos câmpus Curitiba, Londrina, Palmas e Paranaguá foram aprovados 
- bolsas de R$ 360,00 durante 12 meses) e Ciência sem Fronteiras; Utilização 
do Portal Periódicos. 

Constituição de espaços não 
formais para divulgação de 
ciências 

O IFPR disponibilizou R$ 400.000,00 para equipar laboratórios de pesquisa, os 
quais foram destinados aos câmpus Londrina, Umuarama e Irati, vencedores do 
edital. Este apoio visa melhorar a infraestrutura de pesquisa dos câmpus do 
IFPR e incentivar a constituição de espaços não formais para divulgação de 
ciências 

Acompanhamento dos 
grupos de pesquisa do 
IFPR. 

O IFPR possui, atualmente, 29 grupos de pesquisa ativos e certificados pela 
instituição. Ao longo do ano, foi realizado o acompanhamento desses grupos. 
Relatórios de atividades foram solicitados e avaliados. Orientações e 
certificações para a criação e estabelecimento de novos grupos também foram 
realizadas.  

Reformulação dos relatórios 
de projetos de pesquisa 

Foi realizada a reformulação e qualificação dos relatórios das atividades de 
pesquisa. Os modelos foram disponibilizados no sítio eletrônico desta diretoria. 
Este processo foi espaço para troca de impressões sobre os programas, 
levantamento de problemas e sugestões para melhorias. 

Reunião com coordenadores 
de pesquisa e extensão 

Foi realizada, no final do primeiro semestre, uma reunião com os 
coordenadores de pesquisa e extensão dos Campus do IFPR com o objetivo de 
discutir o andamento dos programas de pesquisa que foram executados no ano 
de 2013.  

Reformulação da portaria 
nº 003/2009 - PREPEX, que 
dispõe sobre a criação dos 
Comitês de Pesquisa e 
Extensão. 

Esta reformulação visa atribuir ao COPE um papel mais consultivo, orientador 
e de acompanhamento e menos burocrático. Também busca estabelecer o 
trabalho do COPE em rede, ampliando e qualificando as possibilidades de 
avaliações dos projetos submetidos. A reformulação desta portaria ainda está 
em andamento. 

 
 
AÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO - DIRETORIA 
DE EXTENSÃO E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 
 
 

O ano de 2013 foi um período de grandes esforços no conjunto de toda nossa instituição 
em torno das ações de extensão e de inclusão. Atualmente, todos os Câmpus tem projetos e 
programas de extensão e marcam presença junto a sociedade paranaense, em sinergia com 
atividades da pesquisa e da inovação, de modo a contribuir para uma mudança emancipatória das 
pessoas nas cidades e entornos nos quais temos inserção. Os dados relativos ao impacto e a 
transformação devem ser sistematizados e analisados a partir dos relatórios finais, encaminhados a 
Diretoria de Extensão (DIEXT) da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação – PROEPI, dos 
projetos que receberam bolsas e outros fomentos para o desenvolvimento de suas atividades. 

Há de se considerar ainda, que em agosto de 2013 foi deflagrada a operação SINAPSE da 
Polícia Federal, o que gerou instabilidade e contenção do ritmo de trabalho por aproximadamente 
60 dias dificultando a lançamento de diversas ações que estavam em período de planejar e firmar 
convênios e parcerias (foram especialmente prejudicadas as Ações piloto do Mulheres Mil no bairro 
do CIC em Curitiba e o Centro de Formação e Recondicionamento de Computadores – CFRC). Por 
outro lado as ações que já se encontravam em andamento e em fase adiantada de execução foram 
mantida em um imenso esforço institucional para  dar continuidade a esses projetos, por vezes com 
recursos suspensos ou em um cenário de instabilidade (destacamos o II SE²PIN – Seminário de 
Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação). 

Assim, apresenta-se as atividades desenvolvidas pela DIEXT no ano de 2013. 
 

Programa de Bolsas de Extensão 
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O Programa de Bolsas de Extensão pretende contribuir com a vida acadêmica dos 
estudantes, por intermédio da participação em projetos de extensão, de maneira articulada à 
realidade e as demandas locais e regionais e em permanente diálogo com o processo de sua 
formação profissional. Os números do programa em 2013 foram: 

» Bolsa estudante: Bolsas (100) por nove meses no valor de R$ 350,00 
» Bolsa coordenação: Bolsas (50) no valor de R$ 2.000,00, depositadas em cota única para 

os coordenadores de projeto 
O Programa de Bolsas de Extensão existe desde 2011, quando foi implementado. Em 2012 

foram distribuídas 80 bolsas para 40 projetos. Já em 2013 foram unificados os dois editais: o de 
bolsa estudantil e o de bolsa coordenação. Foram contemplados 50 projetos que receberam duas 
vagas de bolsas para estudantes e uma bolsa para coordenação dos mesmos que pagou R$ 2.000,00 
(dois mil reais) a título de auxílio de custo para apoio aos projetos. 

Para o ano de 2013, houve o trabalho de unificar os valores das bolsas dos diversos 
programas da instituição tais como: PIBIS/PROENS e PIBIC/DIPE para R$ 350,00. 

Também trabalhamos de modo a aprimorar os procedimentos de pagamento de bolsas: ao 
final de 2012 começamos debates com a Pró-Reitoria de Administração – PROAD e a 
Superintendência paranaense do Banco do Brasil. Desses debates resultou um vínculo mais próximo 
com o banco e a exclusividade de pagamento via Banco do Brasil, além de interlocutores em 
agências específicas do próprio banco do Brasil e do Banco Postal (subsidiário do BB em agências 
de correio). Essa ação aprimorou significativamente os trâmites de pagamento e promoveu Inclusão 
Bancária. Essas medidas se estenderam a todos os programas que pagam bolsa (Pesquisa, Auxílio 
estudante, Mulheres Mil e Pronatec). 
 

                           Quadro 3 Levantamento de quantidade de projetos e alunos por Câmpus -. 
 
 
Projeto “Desenvolvimento de um novo produto gastronômico à base de pescado – Um Estudo de 
Viabilidade Técnica para o Desenvolvimento Tecnológico direcionado para o setor do Food 
service”, do Câmpus Foz de Iguaçu. 
 
 
 Programa de Afirmação de Direitos Humanos 
 

Esse programa tem por objetivo à promoção de ações relacionados a afirmação dos 
Direitos Humanos, considerando o envolvimento de estudantes, servidores, colaboradores e 
comunidade na construção de uma cultura de valorização e de respeito à diferença e à diversidade, 
fomentando projetos que viabilizem ações amplas de promoção da igualdade. 

ASSIS CHATEAUBRIAND 2 4

CAMPO LARGO 1 2

CURITIBA 9 18

FOZ DE IGUACU 2 4

IRATI 3 6

IVAIPORA 6 12

JACAREZINHO 3 6

LONDRINA 2 4

PALMAS 3 6

PARANAGUA 4 8

PARANAVAI 7 14

TELEMACO BORBA 4 8

UMUARAMA 4 8

50 100

Câmpus
Qtde. de 
projetos

Qtde. de 
alunos
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Os projetos e ações serão apresentados pelos seguintes Eixos/Núcleos: Afrobrasileiros e 
Indígenas – NEABI, Diversidade Sexual e Políticas para Mulheres.  

Especificamente em 2013 esperávamos avançar no planejamento (o que foi concluído com 
êxito) e além de institucionalizar dois eixos nos quais reuniríamos vários projetos de extensão 
Multicampi, o Núcleo de Extensão NEABI e o Núcleo de Extensão de Políticas para as Mulheres. 
Infelizmente não pudemos avançar na captação de recursos e na articulação institucional necessária 
a essa fase do Programa. 

Durante o mês de dezembro foram escolhidos dois servidores da Pró-reitoria para estar 
presente ao Fórum Mundial de Direitos Humanos – FMDH, em Brasília/DF. A servidora Josiane 
Poleski participou principalmente das discussões de Inclusão da Pessoa com Deficiência – PcD. O 
servidor André Baida participou de discussões da Educação Popular e de Inclusão de Gênero.  
 

 

Programa Mulheres Mil 
 

O Programa Mulheres Mil se constitui como cursos de Formação Inicial e Continuada 
ofertados a mulheres em situação de vulnerabilidade pertencentes a comunidades em igual situação. 
A partir da busca ativa de alunas, em articulação com lideranças comunitárias e o poder público 
local, os objetivos são de elevação de escolaridade, formação profissional e empoderamento da 
mulher. Atualmente o IFPR conta com 10 câmpus que ofertam o Mulheres Mil a partir de 
necessidades e possibilidades locais. 

Em 2014 faremos a migração do financiamento do programa pelo orçamento, para o 
financiamento via PRONATEC. Isso deve alterar a dinâmica do Mulheres Mil, porém sem 
mudanças na metodologia de Acesso, Permanência e Êxito já implantada. A fim de antecipar essas 
novas dinâmicas de financiamento, seleção da equipe, matrículas, articulação de parcerias, entre 
outros, planejamos um projeto PILOTO do Mulheres Mil no bairro Cidade Industrial de Curitiba – 
CIC. A articulação começou com a Prefeitura via Secretaria Municipal da Mulher, que em um 
processo de decisão cooperativa nos levou ao Bairro CIC e a uma profícua parceria com a Prefeitura 
Regional. Fizemos ao longo de junho e julho todo o processo de aproximação com as lideranças do 
bairro, as promissoras alunas e outras instâncias (como o CRAS, a Secretaria Municipal de 
Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, igrejas locais entre outros). Foram feitas duas reuniões 
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na comunidade e o levantamento socioeconômico das alunas, começamos o processo seletivo e 
estávamos avançando para iniciar os cursos de Costureira e Bordado a mão na última semana de 
agosto. Chegamos lançar o edital de seleção da equipe, quando intercorreram várias intervenções no 
IFPR e no PRONATEC, em razão da operação SINAPSE, e se resolveu suspender o piloto. 

Destacamos ainda que houveram duas capacitações ao longo do ano. A primeira se deu na 
´primeira semana de maio em Brasília, promovida pelo MEC/SETEC e dela participaram o gestor 
institucional e uma servidora multiplicadora. A outra se deu ao final do ano (17, 18 e 19 de 
dezembro), junto ao PRONATEC, como ação de formação de multiplicadoras da metodologia nos 
campus. 
 

 
 
Programa Mulheres Mil forma 85 alunas no Câmpus Telêmaco Borba. 
 
 
 
Programa Mulheres Mil forma 53 alunas do Curso de Massagista e 15 alunas do Curso de Eventos, 
no Câmpus Curitiba. 
 
II SE²PIN – Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação 



167 
 

 

 
 
 

Em dezembro de 2012 fizemos o I SEPIN – Seminário de Extensão Pesquisa e Inovação, 
com a apresentação de aproximadamente 220 trabalhos de Extensão e Pesquisa. Em 2013 
promovemos, junto a equipe da PROEPI e com o apoio institucional das outras unidades do IFPR, 
no campus Paranaguá, o II SE²PIN. Realizado ao final de novembro, o evento contou com 
aproximadamente 400 apresentação de pôsteres, 90 apresentações orais de trabalhos, várias 
conferências e Grupos de Trabalhos, além de oficinas, feira de protótipos (IFTECH) e 
apresentações culturais. 

Estiveram presentes ao longo do evento (pessoas credenciadas entre apresentação de 
trabalhos e participação) mais de 1.200 pessoas. Foram ao longo de três dias uma programação 
intensa; ao todo 15 ônibus faziam o trajeto matutino da Associação Banestado ao campus 
Paranaguá, onde passavam o dia em programação acadêmica. Ao final do dia essa mesma caravana 
voltava a Associação e vivenciava uma intensa programação cultural, promovida pelos próprios 
estudantes e servidores. 
 
Dia 29/10, houve cerimônia de abertura do II SE²PIN, no Câmpus Paranaguá 
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Mais de 400 trabalhos são apresentados na forma de pôster 
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Grupo de Trabalho 
 
 
 
 

Apresentação do projeto “IF da Alegria” do Câmpus Umuarama 
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Membros 
da 

Comissão Organizadora do II SE²PIN 
 
 
Rede CERTIFIC 
 
A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada – Rede CERTIFIC é 
uma política pública de inclusão social que se institui através da articulação do Ministério da 
Educação – MEC e Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011 o IFPR iniciou a formação de 
certificadores e pretendíamos dar continuidade ao programa, associando a iniciativa ao PROEJA-
FIC. Atualmente a SETEC/MEC reestrutura o programa para funcionar através do PRONATEC e 
em 2014 deve relançar essa ação. Nesse ínterim caminhamos junto a Pró-Reitoria de Ensino – 
PROENS, de modo a consolidar uma proposta que já está escrita e pra qual viabilizaremos recursos 
para 2014. 
 
 Programa de Formação  e Recondicionamento de Computadores – CFRC 
 
Desde 2012, há o contato com o Ministério das Comunicações para viabilizar esse programa de 
Inclusão digital e recondicionamento de microcomputadores. A proposta é fundar os centros em 
duas fases: 1ª Curitiba e Telêmaco Borba. 2ª Londrina e Ivaiporã. Além dos recursos aportados para 
essa proposta o programa deve contar com o aporte da Prefeitura de Curitiba, do câmpus Telêmaco 
Borba e do Ministério das Comunicações. O projeto já está feito e as parcerias já estão articuladas 
para começar no próximo ano junto as duas unidades. 
 
 
 Ações de Capacitação em LIBRAS 
 
Promoveu-se a capacitação: Juntamente com a PROGEPE para o pessoal de recepção e de 
secretarias da Reitoria. 
» Capacitação: Curso em Libras básico para os servidores do Campus Curitiba, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE 
» Evento: Interpretes de LIBRAS nos eventos da PROEPI 
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REALIZAÇÕES PRONATEC EM 2013 

 

Apresentação Inicial  
  
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, é destinado aos 
alunos do ensino médio da rede pública, aos trabalhadores e a pessoas em vulnerabilidade 
socioeconômica. Com uma proposta de inclusão social, por meio da oferta de cursos de qualificação 
profissional  também chamado de:  cursos de formação inicial e continuada (FIC), cursos técnicos 
concomitantes e subseqüentes ao ensino médio regular. 
O PRONATEC/IFPR é concebido como um instrumento de inclusão social público, que tem como 
foco de sua política de ensino uma formação gratuita de qualidade. Para isso, os alunos do 
PRONATEC/IFPR podem fazer uso da estrutura das bibliotecas, dos laboratórios e dos demais 
locais destinados à aprendizagem na Instituição. Sua convivência nos diversos câmpus é 
considerada uma grande satisfação para os servidores (professores e técnico-administrativos), para 
os demais estudantes e para toda a comunidade escolar.Este documento inclui informação sobre o 
andamento do Bolsa formação no IFPR e trata-se também de uma seqüência de informação, 
estimativas de gestão em 2013. O relatório esta previsto para o final do ano de 2013, conforme 
informação recebida da gestão de orçamento da SETEC em 2012. 
 
 Atuação do pronatec em 2013 
 
Quantitativo de estudantes          
 Durante o ano de 2013, foram atendidos 6.076 alunos, em 19 campus, 01 Unidade 
Educacional e em 25 Unidades Remotas. Segue descritivo por campus: 
  
Tabela 9 - Quantidade de alunos atendidos Pronatec 

MATRÍCULAS EFETIVADAS 

Campus Quantidade 

Assis Chateaubriand 159 

Campo Largo 355 

Capanema 151 

Cascavel 297 

Colombo 156 

Coronel Vivida 195 

Curitiba 1981 

Foz do Iguaçu 319 

Irati 218 

Ivaiporã 274 

Jacarezinho 138 

Londrina 149 

Palmas 312 

Paranaguá 358 

Paranavaí 342 

Pinhais 175 
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Pitanga 239 

Telêmaco Borba 96 

Umuarama 159 

União da Vitória 154 

TOTAL 6.076 

 
Quantitativo de Pactuações e Ofertas         
Inicialmente foram pactuadas 8040 vagas, através do Termo de Cooperação nº 17217. Entretanto 
com as repactuações que ocorreram durante o ano, esse número aumentou para 9517 vagas. 
Do total pactuado foram ofertadas 6076 vagas o que corresponde a 63,84 % de efetividade do 
programa. 
    
 
Tabela 10 - Quantitativo de pactuação e ofertas 

Vagas 
Ofertadas 

Matrículas 
efetivadas 

% de oferta 

9.517 6.076 63,84 

             O 
Programa teve dificuldades para ter uma efetividade maior, principalmente devido ao recolhimento 
de recursos que ocorreu no mês de agosto, gerando assim dificuldades para que os alunos 
permanecessem no programa, bem como dificuldade para que os profissionais também 
permanecessem no programa. Além de gerar vários cancelamentos. 
 
 Quantitativo de Bolsistas  
          
No decorrer do ano de 2013, foram realizados 05 editais, sendo 02 editais Institucionais (destinado 
somente para servidores Internos) e 03 processos de Seleção Pública Simplificado, sendo 02 
destinados a servidores públicos das esferas municipal, estadual ou federal (exceto IFPR), e 01 
destinado a qualquer interessado que preenchesse os requisitos mínimos exigidos. 
Foram classificados nos 05 editais, 1330 selecionados para atuarem como Apoio Acadêmico e 
Administrativo, Orientadores Educacionais, Supervisores e Professores. 
Desse total selecionado foram convocados para trabalhar durante todo o ano aproximadamente 450 
pessoas, lembrando que algumas pessoas participaram de mais de 01 edital, portanto o número de 
inscritos é bem superior ao número de convocados para atuarem, além, também, das desistências 
que vão ocorrendo durante o processo. 
 
 Relatório financeiro - Pronatec 
  
 Foram previstas Receitas, porém não foram executadas devido aos recolhimentos ocorridos 
pelo FNDE, na qual impossibilitou a gestão de uma maior efetividade do programa, além de que o 
inicio de turmas também foi prejudicado, sendoq ue turmas que já haviam alunos pré matriculados 
canceladas, devido a não existir tempo  hábil para conclusão dessas turmas durante o ano de 2013. 
 
Receitas Previstas 
 
Considerando a Resolução nº 04 CD-FNDE, Art. 6º, § 4º, a receita foi calculada a partir do número 
de alunos matriculados, levando em consideração o valor da hora aluno de R$ 10,00 (dez  reais), 
caso fosse cumprido pelo FNDE. 
A seguir apresentamos a tabela detalhando a constituição de receita em cada Campus do IFPR. 
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MÊS NATUREZA DA DESPESA
33.90.18 33.90.48 33.90.36 33.91.47 33.90.39 33.90.30

JAN  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ - 

FEV  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ - 

MAR  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ - 

ABR  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ - 

MAI  R$ 102.096,50  R$ 196.584,60  R$ -  R$ -  R$ -  R$ - 

JUN  R$ 187.493,33  R$ 234.933,80  R$ 66.556,97  R$ 13.321,64  R$ 366,29  R$ - 

JUL  R$ 161.160,52  R$ 26.008,20  R$ 38.398,00  R$ 8.374,75  R$ 1.106,07  R$ 1.894,20 

AGO  R$ 77.261,27  R$ 63.785,00  R$ 81.199,00  R$ 16.324,65  R$ 4.052,93  R$ 8.251,92 

SET  R$ 69.260,00  R$ 57.660,00  R$ 543.500,00  R$ 61.420,00  R$ 632.500,00  R$ 312.500,00 

OUT  R$ 69.260,00  R$ 57.660,00  R$ 543.500,00  R$ 61.420,00  R$ 632.500,00  R$ 312.500,00 

NOV  R$ 69.260,00  R$ 57.660,00  R$ 543.500,00  R$ 61.420,00  R$ 755.440,00  R$ 312.500,00 

DEZ  R$ 69.260,00  R$ 57.660,00  R$ 543.500,00  R$ 61.420,00  R$ 755.440,00  R$ 312.500,00 

TOTAL  R$ 805.051,62  R$ 751.951,60  R$ 2.360.153,97  R$ 283.701,04  R$ 2.781.405,29  R$ 1.260.146,12 

Receitas Utilizadas e Estimadas  
 
 Abaixo segue o demonstrativo financeiro utilizado e a estimativa orçamentária que será 
utilizada até o encerramento das aulas em 20 de dezembro de 2013, visto que ainda está ocorrendo 
cursos.  
 A estimativa de utilização de recursos financeiros, até dezembro de 2013 é de 
aproximadamente, R$ 13.264.152,10, havendo uma economia, com base no termo de Cooperação 
nº 17217, de aproximadamente R$ 7.263.206,66, conforme tabela abaixo. 
 
Parceiros Demandantes 
  
 Para realizar o encaminhamento dos estudantes até o Instituto Federal do Paraná, é realizado 
através de parceiros demandantes. Essas parcerias são realizados no período de Pactuação e são 
eles: 
 
Ministério da Cultura; 
Ministério da Defesa; 
Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Ministério da Previdência Social; 
Ministério das Comunicações; 
Ministério de Desenvolvimento Agrário; 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome; 
Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério do Turismo; 
SECADI/Pro Jovem; 
Secretarias Estaduais e Distrital de Educação ; 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A Pró Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação através do trabalho de sua equipe vem ano 
a ano ajudando o IFPR a cumprir sua missão institucional de promover a educação profissional e 
tecnológica, pública, de qualidade, socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e 
extensão, contribuindo com à formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores e 
comprometidos com a sustentabilidade.  
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Através de suas Diretorias vem cumprindo com o planejamento, a estruturação e o desenvolvimento 
das políticas de incentivo às atividades de extensão social e tecnológica, pesquisa cientifica e 
aplicada e empreendedorismo inovador em toda rede formada pelos Câmpus do IFPR. 
Os resultados são muito positivos, apesar de todos os desafios enfrentados durante o ano de 2013, e 
a expectativa é que a superação leve cada vez mais o IFPR a promover a inovação, a pesquisa e 
desenvolvimento das regiões em que o IFPR esteja presente. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO 
TERMO DE PARCERIA, CONTEMPLANDO, ENTRE OUTROS, A FORMA DE ESCOLHA 
DO PARCEIRO, A EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E OS 
RESULTADOS DA PARCERIA 
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13. AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELEBRADO PELA UNIDADE 
JURISDICIONADA 
 
Os quadros abaixo identificam os termos de parceria celebrados pelo Instituto Federal do Paraná 
que tiveram vigência no ano de 2013. 
 
 
 
Quadro 55 - Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 
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CNPJ 12.028.333/0001-08 

Nome 
ABDES - AGÊNCIA BRASILEIRA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº 
9.790/99) 

Promoção gratuita da educação observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata 
a lei 9.790/90. 

Regulamento da Contratação de Obras e 
Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99) 

Disponível no site: http://www.abdes.com.br/termo.php 
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Número 002/2010 

Data Celebração 13/12/2010 

Registrado no SICONV? Não registrado 

Forma de Escolha da Entidade Parceira CONCURSO DE PROJETOS 

Objeto 

Cooperação técnica operacional e assessoria no fomento das 
atividades de promoção gratuita da educação de forma 
complementar, para prestação de serviços intermediários de 
apoio, na implementação dos cursos ministrados no 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.  

UJ Parceira 

Nome INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

UG SIAFI 158009 

Período Vigência 

Início 13/12/2010 

Fim 13/06/2013 

Valor Global (em R$ 1,00) 

Da UJ                                                 3.598.945,48  

Da Entidade   

 
 
Quadro 56 – Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 
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CNPJ 05.601.886/0001-42 

Nome 

IBEPOTEQ - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS PARA OTIMIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E 
QUALIDADE APLICADA 

Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº 
9.790/99) 

Promoção gratuita da educação observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata 
a lei 9.790/90. 

Regulamento da Contratação de Obras e 
Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99) 
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Número 003/2010 

Data Celebração 23/12/2010 

Registrado no SICONV? Não registrado 

Forma de Escolha da Entidade Parceira CONCURSO DE PROJETOS 

Objeto 

Cooperação técnica operacional e assessoria no fomento das 
atividades de promoção gratuita da educação de forma 
complementar, para prestação de serviços intermediários de 
apoio, na implementação dos cursos ministrados no 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.  

UJ Parceira Nome INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
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UG SIAFI 158009 

Período Vigência 

Início 23/12/2010 

Fim 23/06/2013 

Valor Global (em R$ 1,00) 

Da UJ                                                 7.408.994,20  

Da Entidade   

 
 
Quadro 57 - Identificação dos Termos de Parceria vigentes no exercício 
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CNPJ 05.601.886/0001-42 

Nome 

IBEPOTEQ - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS PARA OTIMIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E 
QUALIDADE APLICADA 

Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº 
9.790/99) 

Promoção gratuita da educação observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata 
a lei 9.790/90. 

Regulamento da Contratação de Obras e 
Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99) 
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Número 001/2011 

Data Celebração 30/09/2011 

Registrado no SICONV? SICONV 756746/2011 

Forma de Escolha da Entidade Parceira CONCURSO DE PROJETOS 

Objeto 

Cooperação técnica operacional e assessoria no fomento das 
atividades de promoção gratuita da educação de forma 
complementar, para prestação de serviços intermediários de 
apoio, na implementação dos cursos ministrados no 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.  

UJ Parceira 

Nome INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 

UG SIAFI 158009 

Período Vigência 

Início 30/09/2011 

Fim 31/12/2013 

Valor Global (em R$ 1,00) 

Da UJ                                               33.964.300,94  

Da Entidade   

 
 
Valores Repassados em Razão de Termos de Parceira Firmados 
  
Os quadros abaixo visam demonstrar a quantidades de termos e os valores repassados em razão da 
celebração desses termos pela UJ.  
Os dois quadros a seguir representam o montante repassado no exercício de 2013 às entidades. 
 
Quadro 58 - Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria 

Identificação da Entidade Parceira 

Nome 
ABDES - AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

CNPJ 12.028.333/0001-08 

Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00) 

No Primeiro Semestre No Segundo Semestre 

Janeiro  Julho 202.037,85 

Fevereiro  Agosto 56.197,13 

Março  Setembro  

Abril  Outubro  

Maio  Novembro  
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Junho 86.337,93 Dezembro  

Total 86.337,93 Total 258.234,98 

Fonte: SIAFI Operacional 
 

Quadro 59 - Demonstração dos valores mensais repassados no exercício em razão de termo de parceria 

Identificação da Entidade Parceira 

Nome 
IBEPOTEQ - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
PARA A OTIMIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E QUALIDADE APLICADA  

CNPJ 05.601.886/0001-42 

Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00) 

No Primeiro Semestre No Segundo Semestre 

Janeiro -  Julho -  

Fevereiro 1.500.000,00 Agosto - 

Março - Setembro - 

Abril - Outubro - 

Maio 1.700.000,00 Novembro - 

Junho - Dezembro - 

Total 3.200.000,00 Total = 

Fonte: SIAFI Operacional 
 
O próximo quadro demonstra a quantidade de termos de parceria cujo signatário privado recebeu 
recursos nos dois exercícios, 2010 e 2011, discriminando os valores recebidos. 

Quadro 60 - Dados agregados dos Termos de Parceria de exercícios antecedentes ao de referência 

Exercícios 
Quantidade de Termos Vigentes 

Montante Repassado no Exercício 

(em R$ 1,00) 
2013 2 3.544.572,91 

2012 4 12.359.090,90 

2011 5 22.369.700,47 

2010 4 5.480.062,20 

Fonte: SIAFI 
 

Estrutura de Acompanhamento dos Resultados dos Termos de Parceria Firmados 
Os próximos quadros visam a demonstrar a estrutura formal de avaliação dos resultados 

das parcerias, assim como a situação da prestação de contas pelas entidades privadas signatárias. 
 
Quadro 61 - Demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício 

CNPJ da Entidade 
Parceira 

Data da 
Apresentação 
das Contas 

Período de Referência  Situação da 
Análise* Decisão** Data Início Data Fim 

05.601.886/0001-42 pendente 18/09/2009 31/12/2013 Não Iniciada Em exigência 
12.028.333/0001-08 pendente 15/06/2010 15/06/2013 Não Iniciada Em exigência 
*Situação da Análise: **Decisão: 
▪ Concluída ▪ Aprovada 
▪ Em andamento ▪ Reprovada 
▪ Não iniciada ▪ Em exigência 

Fonte: DCOF/PROAD 
 
Obs: Após a deflagração da Operação Sinapse as 02 (duas) OSCIPs acima relacionadas não protocolaram nenhum 
documento junto ao Instituto Federal do Paraná referente a Prestação de Contas 
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13.1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A PARCERIA 
 
 

Em 2013, encontrava-se em vigência no IFPR os termos de parceria 002/2010 - ABDES - 
AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – CNPJ 
12.028.333/0001-08; 03/2010 e 001/2011 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS PARA A OTIMIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E QUALIDADE APLICADA – 
IBEPOTEQ – CNPJ05.601.886/0001-42, todos firmados pela unidade de Ensino à Distância desta 
autarquia. 

O modelo operacional e de gestão vigente naquela unidade, foi determinante na opção do 
IFPR pela não renovação dos referidos termos. 

Em 08 de agosto de 2013, a Polícia Federal deflagra a operação “sinapse”, por conta de 
indícios de irregularidades, na qual foi identificado que serviços faturados pelas Oscips não foram 
prestados para o IFPR. Esta operação culminou com a prisão de 03 (três) docentes do EAD/IFPR e 
com o afastamento cautelar do Reitor Irineu Mário Colombo, até 31/01/2014.  

Neste período a instituição foi conduzida por Jesué Graciliano da Silva, interventor 
indicado pelo Ministério da Educação. 

A complexidade na apuração dos fatos, que envolveu além do IFPR, os órgãos de controle 
(CGU e TCU) somado a instauração de Inquérito Criminal, aceito pela Justiça Federal, cujo 
processo se encontra em tramitação, sem trânsito julgado, torna precitada qualquer conclusão da 
prestação de contas dos termos de parceria. 
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14. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
A busca pelo fortalecimento dos controles internos, bem como pela efetividade, eficácia, 

eficiência e economicidade dos atos administrativos, é um desafio cotidiano, assumido por todas as 
unidades deste IFPR no decorrer da sua história. 

Um dos momentos mais relevantes e de significativa importância institucional ocorrido em 
2013 foi a deflagração da operação “sinapse”, conduzida pela Polícia Federal, em conjunto com a 
Controladoria Geral da União – CGU, especificamente na unidade de Ensino à Distância desta 
autarquia, por conta de indícios de irregularidades, na qual foi identificado que serviços faturados 
pelas Oscips não foram efetivamente prestados para o IFPR. Esta operação culminou com a prisão 
de 03 (três) docentes do EAD/IFPR e com o afastamento cautelar do Reitor Irineu Mário Colombo, 
até 31/01/2014.  

Neste período a instituição foi conduzida por Jesué Graciliano da Silva, interventor indicado 
pelo Ministério da Educação. 

A complexidade na apuração dos fatos, que envolveu além do IFPR, os órgãos de controle 
(CGU e TCU) somado a instauração de Inquérito Criminal, aceito pela Justiça Federal, cujo 
processo encontra-se em tramitação, sem trânsito julgado, afetou demasiadamente o andamento dos 
processos por toda a instituição. 

Por decisão da administração, todas as contratações de prestação de serviços demandados 
pela unidade de Ensino à Distância serão efetuados à luz da Lei 8.666 de 21/06/1993, deixando de 
existir definitivamente o modelo de parceria até então praticado.  

Um dos aspectos facilitadores, cuja prática vem comprovando sua eficácia e assim, 
merecendo contínuo incentivo, é a disposição permanente desta autarquia em atender, aprimorar e 
estreitar o relacionamento com as demais autarquias, seja para troca de experiências em boas 
práticas de gestão ou para desenvolvimento de projetos de interesse comum e, em especial, com os 
órgãos fiscalizadores, no sentido de prevenir e resguardar a instituição de eventual vulnerabilidade 
administrativa. 
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PARTE B DO ANEXO 2 DA DN 127/2013. INDICADORES DE DESEMPENHO NOS 
TERMOS DO ACÓRDÃO TCU N° 2.267/2005 – PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES 
POSTERIORES 
 

Em consonância com a determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do  
Acórdão do nº 2.267/2005, quanto aos indicadores de desempenho acadêmico e gerencial  para 
aferição anual da atuação do Instituto Federal do Paraná no desenvolvimento de suas atividades, 
apresenta-se a seguir os resultados obtidos no exercício de 2013. 

Além dos parâmetros estabelecidos pelo TCU junto à SETEC, os quais deverão 
obrigatoriamente constar do processo de prestação de contas, avaliou-se também por parte do TCU, 
a necessidade de inclusão do indicador que possibilitasse a aferição do grau de inclusão social das 
políticas governamentais. Neste sentido, foi proposto o acréscimo de mais um indicador, referente 
ao quantitativo de alunos matriculados, classificados por renda familiar per capita, a partir do 
levantamento da própria instituição. 

Com o objetivo de cumprir a determinação do tribunal de Contas da União – TCU, que 
exige a padronização na forma de cálculo e de obtenção de dados, foi utilizado à extração de dados 
feita pela Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal, a partir de consultas específicas no 
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos do Governo Federal – SIAPE, os quais foram encaminhados 
às instituições, juntamente com os indicadores já calculados, em 04 de fevereiro de 2014. 

Para que os indicadores fossem calculados foi necessário calcular antes cada um dos 
componentes dos indicadores: Vagas, Inscritos, Ingressantes, Matriculados em Curso, Matriculados 
Finalizados 2013, Matriculados Total, Concluídos e Integralizados Fase Escolar, Retidos em Curso,  
Retidos Finalizados, Retidos Total.  Foram considerados em cada um dos componentes: 

 
Ingressantes: todos os alunos que possuem o mês de ocorrência da matrícula entre jan e dez/13. 
Matrículas Atendidas: todos os alunos que estão com status EM CURSO ou que tiveram alteração 
de status com mês de referência no intervalo entre jan e dez/13, ou seja, todos os alunos que 
estiveram matriculados em 2013, independentemente da sua situação atual. 
Concluídos: todos os alunos com status CONCLUÍDO que tiveram sua alteração para um esse 
status com mês de referência entre jan e dez/13. Essa fórmula nos leva aos alunos que mudaram 
para o status de CONCLUÍDOS dentro do período de interesse do indicador.  
Integralizados Fase Escolar: todos os alunos com status INTEGRALIZADO FASE ESCOLAR 
que tiveram sua alteração para um esse status com mês de referência entre jan e dez/13. Essa 
fórmula nos leva aos alunos que mudaram para o status de INTEGRALIZADO FASE ESCOLAR 
dentro do período de interesse do indicador.  
Evadidos, Desligados e Transferidos Externos: todos os alunos com status EVADIDO, 
DESLIGADO OU TRANSFERIDO EXTERNO que tiveram sua alteração para um esse status com 
mês de referência entre jan e dez/13. Essa fórmula nos leva aos alunos que mudaram para os status 
de EVADIDO, DESLIGADO OU TRANSFERIDO EXTERNO dentro do período de interesse do 
indicador.  
Retidos:  todos os alunos que estão com status EM CURSO e mais os alunos com status diferente 
de EM CURSO  que tiveram sua última alteração realizada em mês de referência posterior à data 
prevista para o fim do ciclo, contando a partir do dia 25/01/2012 até o limite do dia 26/01/2013. 
Essa fórmula nos permite selecionar todos os alunos que mudaram para um status de finalizado 
(com ou sem sucesso) após a data prevista para o fim do ciclo, dentro do período de interesse do 
indicador e os alunos que ainda permanecem EM CURSO, mesmo o ciclo tendo data prevista para o 
fim anterior à 01/01/2014. 
Bolsa Formação: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos da ação 20RW 
(Bolsa Formação). 
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Gastos Totais: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos de todos os grupos de 
despesa, exceto a ação 20RW. O Bolsa Formação não foi contabilizado em nenhum componente 
porque os alunos do Bolsa-Formação não constam nos indicadores acadêmicos. 
Gastos com Pessoal:  despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do grupo de 
despesa 1 - Pessoal e encargos sociais. 
Gastos com Inativos e Pensionistas:  despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos 
da ação 0181 - Pagamento de Aposentarias e Pensões - Servidores Civis. 
Gastos com Investimentos: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do grupo 
de despesa 4 – Investimentos. 
Gastos com Inversões Financeiras despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do 
grupo de despesa 5 - Inversões Financeiras. 
Benefícios: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos das ações 2004, 2010, 
2011, 2012 e 20CW. 
PIS/PASEP: despesas liquidadas da natureza de despesa 33914712 - Contribuição para o 
PIS/PASEP. 
Gastos Correntes: Gastos Totais (sem Bolsa Formação) - Gastos com Inativos e Pensionistas - 
Gastos com Investimentos - Gastos com Inversões Financeiras. 
Gastos com Outros Custeios: Gastos Totais (sem Bolsa Formação) - Gastos com Pessoal - Gastos 
com Investimentos - Gastos com Inversões Financeiras - Gastos com Benefícios - Gastos com 
PIS/PASEP. 
   
 

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA 
 
Possibilita a relação entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas ofertadas durante o 
exercício financeiro de 2013. Indica o nível de procura da clientela da região pelo ensino do IFPR. 
 
Equação Básica 

Relação Candidato / Vaga =  
   Número de candidatos 
      Número de vagas 

 
Terminologia  
 
Número de Candidatos – Número de inscrições para as vagas ofertadas, por quaisquer formas de 
ingresso no Instituto Federal do Paraná.  
Número de Vagas – Número de vagas ofertadas por quaisquer formas de ingresso no âmbito do 
Instituto Federal do Paraná.  
 
Indicador  
 

Número de 
candidatos 

Número de vagas 
Relação 

Candidato/Vaga 
2013 

11466 4966 2,30 

Fonte: SETEC 
 
 

RELAÇÃO INGRESSOS / ALUNOS 
 
Estabelece a relação entre os alunos ingressantes e o total de alunos matriculados. 
 
Equação Básica 
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 Relação Ingresso x Aluno =  
  Número de Ingressantes   
Número Total Matriculados 

 
Terminologia 
 
Número de Ingressantes: todos os alunos que possuem o mês de ocorrência da matrícula entre 
janeiro e dezembro/2013. 
Número Total Matriculados: matriculados em curso + matriculados finalizados 2013.  
 
Indicador  
 

Número de Ingressantes 
Total de Alunos 

matriculados 

Relação 
Ingressos / Alunos 

2013 
6461 41557 15,55% 

   

 
RELAÇÃO CONCLUINTES / ALUNOS 

 
Estabelece a relação entre o número de alunos concluídos e integralizados em fase escolar e o 
número total de alunos matriculados. 
 
Equação Básica 
 

Relação Concluintes x Alunos =  
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar  
                 Número Total Matriculados 

 
Terminologia 
 
Número de Concluídos e Integralizados em Fase escolar – Todos os alunos com status 
CONCLUÍDO ou INTEGRALIZADO EM FASE ESCOLAR que tiveram sua alteração para um 
destes status entre janeiro e dezembro de 2013. Essa fórmula nos leva aos alunos que mudaram para 
os status de CONCLUÍDOS ou INTEGRALIZADO EM FASE ESCOLAR dentro do período de 
interesse do indicador. 
Número Total Matriculados: matriculados em curso + matriculados finalizados 2013.  
 
Indicador  
 

Número de 
Concluídos e 

Integralizados Fase 
Escolar 

Número Total 
Matriculados 

Relação Concluintes x 
Alunos 2013 

5668 41557 13,64% 

Fonte: SETEC   

 
 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES 
 
Permite a mensuração da relação entre o total de alunos concluídos e integralizados em fase escolar 
e o número de matriculados finalizados. 
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Equação Básica 
 

Índice de Eficiência Acadêmica =  
Número de Concluídos e Integralizados Fase Escolar   
          Número de Matriculados Finalizados 

 
Terminologia 
 
Número de Concluídos e Integralizados em Fase escolar – Todos os alunos com status 
CONCLUÍDO ou INTEGRALIZADO EM FASE ESCOLAR que tiveram sua alteração para um 
destes status entre janeiro e dezembro de 2013. Essa fórmula nos leva aos alunos que mudaram para 
os status de CONCLUÍDOS ou INTEGRALIZADO EM FASE ESCOLAR dentro do período de 
interesse do indicador. 
Matriculados Finalizados 2013: todos os alunos que possuem status diferente de EM CURSO e 
que tiveram sua última alteração de status entre janeiro e dezembro de 2013.  
 
Indicador  
 

Número de Concluídos 
e Integralizados Fase 

Escolar 

Número de 
Matriculados 
Finalizados 

Índice de Eficiência Acadêmica 
– Concluintes 2013 

5668 9110 62,22% 

Fonte: SETEC   

 
 

ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR 
 
O presente indicador calcula o índice de retenção escolar dos cursos. 
 
Equação Básica 
 

Índice de Retenção =  
  Número Total de Retidos  
Número Total Matriculados 

 
Terminologia 
 
Número Total de Retidos: Todos os alunos que estão com status EM CURSO e mais os alunos 
com status diferente de EM CURSO que tiveram sua última alteração realizada em mês de 
referência posterior à data prevista para o fim do ciclo, contando a partir do dia 25/01/2012 até o 
limite do dia 26/01/2013. 
Número Total Matriculados: matriculados em curso + matriculados finalizados 2013.  
 
 
Indicador  
 

Alunos Retidos 
Total de Alunos 

Matriculados 
Índice de Retenção do 

Fluxo Escolar 2013 
21567 41557 51,90% 

Fonte: SETEC   
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RELAÇÃO DE ALUNOS / DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL 
 
Quantifica o número de alunos matriculados em relação ao número de docentes.  
 
Equação Básica 
 

Relação Aluno/Docente em Tempo 
Integral =  

                      Total de Matriculados  
((Docentes 20h *0,5) + Docentes 40 h + Docentes 
DE) 

 
Terminologia 
 
Número Total Matriculados: matriculados em curso + matriculados finalizados 2013.  
Docentes Dedicação Exclusiva – Número de docentes efetivos ou com contrato temporário que 
presta atividades acadêmicas no regime de trabalho de dedicação exclusiva.  
Docentes 40 horas – Número de docentes efetivos ou com contrato temporário que presta 
atividades acadêmicas no regime de trabalho de quarenta horas semanais. 
Docentes 20 horas – Número de docentes efetivos ou com contrato temporário que presta 
atividades acadêmicas no regime de trabalho de vinte horas semanais.  
Pesos – Para os docentes de regime de trabalho de dedicação exclusiva ou quarenta horas semanais 
foram atribuído o peso 01 (um). Para os docentes de regime de trabalho de vinte horas semanais 
foram atribuídos o peso de 0,5 (meio). 
 
 
Indicador  
 

Total de Alunos 
Matriculados 

Docentes Dedicação 
Exclusiva 

Docentes 40 
Horas 

Docentes 20 
Horas 

Relação de Alunos / 
Docente em tempo 

integral 2013 

41557 529 86 70 63,93 

Fonte: SIAPE     

 
 

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 
Quantifica o índice de titulação do corpo docente efetivo. 
 
 
Equação Básica 
 

Índice Titulação Corpo Docente =  
(G*1)+(A*2)+(E*3)+(M*4)+(Dx5)  
                 G+A+E+M+D 

 
 
 Terminologia 
 
G – Quantidade de docentes graduados 
A – Quantidade de docentes aperfeiçoados 
E – Quantidade de docentes especialistas 
M – Quantidade de docentes mestres 
D – Quantidade de docentes doutores 
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Pesos – O corpo docente este classificado de acordo com a titulação, sendo: graduados, 
aperfeiçoados, especialistas, mestres ou doutores, os quais são atribuídos, respectivamente, os 
pesos: 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
Indicador  
 

Docentes 
Graduados 

Docentes 
Aperfeiçoados 

Docentes 
Especialistas 

Docentes 
Mestres 

Docentes 
Doutores 

Indicador 

61 2 129 370 123 3,72 

Fonte: SIAPE      
  
 

GASTOS CORRENTES POR ALUNO 
 
Quantificam os gastos realizados por aluno do Grupo de Natureza de Despesa Outras Despesas 
Correntes. 
 
Equação Básica 
 

Gastos Correntes por Aluno =  
  Gastos Correntes por aluno   
Total de Alunos Matriculados 

 
Terminologia 
 
Gastos Correntes: Gastos Totais (sem Bolsa Formação) - Gastos com Inativos e Pensionistas - 
Gastos com Investimentos - Gastos com Inversões Financeiras 
Número Total Matriculados: matriculados em curso + matriculados finalizados 2013.  
 
 
Indicador  
 

Total de Alunos 
Matriculados 

Total de Gastos Correntes 2013 
Gastos Correntes Por 

Aluno 2013 

41557 135.634.991,00 3.263,83 

Fonte: SETEC   

 
 

PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 
 
Este indicador quantifica a relação entre os gastos com pessoal e os gastos totais. 
 
Equação Básica 
 

Percentual de Gastos com Pessoal =  
Total de Gastos com Pessoal * 100 
           Gastos Totais 

 
Terminologia 
 



191 
 

 

Gastos Totais: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos de todos os grupos de 
despesa, exceto a ação 20RW. O Bolsa Formação não foi contabilizado em nenhum componente 
porque os alunos do Bolsa-Formação não constam nos indicadores acadêmicos 
Gastos com Pessoal: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do grupo de 
despesa 1 - Pessoal e encargos sociais 
 
Indicador  
 

Gastos com 
Pessoal 2013 

Gastos Totais 2013 
Percentual de Gastos 
com Pessoal  2013 

86.444.444,00 184.218.250,00 46,93% 

Fonte: SETEC/SIAFI 

 
 

PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS 
 
Quantifica o percentual de gasto com Outros Custeios em relação aos gastos totais.  
 
Equação Básica 
 

Percentual de Gastos com Outros Custeios = 
Total de Gastos com Outros Custeios*100  

                       Gastos Totais 
 
Terminologia 
 
Gastos com Outros Custeios: Gastos Totais (sem Bolsa Formação) - Gastos com Pessoal - Gastos 
com Investimentos - Gastos com Inversões Financeiras - Gastos com Benefícios - Gastos com 
PIS/PASEP. 
Gastos Totais: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos de todos os grupos de 
despesa, exceto a ação 20RW. O Bolsa Formação não foi contabilizado em nenhum componente 
porque os alunos do Bolsa-Formação não constam nos indicadores acadêmicos. 
 
Indicador  
 

Gastos com 
Outros Custeios 

2013 
Gastos Totais 2013 

Percentual de Gastos com 
Outros Custeios 

2013 
43.155.167,00 184.218.250,00 23,43% 

Fonte: SETEC/SIAFI 

 
 

PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO AOS GASTOS 
TOTAIS 

 
O presente indicador quantifica a relação entre os gastos com investimento e os gastos totais. 
 
Equação Básica 
 

Percentual de Gastos com 
Investimentos =  

(Gastos com Investimento + Gastos com Inversões 
Financeiras)*100 

  

                                         Gastos Totais 
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Terminologia 
   
Gastos com Investimentos: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do grupo 
de despesa 4 – Investimentos. 
Gastos com Inversões Financeiras despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos do 
grupo de despesa 5 - Inversões Financeiras. 
Gastos Totais: despesas liquidadas e restos a pagar não-processados pagos de todos os grupos de 
despesa, exceto a ação 20RW. O Bolsa Formação não foi contabilizado em nenhum componente 
porque os alunos do Bolsa-Formação não constam nos indicadores acadêmicos. 
 
Indicador  
 

Gastos com 
Investimentos e 

Inversões 
Financeiras 2013 

Gastos Totais 2013 
Percentual de Gastos com 

Investimentos 2013 

48.039.646,00 184.218.250,00 26,08% 

Fonte: SETEC/SIAFI 

 
 
ALUNOS MATRICULADOS POR RENDA PER CAPITA FAMILIAR 
 

Renda Per Capita Familiar (em Salário Mínimo) 2013 % 

Até 0,5 2565 29,02% 

0,5 |– 1,0 2986 33,78% 

1,0 |– 1,5 1974 22,33% 

1,5 |– 2,0 709 8,02% 

2,0 |– 2,5 329 3,72% 

2,5 |– 3,0 124 1,40% 

Mais de 3,0 153 1,73% 

Total 8840 100,00% 

Fonte: PROENS / PROPLAN 
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Resultados dos indicadores – Acórdão TCU N.º 2.267/2005 
 

O primeiro quadro apresentado abaixo traz uma comparação dos indicadores observados 
nos anos de 2012 e 2013, considerando-se os alunos vinculados ao IFPR nas modalidades 
presencial e à distância. Em seguida, apresentam-se os mesmos indicadores apenas para alunos 
vinculados na modalidade presencial, ou seja, aqueles alunos que estão usufruindo as instalações 
físicas do Instituto.  
 
 
Quadro 62 – Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Conforme padronização 
da Rede Federal 

Indicadores 2012 2013 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga 2,44 2,30 
Relação Ingressos/Aluno 19,2% 15,55% 
Relação Concluintes/Aluno 17,5% 13,64% 
Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes 53,0% 62,22% 
Índice de Retenção do Fluxo Escolar 42,3% 51,90% 
Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral 89,15 63,93 

Administrativos 

Gastos Correntes por Aluno 2.120,81 3.263,82 
Percentual de Gastos com Pessoal 43,92% 46,93% 
Percentual de Gastos com outros Custeios 26,05% 23,43% 
Percentual de Gastos com Investimentos 26,80% 26,08% 

Socioeconômico Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar * * 

Gestão de Pessoas Índice de Titulação do Corpo Docente 3,63 3,72 

Fonte: SETEC/Adaptado Proplan IFPR. 
* A quantidade de matrículas por faixa de renda familiar per capita não foi calculada pela SETEC. 
 
 
Quadro 63 - Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Conforme extração de 
dados somente na modalidade Presencial 

Indicadores 2012 2013 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga 5,22 3,57 
Relação Ingressos/Aluno 40,07% 58,74% 
Relação Concluintes/Aluno 11,42% 34,12% 
Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes 45,78% 57,54% 
Índice de Retenção do Fluxo Escolar 40,49% 25,19% 
Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral 19,32 18,91 

Administrativos 

Gastos Correntes por Aluno 10.072,93 9.541,01 
Percentual de Gastos com Pessoal 43,92% 46,93% 
Percentual de Gastos com outros Custeios 26,05% 23,43% 
Percentual de Gastos com Investimentos 26,80% 26,08% 

Socioeconômico Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar * * 

Gestão de Pessoas Índice de Titulação do Corpo Docente 3,63 3,72 

Fonte: SETEC/Adaptado Proplan IFPR. 
* A quantidade de matrículas por faixa de renda familiar per capita não foi calculada pela SETEC. 
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Análise dos Resultados dos Indicadores de Gestão das IFET  
 

Inicialmente faz-se necessário destacar que os indicadores estão intrinsecamente 
relacionados ao contexto organizacional vivenciado pela instituição desde o processo de criação do 
Instituto Federal do Paraná, com a promulgação da lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Desde então, tem sido um intenso aprendizado marcado pela organização interna da 
instituição, o fortalecimento da identidade, a criação de novos Câmpus, por meio dos planos de 
Expansão e ampliação do número de alunos e servidores. 

Nesse contexto, a adoção de indicadores enquanto instrumento de gestão é essencial para a 
melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da instituição e alcance das suas finalidades e metas. 
Elas possibilitam identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades 
de mudanças, entre outros. Além disso, fornecem subsídios aos gestores e dirigentes no processo de 
decisão e proposição de políticas, programas, projetos e ações. 

O Instituto Federal do Paraná considerou os indicadores enviados, os quais agrupam todos 
os ciclos de matrícula, tanto da modalidade presencial quanto EAD, mas optou por anexar um 
segundo quadro apresentando os indicadores somente na modalidade presencial para fins de 
continuidade do processo de acompanhamento dos resultados, com base nos critérios adotados nos 
anos anteriores a padronização da rede federal. 

Analisando os indicadores relação de candidato por vaga e relação de ingressos por aluno, 
verifica-se uma pequena diminuição nos seus valores, o que pode ter sido ocasionado pelo fato de 
que o aumento expressivo no número de vagas não foi seguido pelo número de candidatos 
ingressos.  

Em relação ao número de alunos concluintes, verifica-se uma diminuição percentual se 
comparadas à soma das modalidades presencial e à distância. No entanto, se verificado apenas a 
modalidade presencial, constata-se um aumento de quase três vezes, o que significa dizer que mais 
alunos estão se concluindo seus cursos. 

Em relação ao índice de eficiência acadêmica que permite calcular o percentual de 
conclusão de alunos, nos cursos com previsão de término compreendido no período em análise, este 
indicador apresentou um aumento em relação ao ano anterior, ratificando que mais alunos estão se 
formando.  

Em relação ao índice de retenção do fluxo escolar que na gestão acadêmica compreende 
duas variáveis: reprovação e trancamento; em 2013, este indicador apresentou elevação. Acontece 
que este aumento foi ocasionado pela inclusão de alunos na modalidade à distância no cálculo. Se 
comparados apenas os alunos na modalidade presencial, este índice teve uma melhora de quase 
50%. 

Em relação a alunos/docentes em tempo integral esse indicador quantifica o número de 
alunos por docente em tempo integral. Tendo em vista os valores atribuídos ao regime de trabalho, 
o percentual estimado considerando-se modalidade presencial e EAD apresenta uma redução se 
comparado ao exercício anterior, haja vista que também houve uma diminuição no número de 
alunos ingressos. 

Em relação aos gastos correntes por aluno, este indica o total de gastos da instituição com 
cada aluno atendido. Vale novamente ressaltar que a padronização, considerando as diferentes 
modalidades faz o percentual ser reduzido o que também é verdadeiro em relação ao aluno 
presencial, cujo valor fica em R$ 3.263,82 se calculado como nos anos anteriores, sem contabilizar 
gastos com pessoal. Porém, a fórmula para calcular os componentes descritos pela SETEC 
considera que gastos correntes com o aluno referem-se a gastos totais (despesas liquidadas e restos 
a pagar não processados pagos de todos os grupos de despesa, exceto a ação 20RW), gastos com 
inativos e pensionistas, gastos com investimentos e gastos com inversões financeiras. Sendo assim, 
o custo do aluno presencial é de R$ 9.541,00. Este custo está diretamente relacionado à implantação 
dos novos Câmpus, reestruturação dos Câmpus existentes, bem como ao fato de que os novos 
câmpus ainda não atingiram a capacidade total de funcionamento, com relação às ofertas 
educacionais. 
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Em relação ao percentual de gastos com pessoal o percentual apresentou elevação em 
relação a anos anteriores, em decorrência da contratação de novos servidores. 

Em relação ao percentual de gastos com outros custeios, o mesmo considera os gastos 
totais (despesas liquidadas e restos a pagar não processados pagos de todos os grupos de despesa, 
exceto a ação 20RW), gastos com pessoal, gastos com investimentos, gastos com inversões 
financeiras, gastos com benefícios e gastos com PIS/PASEP. 

Em relação ao percentual de gastos com investimentos o mesmo refere-se a despesas 
liquidadas e restos a pagar não processados pagos do grupo de investimentos. 

Em relação ao índice de titulação do corpo docente esse indicador permite quantificar os 
índices de qualificação dos docentes. Em 2013 este índice aumentou pela provável elevação do 
nível de formação dos docentes quando do ingresso da instituição. 
 
 
Indicadores por Câmpus 
 

Segue abaixo relação com os indicadores do Acórdão TCU N.º 2.267/2005 
individualizados por cada câmpus do Instituto Federal do Paraná.  
 
* Relação candidato/vaga – Indica o nível de procura da clientela da região pelo ensino do 
IFPR 

2012 2013 

IFPR Campus Assis Chateaubriand 3,00 0,92 
IFPR Campus Campo Largo 6,20 3,12 
IFPR Campus Cascavel 1,00 1,00 
IFPR Campus Curitiba 1,80 4,41 
IFPR Campus Foz do Iguaçu 6,50 3,64 
IFPR Campus Irati 1,60 0,86 
IFPR Campus Ivaiporã 1,40 2,05 
IFPR Campus Jacarezinho 0,00 0,79 
IFPR Campus Londrina 8,20 1,00 
IFPR Campus Palmas 9,20 1,00 
IFPR Campus Paranaguá 4,70 1,76 
IFPR Campus Paranavaí 2,10 1,49 
IFPR Campus Telêmaco Borba 2,10 4,03 
IFPR Campus Umuarama 2,20 1,70 
Instituto Federal do Paraná - IFPR 2,44 2,30 
* Relação ingresso/aluno – Indica a quantidade de ingressantes, em relação ao total de 
alunos matriculados 

2012 2013 

IFPR Campus Assis Chateaubriand 46,60% 50,43% 
IFPR Campus Campo Largo 42,00% 42,41% 
IFPR Campus Cascavel 52,90% 63,83% 
IFPR Campus Curitiba 15,50% 8,35% 
IFPR Campus Foz do Iguaçu 24,10% 30,40% 
IFPR Campus Irati 39,10% 42,35% 
IFPR Campus Ivaiporã 61,30% 37,88% 
IFPR Campus Jacarezinho 59,00% 27,55% 
IFPR Campus Londrina 50,20% 42,83% 
IFPR Campus Palmas 21,60% 22,17% 
IFPR Campus Paranaguá 43,30% 66,08% 
IFPR Campus Paranavaí 39,90% 40,47% 
IFPR Campus Telêmaco Borba 54,50% 40,04% 
IFPR Campus Umuarama 42,90% 49,16% 
Instituto Federal do Paraná - IFPR 19,20% 15,55% 
* Relação concluintes/aluno – Indica o número de concluídos e integralizados em fase escolar 
em relação ao número total de alunos matriculados. 

2012 2013 

IFPR Campus Assis Chateaubriand 13,10% 20,91% 
IFPR Campus Campo Largo 2,00% 37,96% 
IFPR Campus Cascavel 19,60% 19,15% 
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IFPR Campus Curitiba 18,60% 10,58% 
IFPR Campus Foz do Iguaçu 10,00% 29,24% 
IFPR Campus Irati 3,80% 24,10% 
IFPR Campus Ivaiporã 12,00% 33,71% 
IFPR Campus Jacarezinho 2,90% 25,07% 
IFPR Campus Londrina 3,20% 32,22% 
IFPR Campus Palmas 4,60% 2,24% 
IFPR Campus Paranaguá 11,60% 41,35% 
IFPR Campus Paranavaí 34,50% 12,24% 
IFPR Campus Telêmaco Borba 20,10% 30,51% 
IFPR Campus Umuarama 22,10% 32,61% 
Instituto Federal do Paraná - IFPR 17,50% 13,64% 
* Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes : indica o número de concluídos e 
integralizados em fase escolar em relação ao número de matriculados finalizados 

2012 2013 

IFPR Campus Assis Chateaubriand 41,30% 37,16% 
IFPR Campus Campo Largo 6,70% 59,18% 
IFPR Campus Cascavel 29,40% 25,00% 
IFPR Campus Curitiba 54,70% 65,69% 
IFPR Campus Foz do Iguaçu 88,90% 51,61% 
IFPR Campus Irati 9,70% 41,34% 
IFPR Campus Ivaiporã 42,90% 52,35% 
IFPR Campus Jacarezinho 50,00% 41,65% 
IFPR Campus Londrina 11,50% 58,84% 
IFPR Campus Palmas 88,50% 82,76% 
IFPR Campus Paranaguá 31,30% 79,26% 
IFPR Campus Paranavaí 63,30% 28,26% 
IFPR Campus Telêmaco Borba 42,10% 58,54% 
IFPR Campus Umuarama 43,20% 54,62% 
Instituto Federal do Paraná - IFPR 53,00% 62,22% 
* Índice de Retenção do Fluxo Escolar – Reprovações: indica o número de alunos retidos em 
relação ao número total de matriculados finalizados 2012 2013 

IFPR Campus Assis Chateaubriand 40,80% 23,49% 
IFPR Campus Campo Largo 49,20% 38,74% 
IFPR Campus Cascavel 5,90% 10,64% 
IFPR Campus Curitiba 43,10% 57,51% 
IFPR Campus Foz do Iguaçu 46,60% 39,20% 
IFPR Campus Irati 42,90% 52,12% 
IFPR Campus Ivaiporã 40,00% 19,70% 
IFPR Campus Jacarezinho 23,70% 21,21% 
IFPR Campus Londrina 36,00% 30,35% 
IFPR Campus Palmas 43,30% 41,81% 
IFPR Campus Paranaguá 31,80% 25,86% 
IFPR Campus Paranavaí 23,60% 16,00% 
IFPR Campus Telêmaco Borba 33,30% 34,96% 
IFPR Campus Umuarama 46,50% 26,92% 
Instituto Federal do Paraná - IFPR 42,30% 51,90% 
Fonte: SETEC/Adaptado Proplan IFPR. 
 
 
  
 


