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APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Federal do Paraná, instituído pela Lei 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, 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), apresenta aos 
órgãos fiscalizadores e à sociedade o relatório de suas atividades de gestão correspondente ao ano de 
2015, estruturado com base nos termos do art. 70 da Constituição Federal, Instrução Normativa TCU nº 
72/2013, da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, Decisão Normativa TCU nº 146/2015 e da Portaria 
CGU nº 522/2015 e Portaria TCU nº 321/2015 e demais orientações do órgão de controle interno. 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a qual integra o Instituto Federal do 
Paraná, traz consigo uma herança centenária de ensino profissionalizante aliada ao que existe de mais 
ousado e inovador no que diz respeito à Educação Profissional. 

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

Cerca de sete anos após ser instituído formalmente, o IFPR possui 25 Campi, sendo (20 Campi 
físicos e 05 Campi avançados) espalhados por todo o estado (vide mapa abaixo). Destes, 24 Campi 
contam com oferta de cursos regulares e 01 campus ainda não dispõe de oferta de cursos regulares. 
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A Reitoria, sediada em Curitiba, é composta por cinco Pró-Reitorias: 
 PROENS - Ensino; 
 PROAD - Administração; 
 PROEPI - Extensão, Pesquisa e Inovação; 
 PROGEPE - Gestão de Pessoas; 
 PROPLAN - Planejamento e Desenvolvimento Institucional e duas Diretorias Sistêmicas; 
 DTIC - Tecnologia da Informação e Comunicação; 
 EAD - Ensino a Distância. 

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

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira e consolidação deste documento 
realizaram-se por meio dos sistemas: 

 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; 
 Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC; 
 Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC; 
 Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE; 
 Sistema de Convênios do Governo Federal – SICONV. 
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3 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
 
3.1 Finalidades e competências 
ÁREA: Conselho Superior (CONSUP) 
São competências do Conselho Superior: 

I. Zelar pelo cumprimento dos princípios, finalidades e objetivos do IFPR; 
II. Aprovar o Estatuto, Regimento Geral e Regulamentos do IFPR; 
III. Aprovar as diretrizes para atuação do IFPR e zelar pela execução de sua política de ensino, pesquisa e extensão; 
IV. Deflagrar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha de Reitor e dos Diretores Gerais dos Câmpus do 

IFPR, em consonância com a legislação vigente; 
V. Aprovar o Projeto Político Pedagógico (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os planos de Gestão, 

metas e de ação; 
VI. Estabelecer políticas nas áreas de administração, planejamento, patrimonial, financeira e de gestão de pessoas e 

apreciar a proposta orçamentária anual; 
VII. Apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo sobre a 

propriedade e regularidade dos registros; 
VIII. Aprovar, acompanhar a execução e avaliar o plano anual, plurianual e a proposta orçamentária global do IFPR; 
IX. Aprovar a organização didática, os regimentos e regulamentos internos das diversas unidades acadêmicas e 

administrativas, e, as normas disciplinares; 
X. Estabelecer normas gerais e complementares ao Estatuto e ao Regimento Geral sobre: 
XI. Deliberar sobre a política institucional de assistência aos servidores docentes e técnicos administrativos e discentes; 
XII. Estabelecer a política de gestão de pessoal e regulamentar por meio de normas gerais e complementares ao Estatuto e 

ao Regimento Geral nos assuntos de interesse dos servidores docente e técnico administrativo; 
XIII. Deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a serem cobrados pelo 

Instituto Federal; 
XIV. Instituir e regulamentar programa institucional de concessão de bolsas de assistência ou de prestação de serviços; 
XV. Julgar os recursos resultantes das decisões do Reitor, dos Diretores Gerais dos Câmpus e das Diretorias Sistêmicas 

(DTIC e EaD), das Pró-reitorias e de outras instâncias e colegiados representativos dos interesses da comunidade 
interna; 

XVI. Atuar como instância de recurso e de homologação das decisões do CONSEPE e do CONSAP; 
XVII. Aprovar o regimento do Conselho Superior, da Reitoria, dos Câmpus, das Diretorias Sistêmicas (DTIC e EaD), 

do CONSEPE e CONSAP e demais Órgãos Suplementares e Colegiados; 
XVIII. Deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de órgãos administrativos e suas respectivas 

estruturas; 
XIX. Homologar o resultado das eleições para o cargo executivo de Reitor, de Diretores Gerais dos Câmpus, e dos 

representantes ao CONSUP; 
XX. Eleger os membros deste Conselho, quando previsto em edital específico; 
XXI. Deliberar sobre medidas preventivas e corretivas de atos que envolvem indisciplina coletiva no âmbito do 

Instituto; 
XXII. Aprovar indicação de nomes para Chefe da Auditoria Interna e do titular da Ouvidoria; 
XXIII. Elaborar normas e regulamentos específicos ou complementares sobre qualquer assunto de interesse do Instituto; 
XXIV. Emitir parecer nas consultas sobre matérias regulamentadas ou quando for solicitado por qualquer órgão da 

Administração Superior; 
XXV. Decidir sobre os casos omissos no Estatuto e no Regimento Geral do IFPR e deste Regimento Interno. 

 
Titular Cargo 

Irineu Mario Colombo Presidente 
Ezequiel Westphal Presidente 
Elio de Almeida Cordeiro Presidente 
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Lindaura Rodrigues de Souza e Silva Egressos 
Amarildo Pinheiro Magalhães Representante dos Técnicos Administrativos 
Paola Penha de Moraes Representante dos Técnicos Administrativos / Suplente 
Sérgio Assis de Almeida Representante dos Técnicos Administrativos 
Osnimar Marcos Osvaldo Silva Representante dos Técnicos Administrativos 
Indiamara Ferreira Pickler Representante dos Técnicos Administrativos 
Tatiana Oliveira Couto Silva Representante dos Técnicos Administrativos / Suplente 
Ana Lucia Skorupa Muritiba Representante dos Técnicos Administrativos / Suplente 
Alisson Rewel de Bonfim Representante dos Discentes 
Ellyson Boeing Schmitz Representante dos Discentes 
Adriano Willian da Silva Representante dos Docentes 
Alexandre Zaslavski Representante dos Docentes / Suplente 
Samuel Manica Radaelli Representante dos Docentes 
Amaury Pessoa Gebran Representante dos Docentes 
Washington Luiz da Costa Representante dos Docentes / Suplente 
Cleverton Juliano Alves Vicentini Representante dos Docentes 
Ezequiel Westphal Representante dos Pró-Reitores 
Rubens Felipe Ribeiro Representante dos Pró-Reitores 
Valdinei Henrique da Costa Representante dos Pró-Reitores / Suplente 
Evandro Cherubini Rolin Representante dos Pró-Reitores / Suplente 
Anderson Sanita Representante dos Diretores Gerais de Campus / Suplente 
Luiz Carlos Eckstein Representante dos Diretores Gerais de Campus 
João Cláudio Bittencourt Madureira Representante dos Diretores Gerais de Campus 
Onivaldo Flores Junior Representante dos Diretores Gerais de Campus / Suplente 
José Barbosa Dias Junior Representante dos Diretores Gerais de Campus / Suplente 
Edilomar Leonart Representante dos Diretores Gerais de Campus 
Karina Mello Bonilaure Representante dos Diretores Gerais de Campus / Suplente 
Gustavo Villani Serra Representante dos Diretores Gerais de Campus 
Marco Antonio Areias Secco Representante das Entidades Patronais – FIEP 
Carmen Gomes Pessoa Representante das Entidades Patronais - FIEP / Suplente 
Ito Vieira Representante das Entidades Patronais – FECOMÉRCIO 
Maristela M. Carraro Bruneri Representante das Entidades Patronais – FECOMÉRCIO / Suplente 
Maria Donizete T. Alves Representante das Entidades dos Trabalhadores - Força Sindical 
Pedro Paulo da Silva Representante das Entidades dos Trabalhadores - Força Sindical / Suplente 
Luiz Carlos Paixão da Rocha Representante das Entidades dos Trabalhadores - APP Sindicato 
Eliane Terezinha Vieira Rocha Representante do Setor Público e/ou Empresa Estatal - SEED 
Fabiana Cristina Campos Skrobot Representante do Setor Público e/ou Empresa Estatal - SEED / Suplente 
Mario Cândido de Athayde Junior Representante do Setor Público e/ou Empresa Estatal - SETI 
Sueli Edi Rufini Representante do Setor Público e/ou Empresa Estatal - SETI / Suplente 
Arnaldo Augusto Ciquielo Borges Representante MEC 
Natalício Venâncio de Freitas Representante MEC / Suplente 
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ÁREA: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFPR tem como atribuições: 

I. Assessorar a Reitoria no que tange às políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação do IFPR; 
II. Avaliar e aprovar as diretrizes de ensino, pesquisa, extensão e inovação de acordo com a política institucional; 

III. Emitir parecer sobre processos de criação e extinção de cursos no IFPR, para posterior encaminhamento ao Conselho 
Superior; 

IV. Analisar e emitir parecer final sobre os processos de ajuste curricular e suspensão temporária de cursos; 
V. Acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, nos planos de ação e em projetos e 

programas vinculados ao ensino, pesquisa e extensão; 
VI. Expedir orientações para a organização e reestruturação curricular dos cursos do IFPR; 

VII. Regulamentar e aprovar normas sobre processos seletivos, currículos e programas, matrículas, transferências, 
processo decisório sobre a vida escolar do aluno, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito 
de sua competência; 

VIII. Aprovar normas de controle e registro da atividade acadêmica; 
IX. Aprovar normas para o registro de diplomas do IFPR e dos diplomas de outras entidades ou instituições, nos termos e 

limites da legislação em vigor; 
X. Aprovar normas relativas à acreditação, à certificação de competências profissionais e acadêmicas e a revalidação de 

diplomas, nos termos da legislação vigente; 
XI. Identificar oportunidades de interação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e propor ações de efetivação 

dessa interação; 
XII. Avalizar e definir a participação institucional em editais de fomento à pesquisa e extensão; 

XIII. Estabelecer procedimentos de acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
XIV. Avaliar e emitir parecer sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) dos câmpus e o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) do IFPR, para posterior apreciação do CONSUP; 
XV. Manifestar-se sobre qualquer matéria de ensino, pesquisa e extensão não incluída na competência de outro órgão, 

submetidos a sua apreciação; 
XVI. Elaborar propostas de seu próprio regulamento e posteriores alterações, a ser apreciado e aprovado pelo Conselho 

Superior; 
XVII. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas recomendações; 

XVIII. Julgar os recursos sobre matérias de sua competência; 
XIX. Propor títulos honoríficos ao CONSUP para pessoas ou instituições com atuação destacadas no ensino, pesquisa e 

extensão; 
XX. Manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação e emitir parecer e fixar normas em 

matéria de sua atribuição. 
 

Titular Cargo 
Ezequiel Westphal Presidente 
Ezequiel Burkarter Vice-Presidente 
Evandro Cherubini Rolin Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Eduardo Fofonca Diretor de Ensino da Educação a Distância 
Claudia Gallert Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Assis Chateaubriand 
Rogerio Baptistella Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Paranaguá 
Amaury Pessoa Gebran Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Campo Largo 
Valeriê Cardoso Machado Inaba Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Paranavaí 
Edson Luiz Reginaldo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Cascavel 
Nelson de Castro Neto Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Foz do Iguaçu / Suplente 
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Osmar Ansbach Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Irati / Suplente 
Tatiana Oliveira Couto Silva Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Ivaiporã / Suplente 
Hugo Emmanuel da Rosa Correa Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Jacarezinho / Suplente 
Marcelo Lupion Poleti Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão – Campus Londrina / Suplente 
Ana Maria Meeren Falkiewicz Representante discente na modalidade de ensino presencial 
Maicon Lima Soares Representante discente na modalidade de ensino presencial / suplente 
Jéssica Gonçalves Representante discente na modalidade de ensino presencial 
Roberto Ferreira de Oliveira Representante discente na modalidade de ensino EAD 
Samuel Carlos Wiedemann Representante docente 
Ana Carolina de Athayde Raymundi Braz Representante docente / Suplente 
Adnilra Selma Moreira da Silva Sandeski Representante docente 
Simara Cristiane Braatz Representante docente 
Ricardo Alexandre Pereira Representante técnico administrativo 
Raabh Mara Adriano Beloti de Aquino Representante técnico administrativo / Suplente 
Nilson dos Santos Morais Representante técnico administrativo 
Maria do Amparo Cardoso Domingues Representante técnico administrativo / Suplente 
Terezinha dos Anjos Abrantes Representante técnico administrativo 
Miguel Angelo Representante técnico administrativo / Suplente 
 
ÁREA: Conselho de Administração e Planejamento (CONSAP) 
O CONSAP tem como atribuições: 
I – avaliar e propor normatização das diretrizes relativas à administração do IFPR envolvendo gestão de pessoas, recursos 
orçamentários, infraestrutura e expansão física, planejamento e desenvolvimento institucional; 
II – avaliar, propor aprovação e acompanhar a proposta orçamentária anual e o orçamento do IFPR, ressalvadas as 
competências do CONSUP; 
III – avaliar, propor aprovação e acompanhar o Plano de Gestão Anual do IFPR, no âmbito de sua competência, antes do 
encaminhamento ao CONSUP; 
IV – avaliar, propor aprovação e acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no âmbito de sua competência, 
antes do encaminhamento ao Consepe; 
V – propor fixação de normas complementares às do Estatuto e do Regimento Geral em matéria que lhe for afeta, ressalvadas 
as competências do CONSUP; 
VI – apreciar e opinar sobre o plano diretor do IFPR; 
VII – emitir parecer sobre propostas de criação, modificação e extinção de órgãos administrativos; 
VIII – apreciar e propor normatização para a aceitação de legados, donativos, doações e heranças sob condição ou encargo; 
IX – analisar e emitir parecer sobre o relatório de gestão, encaminhando-o ao Conselho Superior para apreciação; 
X – analisar e emitir parecer sobre o Planejamento Estratégico do IFPR, encaminhando-o ao Conselho Superior para 
apreciação; 
XI – analisar e emitir parecer sobre o projeto de avaliação institucional, encaminhando-o ao Conselho Superior para 
apreciação; 
XII – avaliar e analisar relatórios inerentes a informações da instituição e a pesquisa institucional; 
XIII – julgar os pedidos de reconsideração sobre matérias de sua competência; 
XIV – propor títulos honoríficos ao CONSUP para pessoas ou instituições com atuação destacada nas áreas de planejamento e 
administração; 
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XV – manifestar-se sobre assuntos, propostas ou planos afetos à sua área de atuação, emitir parecer e fixar instruções em 
matéria de sua atribuição; 
XVI – propor minuta de edital específico para eleições dos seus membros. 
 

Titular Cargo 
Rubens Felipe Ribeiro Presidente 
Valdinei Henrique da Costa Vice-Presidente 
Evandro Cherubini Rolin Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Fernando Cesar Kloss Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação 
Kriscie Kriscianne Venturi 
Nelson Lucyszyn Junior 

Diretor de Planejamento e Administração da Educação a Distância 

Lucio Schulz Junior Diretor de Planejamento e Administração – Campus Campo Largo 
Rejanea Oliveira Matusaiki Diretor de Planejamento e Administração – Campus Umuarama 
Valmir de Oliveira Diretor de Planejamento e Administração – Campus Telêmaco Borba 
Moises Evangelista Diretor de Planejamento e Administração – Campus Jacarezinho 
José Sílvio Dotto Camponogara Diretor de Planejamento e Administração – Campus Assis Chateaubriand / Suplente 
Jean Carlos Mendes da Rocha Diretor de Planejamento e Administração – Campus Ivaiporã / Suplente 
Sérgio Murilo Nogueira Diretor de Planejamento e Administração – Campus Paranaguá / Suplente 
Dayane de Oliveira Gomes Diretor de Planejamento e Administração – Campus Paranavaí / Suplente 
Nelson Alves de Oliveira Representante discente na modalidade EAD 
Sebastião Soares Ribeiro Representante discente na modalidade EAD - Suplente 
Anderson Coldebella Representante docente 
Alex Miyamoto Mussi Representante docente / Suplente 
Paulinho Rene Stefanello Representante docente 
Emerson Rabelo Representante docente / Suplente 
Antônio Cecilio Silverio Representante docente 
Eliane Aparecida Mesquita Representante Técnico Administrativo 
Anastasia Brand Steckling Representante Técnico Administrativo / Suplente 
Rogério Domingos de Siqueira Representante Técnico Administrativo / Suplente 
Marcelo Mazzetto Representante Técnico Administrativo 
Sérgio Murilo Nogueira Representante Técnico Administrativo / Suplente 

 
ÁREA: Colégio de Dirigentes (CODIR) 
Competências: 

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;  
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VI. Apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido. 
Titular Cargo 

Elio de Almeida Cordeiro Reitor pró-tempore 
Ezequiel Westphal Reitor substituto pró-tempore 
 
ÁREA: Gabinete da Reitoria 
Competências: 
Representar o IFPR, gerir, coordenar, delegar competências, ordenar despesas e superintender as 
atividades da instituição. 

Titular Cargo Período de Atuação 
Irineu Mario Colombo Reitor 01/01/15 a 05/03/15 
Ezequiel Westphal Reitor Substituto 06/03/15 a 14/06/15 
Elio de Almeida Cordeiro Reitor pró-tempore 15/06/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: Procuradoria Federal 
Competências: 
Organizar, controlar, orientar e executar as atividades de consultoria jurídica em matéria administrativa; 
Representar o IFPR, judicial ou extrajudicialmente; 
Defender, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, os atos do Reitor nessa qualidade praticados;  
Elaborar as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos casos previstos em lei; 
Acompanhar os processos judiciais, de qualquer esfera da Justiça, em todas as instâncias e graus de 
recursos;  
Organizar, controlar, orientar e executar as atividades de consultoria jurídica não contenciosa; 
Examinar contratos, convênios e demais atos jurídicos que importem em assunção ou exoneração de 
obrigações da Instituição; 
Analisar e emitir parecer de natureza jurídica, relativamente às matérias de legislação educacional, 
pessoal e de administração geral, nos processos encaminhados através da Administração geral; 
Opinar, quando encaminhado pela Reitoria, nos processos a serem submetidos à deliberação dos Órgãos 
Colegiados Superiores. 

Titular Cargo Período de Atuação 
Jose Maurilio Barbosa Da Costa Pereira Chefe da Procuradoria 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: Coordenadoria de Auditoria Interna 
Competências: 
Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências do Tribunal de Contas da União; 
Acompanhar o atendimento das recomendações da Controladoria Geral da União; 
Acompanhar o atendimento das normas internas emitidas pelo IFPR; 
Manter atualizado o Plano de Providências Permanente do IFPR; 
Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT; 
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Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT; 
Elaboração dos Relatórios de Auditoria e Notas de Auditoria; 
Acompanhar a elaboração e verificar o cumprimento das formalidades exigidas na prestação de contas; 
Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade;  
Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com os 
limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;  
Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e 
examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais; 
Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de controle interno. 

Titular Cargo Período de Atuação 
Marcos Felipe Bolzon Chefe da Auditoria Interna 01/01/15 a 24/03/15 
Carlos Eduardo Fonini Zanata Chefe da Auditoria Interna 20/04/15 a 15/09/15 
 Vago 16/09/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: Chefia de Gabinete. 
Competências: 
Analisar os processos e expedientes dirigidos ao Gabinete da Reitoria, proferindo despachos; 
Assessorar e auxiliar o Reitor no seu relacionamento institucional, político e social; 
Assistir os gestores das Pró-Reitorias, Campi e Diretorias Sistêmicas; 
Coordenar as atividades de apoio administrativo, orçamentário e financeiro do Gabinete da Reitoria; 
Coordenar as atividades pertinentes aos colegiados superiores, comunicação, núcleo de apoio a processos 
de seleção, secretaria executiva, diretorias e assessorias; 
Coordenar o cronograma de agenda do Reitor; 
Executar atividades, atos e agendas delegadas pelo Reitor; 
Gerir assuntos, bens e servidores do Gabinete da Reitoria; 
Apoiar ações de transparência, bem como o relacionamento com órgãos de controle interno e órgãos de 
controle externo; 
Transmitir deliberações, informações e recomendações do Reitor; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Izaias Costa Filho Chefe de Gabinete 01/01/15 a 31/12/15 

 
ÁREA: Coordenadoria de Conformidade de Gestão 
Competências: 
Prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras, processuais e documentais ao Reitor; 
Participar da implementação de normas e rotinas de conformidade de gestão, de maneira a orientar a 
Reitoria e os Campi, de forma a atender as orientações da SPO, CCONT e demais Órgãos Fiscalizadores; 
Elaborar relatórios parciais e finais da instituição, a qual servirá de base para futuros planejamentos 
financeiros e orçamentários; 
Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados 
pela Unidade Gestora Executora foram realizados em observância às normas vigentes; 
Executar outras tarefas correlatas, a critério do Reitor ou conforme necessidade; 
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Titular Cargo Período de Atuação 
Vago Vago 01/01/2015 a 31/12/2015 
 
ÁREA: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ─ PROAD 
Competências: 
Propor as Políticas e normas relativas ao funcionamento do sistema de administração, de recursos 
materiais, de projetos e obras e de contabilidade e finanças, no âmbito do IFPR;  
Supervisionar a execução do planejamento institucional (elaboração dos planos e programas) relacionados 
à área de obras e espaços físicos e a manutenção de bens móveis e imóveis;  
Supervisionar a operacionalização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens da Instituição;  
Supervisionar, acompanhar, orientar e avaliar a execução da política de desenvolvimento e suprimento de 
recursos materiais do IFPR;  
Analisar, coordenar e supervisionar os procedimentos para celebração de Contratos, Termos de Cessão, 
Termos Aditivos e Apostilamentos e outros ajustes;  
Orientar, acompanhar, supervisionar e controlar as atividades de aquisição, distribuição e controle de 
material, registro e movimentação de processos administrativos e serviços gerais; 
Supervisionar a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial do IFPR;  
Supervisionar e colaborar com a elaboração da prestação de contas anual do IFPR; 
Supervisionar, acompanhar, orientar e avaliar a execução da política de desenvolvimento e suprimento de 
recursos financeiros do IFPR;  
Colaborar e fornecer subsídios na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;  
Colaborar e fornecer subsídios na elaboração do Relatório de Gestão do IFPR;  
Consolidar relatórios gerenciais inerentes às atividades da Pró-Reitoria; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Rubens Felipe Ribeiro Pró-Reitor de Administração 01/01/15 a 31/12/15 

 
ÁREA: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ─ PROGEPE 
Competências: 
Garantir e buscar as condições para assegurar as ações decorrentes dos princípios e diretrizes previstas no 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE e dos Docentes aprovado pelo Governo Federal; 
Assegurar, nas ações de desenvolvimento dos servidores: o dimensionamento das necessidades 
institucionais de pessoal, com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a realidade da 
instituição; o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e o Programa de Avaliação de Desempenho e 
a Administração de pessoal como uma atividade para acompanhar os direitos e deveres do servidor; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Valdinei Henrique da Costa Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ─ 
PROPLAN 
Competências: 
Coordenação, execução e controle relacionados ao desenvolvimento, aquisição e manutenção de sistemas 
de informação para a reitoria e Campi do IFPR; 
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Coordenar, elaborar e acompanhar o planejamento orçamentário, tático e operacional da instituição, em 
consonância com o planejamento estratégico e com as políticas voltadas para o desenvolvimento 
institucional; 
Fomentar a excelência do gasto público no desenvolvimento das atividades administrativas, acadêmicas, 
de ensino, pesquisa e extensão; 
Coordenar as informações gerenciais e estatísticas da consolidação e divulgação dos indicadores de 
gestão; 
Consolidar o Relatório de Prestação de Contas anual e disponibilizá-lo aos órgãos de controle externo; 
Fazer a gestão do controle da inserção de dados nos sistemas de informações vinculados ao MEC, do 
controle dos processos de regulamentação do IFPR; 
Validar e consolidar a base de dados e informações, articulando os diferentes setores institucionais; 
Coordenar, elaborar, acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional, Planejamento Estratégico e 
de políticas voltadas para o desenvolvimento institucional; 
Acompanhar procedimentos de gestão, tais como Manual de Competências e Mapeamento de Processos, 
atuando como facilitador para o alcance dos objetivos institucionais; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Evandro Cherubini Rolin Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: PRÓ-REITORIA DE ENSINO ─ PROENS 
Competências: 
Planejar, fomentar, superintender e coordenar as políticas de ensino do IFPR, em consonância com as 
diretrizes institucionais, legislação nacional e os objetivos da criação dos Institutos Federais;  
Gerir os recursos destinados às ações voltadas para o ensino no IFPR; 
Integrar as ações da assistência estudantil com as políticas de ensino do IFPR; 
Articular as políticas de ensino com as diferentes políticas de extensão, pesquisa, empreendedorismo e 
inovação tecnológica no IFPR; 
Propor, discutir e submeter à aprovação em Conselho competente, às regulamentações pertinentes ao 
ensino, bem como intermediar junto aos Conselhos Superiores assuntos pertinentes a sua matéria; 
Orientar a elaboração do PPI quanto às diretrizes de ensino;  
Orientar os Campi na elaboração do PPP;  
Apoiar as Unidades da PROENS no cumprimento de suas atribuições.  
Representar a Pró-Reitoria de Ensino em eventos, reuniões, fórum, congresso nacionais e internacionais; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Ezequiel Westphal Pró-Reitor de Ensino 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO ─ PROEPI 
Competências: 
Propor as Políticas de extensão, pesquisa e inovação para a instituição, de acordo com a legislação 
vigente; 
Gerir os recursos destinados às ações de extensão, pesquisa e inovação; 
Fomentar as ações de extensão, pesquisa e inovação da Instituição, através dos programas governamentais 
e outros, de caráter estratégico, coordenando-os e executando-os em sua área de competência; 
Articular a extensão, a pesquisa e a inovação com as diferentes formas e estratégias de educação; 
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Propor para discussão e submeter à aprovação em conselho competente às regulamentações pertinentes à 
extensão, pesquisa e inovação; 
Intermediar junto aos Conselhos Superiores assuntos pertinentes à sua matéria;  
Responsabilizar-se pela gestão das atividades de apoio à extensão, pesquisa e inovação; 
Atuar de forma sistêmica em todas as ações relacionadas à extensão, pesquisa e inovação; 
Representar a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação em eventos, reuniões, fóruns, congresso 
nacionais e internacionais. 

Titular Cargo Período de Atuação 
Ezequiel Burkarter Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ─ DTIC 
Competências: 
Elaborar, coordenar e controlar a implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – PDTIC e das Políticas de Segurança da Informação;  
Dirigir o levantamento das necessidades dos usuários; supervisionar projetos de Soluções de Sistemas de 
informação, infraestrutura e apoio ao usuário; 
Buscar soluções de TIC que venham a agregar valores para a instituição; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Fernando Cesar Kloss Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 
01/01/15 a 31/12/15 

 
ÁREA: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ─ EaD 
Competências: 
Articular investimentos em equipamentos, processos e tecnologias, de forma a dar sustentação aos 
projetos considerados prioritários no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, que envolvam 
EaD; 
Representar o EaD em todas as instâncias ou delegar a representação aos seus setores; 
Oferecer cursos e/ou atividades formativas de ensino técnico, graduação e de Pós-Graduação lato sensu e 
cursos de Extensão; 
Oferecer disciplinas isoladas que se fizerem necessárias para alunos do IFPR; 
Qualificar Docentes e Técnicos Administrativos para atuarem em EaD; 
Assessorar e dar suporte a todas as iniciativas e experiências em EaD, no âmbito do IFPR; 
Estudar, elaborar e difundir modalidades de EaD; 
Apoiar e incentivar a produção do conhecimento em EaD; 
Promover o desenvolvimento de habilidades em novas tecnologias aplicadas à EaD; 
Propor normas de organização, gestão e avaliação da EaD no âmbito do IFPR; 
Analisar projetos e experiências na área de EaD do IFPR; 
Promover congressos, simpósios e similares sobre assuntos relacionados com EaD; 
Fazer cumprir a legislação vigente e as diretrizes da EaD no IFPR; 
Administrar os programas de educação a distância concomitantemente com os representantes das Pró-
Reitorias; 
Administrar as atividades desenvolvidas pelos setores que compõem a Diretoria de EaD do IFPR; 
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Manter contato com a comunidade interna e externa ao IFPR para divulgar as ações do EaD e estabelecer 
parcerias e/ou outras formas de cooperação para viabilização de projetos em EaD com outras instituições 
nacionais e internacionais, públicas e privadas, governamentais e não governamentais; 
Manter permanente contato com o corpo docente e discente do IFPR, prestando informações e 
encaminhando solicitações às instâncias competentes; 
Encaminhar aos órgãos competentes, relatórios técnicos e financeiros, quando forem solicitados. 
Zelar pelo cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional instituído pelo Instituto Federal do 
Paraná; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Fernando Roberto Amorim Souza Diretor de Ensino a Distância 01/01/15 a 31/12/15 
 
ÁREA: DIRETORIA-GERAL DO CAMPUS 
Competências: 
Executar a política institucional no Campus, garantindo a gestão democrática e participativa; 
Fazer cumprir no Campus os dias letivos, horas e horários de atividades pedagógicas vigentes;  
Promover a elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico e outros projetos que visem à 
eficiência do Campus;  
Acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados ao desenvolvimento institucional, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;  
Assegurar a participação da comunidade escolar na elaboração e acompanhamento da execução do 
Projeto Político-Pedagógico, dos planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do 
Campus, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos 
materiais;  
Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos estudantes, visando à realização de ajustes 
necessários no Projeto Político-Pedagógico;  
Organizar e acompanhar, com a participação da comunidade escolar, o processo de avaliação interna e 
externa da unidade escolar;  
Acompanhar, orientar e estimular permanentemente o desenvolvimento do processo ensino- 
-aprendizagem;  
Adotar medidas para a garantia do acesso, permanência e sucesso do(a) estudante no Campus, bem como 
prevenir a evasão escolar;  
Promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos do Campus pela comunidade interna e 
externa, bem como o uso dos recursos disponíveis, visando à qualidade da educação;  
Estimular a seleção, produção, divulgação e utilização de conhecimento e de materiais didático-
pedagógicos no Campus;  
Participar do planejamento realizado pela Reitoria sobre a oferta de vagas nos cursos do Campus em 
consonância com a realidade local;  
Acompanhar os procedimentos referentes à transferência e à declaração de equivalência, conforme 
orientações dos órgãos centrais do IFPR;  
Coordenar a ação das matrículas no Campus conforme orientações dos órgãos centrais do IFPR.  
Participar do planejamento estratégico da Instituição, promovendo a construção coletiva dos objetivos, 
estratégias, projetos e planos de ação do Campus; 
Coordenar as atividades administrativas do Campus, observando as normas em vigor e as diretrizes 
institucionais expedidas pelos Órgãos Colegiados e pela Reitoria; 
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Subsidiar os profissionais do Campus, no tocante às normas vigentes e apresentar aos órgãos superiores 
da administração situações que estejam em desacordo com a legislação, buscando soluções imediatas; 
Regularizar e dar autenticidade à vida escolar dos estudantes; 
Gerenciar o funcionamento do Campus, responsabilizando-se pelo registro de informações nos sistemas 
eletrônicos, zelando pela eficiência, cumprimento das normas educacionais e pela qualidade, legalidade e 
gratuidade do ensino; 
Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas nos atos administrativos gerais e na programação escolar 
expedidos pelos órgãos centrais do IFPR, inclusive com referência a prazos; 
Assinar atos e portarias da Administração e funcionamento do Campus; 
Examinar e aprovar relatórios apresentados pelos órgãos do Campus; 
Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos professores do Campus, registrando 
ocorrências de ausência, garantindo a reposição de aulas decorrentes das faltas;  
Convocar os(as) professores(as) para a definição da distribuição das aulas, adequando-as às necessidades 
do Campus e do(a) professor(a);  
Assinar certificados, atestados, guias de transferência e demais documentos que devam ser emitidos pelo 
órgão máximo do Campus;  
Disponibilizar mecanismos para controle da frequência dos servidores do Campus, comunicando aos 
órgãos centrais do IFPR a atualização desse fluxo;  
Elaborar e controlar a escala de férias dos servidores;  
Responder pelo cadastramento, registros e manutenção das informações funcionais dos servidores no 
Campus;  
Realizar os procedimentos administrativos pertinentes, de acordo com a legislação em vigor e no disposto 
no Regimento Geral, para apuração de faltas disciplinares dos professores, servidores técnico-
administrativos e estudantes do Campus garantindo o direito à ampla defesa. 
Participar do Planejamento Orçamentário do Campus coordenado pela Reitoria;  
Atuar como ordenador de despesas do Campus, em conformidade com as orientações da Reitoria e a 
legislação vigente;  
Elaborar e submeter à aprovação de dois terços dos componentes do Colégio Dirigente do Campus o 
plano de aplicação dos recursos oriundos de qualquer fonte;  
Planejar, programar, registrar, executar e acompanhar as despesas do Campus;  
Acompanhar os créditos orçamentários do Campus;  
Informar, quando solicitado pela Reitoria, detalhamento e justificativa de execução de despesas do 
Campus; 
Ao final do exercício financeiro elaborar o processo de prestação de contas anual. 
Articular e integrar o Campus com a família, a comunidade, Instituições Públicas e Privadas;  
Divulgar na comunidade os resultados e outras informações do Campus; 
Informar, quando solicitado pelos órgãos centrais, dados relativos ao Campus; 

Titular Cargo Período de Atuação 
Anderson Sanita Diretor-Geral do Campus Assis Chateaubriand 01/01/15 a 31/12/15 
João Claudio Bittencourt Madureira Diretor-Geral do Campus Campo Largo 01/01/15 a 31/12/15 
Rodrigo Hinojosa Valdez Diretor-Geral do Campus Capanema 01/01/15 a 31/12/15 
Luiz Carlos Eckstein Diretor-Geral do Campus Cascavel 01/01/15 a 31/12/15 
Edilomar Leonart Diretor-Geral do Campus Colombo 01/01/15 a 31/12/15 
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Adriano Willian da Silva Diretor-Geral do Campus Curitiba 01/01/15 a 31/12/15 
Roseli Bernadete Dahlem Diretor-Geral do Campus Foz do Iguaçu 01/01/15 a 31/12/15 
Francis Luiz Baranoski Diretor-Geral do Campus Irati 01/01/15 a 18/03/15 
Eliane Ines Filus Zampier Diretor-Geral do Campus Irati 18/03/15 a 21/07/15 
Célio Alves Tibes Júnior Diretor Geral do Campus Irati 21/07/15 a 31/12/15 
Onivaldo Flores Junior Diretor-Geral do Campus Ivaiporã 01/01/15 a 31/12/15 
Gustavo Villani Serra Diretor-Geral do Campus Jacarezinho 01/01/15 a 31/12/15 
Aline Renée Benigno dos Santos Diretor-Geral do Campus Jaguariaíva 01/01/15 a 31/12/15 
Amir Limana Diretor-Geral do Campus Londrina 01/01/15 a 31/12/15 
Luciano Martignoni Diretor-Geral do Campus Palmas 01/01/15 a 31/12/15 
Roberto Teixeira Alves Diretor-Geral do Campus Paranaguá 01/01/15 a 31/12/15 
José Barbosa Dias Junior Diretor-Geral do Campus Paranavaí 01/01/15 a 31/12/15 
Marcelo Camilo Pedra Diretor-Geral do Campus Pinhais 01/01/15 a 31/12/15 
Narciso Américo Franzin Diretor-Geral do Campus Pitanga 01/01/15 a 31/12/15 
Karina Mello Bonilaure Diretor-Geral do Campus Telêmaco Borba 01/01/15 a 31/12/15 
Alan Rodrigo Padilha Diretor-Geral do Campus Umuarama 01/01/15 a 31/12/15 
Patrícia Cambrussi Bortolini Diretor-Geral do Campus União da Vitória 01/01/15 a 31/12/15 

 
ÁREA: DIRETORIA DO CAMPUS AVANÇADO 
Competências: 
Executar a política institucional no Campus Avançado, garantindo a gestão democrática e participativa;  
Fazer cumprir no Campus Avançado os dias letivos, horas e horários de atividades pedagógicas vigentes;  
Executar o Projeto Político-Pedagógico e outros projetos que visem à eficiência do Campus Avançado, 
conforme diretrizes do Campus;  
Acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados ao desenvolvimento institucional, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
Assegurar a participação da comunidade escolar na elaboração e acompanhamento da execução do 
Projeto Político-Pedagógico, dos planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do 
Campus, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de recursos humanos e de 
recursos materiais;  
Organizar e acompanhar, com a participação da comunidade escolar, o processo de avaliação interna e 
externa da unidade escolar;  
Acompanhar, orientar e estimular permanentemente o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem;  
Adotar medidas para a garantia do acesso, permanência e sucesso do(a) estudante no Campus Avançado, 
bem como prevenir a evasão escolar;  
Promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos do Campus Avançado pela comunidade 
interna e externa, bem como o uso dos recursos disponíveis, visando à qualidade da educação;  
Estimular a seleção, produção, divulgação e utilização de conhecimento e de materiais didático-
pedagógicos no Campus Avançado em consonância com as diretrizes do Campus;  
Participar do planejamento realizado pela Diretoria-Geral do Campus sobre a oferta de vagas nos cursos 
do Campus Avançado em consonância com a realidade local;  
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Acompanhar os procedimentos referentes à transferência e à declaração de equivalência, conforme 
orientações dos órgãos centrais do IFPR;  
Coordenar a ação das matrículas no Campus conforme orientações da Diretoria de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Campus; 
Participar do planejamento estratégico do Campus, promovendo a construção coletiva dos objetivos, 
estratégias, projetos e planos de ação do Campus Avançado;  
Coordenar as atividades administrativas do Campus Avançado, observando as normas em vigor e as 
diretrizes institucionais;  
Subsidiar os profissionais do Campus Avançado, no tocante às normas vigentes e apresentar aos órgãos 
superiores da administração situações que estejam em desacordo com a legislação, buscando soluções 
imediatas;  
Gerenciar o funcionamento do Campus Avançado, responsabilizando-se pelo registro de informações nos 
sistemas eletrônicos, zelando pela eficiência, cumprimento das normas educacionais e pela qualidade, 
legalidade e gratuidade do ensino;  
Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas nos atos administrativos gerais e na programação 
escolar, expedidos pelos órgãos centrais do IFPR, inclusive com referência aos prazos;  
Examinar e aprovar relatórios apresentados pelos órgãos do Campus Avançado;  
Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos professores do Campus Avançado, 
registrando ocorrências de ausência, garantindo a reposição de aulas decorrentes das faltas;  
Convocar os(as) professores(as) para a definição da distribuição das aulas, adequando-as às necessidades 
do Campus Avançado e do(a) professor(a);  
Supervisionar a frequência dos servidores do Campus, comunicando ao Campus para a atualização desse 
fluxo;  
Responder pelo cadastramento, registros e manutenção das informações funcionais dos servidores no 
Campus Avançado;  
Realizar os procedimentos administrativos pertinentes, de acordo com a legislação em vigor e no disposto 
neste Regimento, para apuração de faltas disciplinares dos professores, servidores técnico-administrativos 
e estudantes do Campus Avançado, garantindo o direito à ampla defesa;  
Participar do Planejamento Orçamentário do Campus Avançado coordenado pela Diretoria Geral do 
Campus;  
Participar do planejamento, programação, registro, execução e acompanhamento das despesas do Campus 
Avançado;  
Informar, quando solicitado pela Diretoria-Geral do Campus, detalhamento e justificativa de execução de 
despesas do Campus Avançado;  
Ao final do exercício financeiro, elaborar o processo de prestação de contas anual do Campus Avançado;  
Articular e integrar o Campus Avançado com a família, a comunidade e as empresas;  
Divulgar na comunidade os resultados e outras informações do Campus Avançado;  
Estabelecer mecanismos de integração entre as famílias e o Campus Avançado. 

Titular Cargo Período de Atuação 
Antonio Ferreira Diretor Geral do Campus Avançado Coronel Vivida 01/01/15 a 31/12/15 
Jackeline Tiemy Guinoza Siraichi Diretora Geral do Campus Avançado Astorga 01/01/15 a 31/12/15 
José Mateus Bido Diretor Geral do Campus Avançado Goioerê 01/01/15 a 31/12/15 
Kleber Augusto Michalichem Diretor Geral do Campus Avançado Quedas do 

Iguaçú 
01/01/15 a 31/12/15 
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Valdenir Iotti Diretor Geral do Campus Avançado Barracão 01/01/15 a 31/12/15 
 
3.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionalidade da unidade 

A criação da Lei Federal nº 11.892, de 28 de dezembro de 2008, foi fundamental para a expansão 
da educação pública e gratuita, representada pela criação da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. Ao instituir, à época, os trinta e oito Institutos Federais de Educação, inicia-se uma história 
de compromissos com a educação, com o desenvolvimento humano e cultural da população brasileira. 

O Instituto Federal do Paraná integrando esse contexto, a partir do legado da Escola Técnica da 
Universidade Federal do Paraná que foi transformada em Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Paraná, passou a contar com maior autonomia de gestão, assumindo o compromisso de 
atender às crescentes demandas sociais, de ampliar a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada, 
Técnicos de Nível Médio e Superiores, formando sujeitos conscientes do seu papel na sociedade, além de 
promover a inclusão – sua maior responsabilidade. 

A mesma lei nº 11.892 traz a distribuição na atuação do IFPR, que deve ter 50% das vagas para a 
educação profissional técnica de nível médio e 20% das vagas para cursos de licenciatura, com vistas à 
formação de professores para a educação básica, e para a educação profissional. 

 
3.3 Ambiente de atuação 

O ensino profissionalizante no Brasil, que teve início oficial em 1909 com a criação das “Escolas 
de Aprendizes Artífices”, vêm sendo fundamental na formação da força de trabalho brasileira. No 
governo Lula, a promulgação da lei nº 11.892 deu início ao mais ousado plano de expansão da educação 
profissional e tecnológica, elevando as, até então, 140 escolas federais de educação tecnológica para 564 
unidades, priorizando e interiorização e criação de novos Campi em cidades e/ou regiões de baixo IDH 
e/ou IDEB. 

O IFPR, em 2015, possuía 28 Campi em todo Paraná, dos quais 25 (entre campus e campus 
avançado) com cursos ativos e 3 unidades avançadas que ainda estão em processo de implantação, e não 
ofertaram cursos no período, distribuídos em todas as 10 macrorregiões geográficas do Paraná. O IFPR 
potencializa o acesso da população à educação profissional, científica e tecnológica, pública, gratuita e de 
qualidade em no mínimo 50% das 39 microrregiões políticas do Estado e 100% das macrorregiões. 

A dinâmica socioeconômica ALGUMAS vezes é expansiva, outras contrátil, tanto em nível local 
quanto regional, na qual a Autarquia possui potencial atividade. O Observatório Regional do IFPR, 
publicado regularmente, é norteado pelos indicadores sociais, econômicos, populacionais, educacionais, 
entre outros, e é uma ferramenta de gestão que propõe parâmetros e metodologias comuns para atividades 
de ensino, pesquisa e extensão da Autarquia. Por meio dos estudos e pesquisas é possível fundamentar o 
planejamento institucional e suas correlações com o Desenvolvimento Regional das comunidades, 
norteando processos de expansão ou não dos Campi. 

A educação profissionalizante no Paraná sempre encontrou fortes ligações com o sistema S (SESC 
/ SENAI), que hoje possuem escolas de ensino médio profissionalizante em 70% das cidades atendidas 
por Campi do IFPR, excetuando-se as dos Campi avançados, deixando clara a demanda deste tipo de 
ensino nas regiões atendidas. No processo seletivo de 2014, entre todos os cursos e níveis, tivemos uma 
relação de 3,28 candidatos por vaga e em 2015, 3,26 candidatos por vaga, uma sutil redução, mas 
suportada pelo aumento significativo na oferta de vagas que passou de 3.848 para 4.587. 

Além do sistema S, temos escolas técnicas estaduais e particulares, ofertando cursos 
profissionalizantes nos mesmos municípios, sem contudo, encontrar saturação, haja vista a demanda por 
esse tipo de ensino. Segundo pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) apenas um em cada 
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quatro brasileiros frequenta ou já frequentou algum curso de educação profissional, e apenas um em cada 
cinco não tem interesse nesse tipo de educação, revelando o potencial para o crescimento da educação 
profissionalizante no Brasil. 

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

Analisando o ambiente de atuação, percebe-se um conjunto complexo de fatores, incontroláveis, 
que influenciam diretamente nas decisões estratégicas da Instituição, determinando, em última análise, 
seu sucesso ou fracasso. 

Nesta análise identificam-se as “oportunidades”, que são forças ambientais incontroláveis que, se 
bem aproveitadas, podem trazer vantagens competitivas e também as “ameaças”, que são as forças 
ambientais incontroláveis pela instituição que, se ignoradas, podem trazer desvantagens competitivas. 

Esta análise ambiental foi realizada tendo como base o questionário da CPA – Comissão Própria 
de Avaliação, discutida e revista pelo COMEC (Comitê Estratégico Central) em Março de 2013. 
Oportunidades para o IFPR: 
• Demanda de inovações tecnológicas e empreendedorismo;  
• Políticas Públicas de Ensino;  
• Incentivo do governo à Educação de Jovens e Adultos;  
• Incentivo à qualificação profissional;  
• Demanda da sociedade por qualidade de ensino;  
• Programa de Aceleração do Crescimento;  
• Carência de profissionais técnicos no mundo do trabalho;  
• Avanço ao estímulo educacional;  
• Vocação tecnológica e desenvolvimento regional;  
• Política de ampliação de unidades, cursos e vagas;  
• Disponibilidade de participação da comunidade externa;  
• Desenvolvimento de programas socioambientais;  
• Parcerias com organizações e empresas;  
• Divulgar e compartilhar trabalhos científicos e educacionais com a comunidade;  
• Tradição e boa imagem das escolas técnicas públicas federais;  
• Grande demanda para cursos integrados;  
• Parcerias educacionais e tecnológicas, nacionais e internacionais;  
• Disponibilidade de profissionais para ingresso na instituição;  
• Aumento da demanda de Ensino a Distância;  
• Política de uso de novas tecnologias educacionais;  
• Estímulo à sustentabilidade;  
• Disponibilidade de participação em editais de fomento ao ensino, pesquisa e extensão;  
• Benchmarking em melhores práticas de gestão; e  
• Sistema integrado de planejamento.  
 
Ameaças para o IFPR: 
• Burocracias e lentidão nas relações com instituições públicas e privadas;  
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• Falta de conhecimento e valorização da comunidade sobre a educação profissional;  
• Falta de oferta de serviços próximos às unidades;  
• Distância física da unidade até o centro da cidade;  
• Mobilidade Urbana;  
• Catástrofes naturais e acidentes;  
• Crise Internacional; 
• Entraves políticos nas parcerias municipais. 
 
3.4 Organograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Macroprocessos Finalísticos 
 
MACROPROCESSOS - PROENS 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PÚBLICO 
PRINCIPAL 

SUBUNIDADE 
RESPONSÁVEL 

CAPACITAÇÃO DAS 
EQUIPES DE ENSINO 
DO IFPR 
 

Realização de encontros para 
capacitação interna da 
PROENS 
 

Encontros de formação 
pedagógica internos da 
PROENS. 
 

Servidores da 
PROENS PROENS 

Participação em eventos da 
área de educação. 

Participação nos eventos: 
-II Fórum Mundial de 
Educação Profissional e 
Tecnológica em maio/2015, 

Servidores da 
PROENS PROENS 
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Recife/PE, com 
apresentação de trabalhos;  
-III Colóquio Nacional de 
Educação Profissional e 
Tecnológica em 
agosto/2015, Natal/RN, com 
apresentação de trabalho; 
-XII Congresso Nacional de 
Educação/ Educere, 
outubro/2015, Curitiba/PR, 
apresentação de trabalho. 

Realização do Encontro 
sobre a Organização do 
Trabalho Pedagógico 

Encontros de formação 
pedagógica para gestores de 
ensino dos Campi. 

Equipes e 
Gestores de 
Ensino do IFPR 

PROENS 

ATUAÇÃO 
Representação no Fórum 
Permanente de Apoio à 
Formação Docente do 
Estado do Paraná.  

Debate, avaliação e 
acompanhamento da 
formação inicial e 
continuada dos profissionais 
da educação nas esferas 
municipal, estadual e federal 
do Paraná. 

Comunidade 
acadêmica do 
IFPR 

PROENS 

ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS ESTUDANTIS 

Colaboração e participação 
no Seminário de Ensino, 
Extensão, Pesquisa e 
Inovação (SE²PIN) do IFPR. 
Análise de resumos, 
organização do evento e 
apresentação de sessões 
temáticas. 

IV SE²PIN; Anais do IV 
SE²PIN. 

Professores e 
Estudantes do 
IFPR 

PROENS 

Jogos Estudantis: JIFPR 
realizado na cidade de 
Cascavel/PR, JIFSUL 
realizado na cidade Novo 
Hamburgo/RS e JOGOS 
NACIONAIS realizado na 
cidade de Goiânia/GO. 

Realização do JIFPR, 
participação no JIFSUL e 
participação nos JOGOS 
NACIONAIS edição 2015. 

Estudantes 
atletas e 
servidores 
treinadores do 
IFPR 

PROENS 

 
 
MACROPROCESSOS DAES 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PÚBLICO 
PRINCIPAL 

SUBUNIDADE 
RESPONSÁVEL 

EXECUÇÃO DE 
PROGRAMAS E AÇÕES 
REFERENTES A 
ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL NO IFPR 
 
 
 

Auxílio Alimentação, 
Transporte e Moradia 
disponibilizado pelo 
Programa de Assistência 
Complementar ao 
Estudante (PACE). 

Elaboração do Edital 
001/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes, 
prioritariamente em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica. Execução, 
acompanhamento e 
controle dos recursos 
financeiros. 

Estudantes do IFPR 
que precisam 
permanecer em 
período integral no 
campus e estudantes 
trabalhadores que 
estejam matriculados 
em cursos noturnos, 
desde que se 
encontrem em 
situação de 
vulnerabilidade 
socioeconômica. 

DAES 
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Programa de Bolsas 
Acadêmicas de Inclusão 
Social (PBIS): participação 
de estudantes, que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade 
socioeconômica, em 
projetos acadêmicos sob a 
orientação de servidores da 
instituição.  

Elaboração do Edital 
002/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes, 
prioritariamente em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica. Elaboração 
do Edital 003/2015, 
referentes submissão de 
Projetos de Ensino para o 
PBIS. Execução, 
acompanhamento e 
Controle dos recursos 
financeiros. 

Estudantes do IFPR e 
Orientadores de 
Projeto - Servidores 

DAES 

Programa de Monitoria: 
voltado a estudantes que 
têm bom domínio dos 
componentes curriculares, 
com disposição para 
auxiliar os colegas no 
processo ensino 
aprendizagem, sob 
orientação do professor.  

Elaboração do Edital 
006/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes, 
prioritariamente em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica. Execução, 
acompanhamento e 
Controle dos recursos 
financeiros. 

Estudantes do IFPR DAES / DEMTEC 

Programa de Eventos: 
valoriza e apoia os 
estudantes que participam 
de eventos escolares e 
acadêmicos, de natureza 
científica, cultural, política 
e esportiva, no território 
nacional e/ou do Mercosul. 

Elaboração do Edital 
005/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes. 
Execução, 
acompanhamento e 
controle dos recursos 
financeiros. 

Estudantes do IFPR DAES 

Programa Bolsa Atleta: 
destina-se à apoiar a 
participação de estudantes, 
em especial aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade 
socioeconômica, em 
atividades esportivas. 
De acordo com os projetos 
coordenados pelos 
professores de Educação 
Física, devidamente 
aprovados no programa, 
são disponibilizadas bolsas 
tanto para modalidades 
esportivas individuais 
quanto para modalidades 
coletivas.  

Elaboração do Edital 
004/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes, 
prioritariamente em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica. Execução, 
acompanhamento e 
Controle dos recursos 
financeiros. 

Estudantes do IFPR e 
Orientadores de 
Projeto - Servidores 

DAES 

PROEJA: bolsas destinadas 
a estudantes jovens e 
adultos que concluíram o 
Ensino Fundamental (9º 
ano) e buscam a formação 

Elaboração do Edital 
034/2015, referentes à 
concessão de bolsas e 
auxílios a estudantes, 
prioritariamente em 

Estudantes do IFPR DAES 
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no Ensino Médio integrado 
à formação Técnica 
profissional sob a forma de 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O processo 
de seleção para o Proeja é 
feito com base no histórico 
acadêmico do candidato – 
preferência para quem está 
há mais tempo fora da 
escola.  

situação de 
vulnerabilidade 
econômica. Execução, 
acompanhamento e 
Controle dos recursos 
financeiros. 

Apoio a participação em 
evento internacional na 
área de Agroecologia. 

Resolução nº 019/2015 
que estabelece apoio a 
eventos internacionais de 
curta duração; Chamada 
Interna para seleção de 
estudantes para França. 

Estudantes do IFPR DAES 

Aquisição de equipamentos 
de tecnologia assistiva. 
Adesão por meio de atas e 
processos licitatórios. 

Aquisição e distribuição 
aos Campi das 
impressoras braile, 
scanners com voz, 
cadeiras de rodas 
motorizadas, tablets, no 
intuito de contribuir para 
a melhoria das condições 
de acessibilidade para o 
estudante. 

Estudantes com 
necessidades 
educacionais 
específicas 

DAES 

Confecção das identidades 
estudantis para todos os/as 
estudantes do Instituto 
Federal do Paraná dos 
cursos presenciais 
regulares. 

Identidade estudantil para 
os estudantes do IFPR. Estudantes do IFPR DAES 

 
 
 
 
 
MACROPROCESSOS DEMTEC 
MACROPROCESSSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS PRINCIPAIS 

CLIENTES 
SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

NORMATIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE ENSINO 

Elaboração de 
minutas e notas 
técnicas. 

- IIP sobre Diário de Classe; 
- IIP sobre submissão de Projetos 
de Cursos; 
- IIP sobre Acompanhamento de 
Alunos; 
- IIP sobre Registro em Ata; 
- Edital do Processo Seletivo; 
- Edital do Programa de 
Monitoria; 
- IIP sobre Plano de Ensino; 

Equipes 
pedagógicas dos 
Campi do IFPR, 
estudantes do 
IFPR. 
 DEMTEC 
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- Edital de Transferência; 

CAPACITAÇÃO DAS 
EQUIPES DE ENSINO 
DO IFPR 

Capacitação das 
equipes de ensino dos 
Campi e da Reitoria 
em minicursos, 
eventos e grupo de 
trabalho. 
 

- Capacitação presencial sobre 
Avaliação do processo ensino 
aprendizagem nos Campi: 
Curitiba, União da Vitória, Irati, 
Colombo, Pinhais; 
- Capacitação presencial sobre 
Avaliação do processo ensino 
aprendizagem para os servidores 
da PROENS; 
- Capacitação por 
videoconferência sobre Avaliação 
do processo ensino aprendizagem 
nos Campi: Palmas e Capanema e 
Barracão; 
- Capacitação presencial sobre 
PROEJA na Pró-reitoria com os 
Campi: Pinhais, Colombo, 
Campo Largo; 
- Capacitação presencial sobre 
Educação Especial no campus 
Irati; 
- Capacitação por 
videoconferência sobre PROEJA 
com os Campi: Paranaguá, União 
da Vitória; 
- Formação sobre PROEJA no 
SE²PIN – Seminário de Ensino, 
Extensão, Pesquisa e Inovação. 

Diretores, 
coordenadores, 
equipe técnica e 
docentes dos 
Campi, 
comunidade, 
servidores da 
Reitoria. 

DEMTEC 

ORIENTAÇÃO DO 
TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
REFERENTE AOS 
CURSOS DE ENSINO 
MÉDIO 

Orientações 
pedagógicas 

Orientações presenciais, ao 
telefone e textos orientadores em 
e-mails de consulta à DEMTEC 
sobre: carga horária de curso e 
componentes curriculares, 
ausências de estudantes, regime 
disciplinar, recuperação paralela, 
temas transversais, organização 
do Plano de Trabalho Docente, 
Plano de Ensino, Projeto 
Pedagógico de Curso, Projeto 
Político Pedagógico, Educação 
Especial, BNCC - Base Nacional 
Comum Curricular e outros; 

Equipe de ensino 
dos Campi. 

DEMTEC 

 
SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO 

Análise e 
acompanhamento dos 
Projetos Pedagógicos 
dos Cursos de nível 
médio (PPCs) e 
Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPPs) 
dos Campi. 

Elaboração de pareceres. 
Colegiados e 
equipes 
pedagógicas dos 
Campi do IFPR. 

DEMTEC 

Produção de dados 
estatísticos 

Planilha com dados sobre cursos, 
FIC, PROEJA, PROEJA/FIC, 

Pró-reitorias, 
comunidade DEMTEC 
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Especializações de nível médio; 
- Planilha com dados de oferta e 
realização de cursos no período 
de 2009 a 2015; 
- Gráficos com os itinerários 
informativos de cada Campi; 
- Planilha com a carga horária 
aula e relógio de todos os cursos 
ofertados no Processo Seletivo 
para 2016; 

interna e externa 

Acompanhamento do 
programa de 
Monitoria 

Coleta de dados através de 
relatórios 

Estudantes 
bolsistas, 
docentes 
orientadores e 
servidores da 
Seção 
Pedagógica 

DEMTEC 

 
MACROPROCESSOS - DESUP/PROENS 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PÚBLICO 
PRINCIPAL 

SUBUNIDADE 
RESPONSÁVEL 

ORIENTAÇÃO DO 
TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
REFERENTE AOS 
CURSOS DE ENSINO 
SUPERIOR 

Assessoramento técnico 
e pedagógico diante das 
demandas apresentadas 
pelos Campi.  

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

Docentes e Técnico-
administrativos em 
educação 

DESUP 

SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO 

Análise e 
acompanhamento dos 
Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de nível superior 
(PPCs) e Projetos 
Políticos Pedagógicos 
(PPPs) dos Campi. 

Elaboração de pareceres. 
Colegiados e equipes 
pedagógicas dos 
Campi do IFPR. 

DESUP 

NORMATIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS 
REFERENTES AO 
ENSINO SUPERIOR 

-  Elaboração do edital 
do processo seletivo para 
os cursos graduação do 
IFPR; 
- Elaboração do edital do 
Sisu; 
- Orientação e análise 
dos editais dos cursos de 
Especialização em nível 
de Pós-Graduação. 

Editais; minutas de 
licenciaturas e matriz 
curricular de cursos 
tecnólogos. 

Estudantes do ensino 
médio e do ensino 
superior, candidatos 
que desejam ingressar 
no IFPR e gestores no 
âmbito do IFPR. 

DESUP 

Grupo de Trabalho para 
reestruturação dos 
currículos dos cursos de 
Formação de 
Profissionais do 
Magistério:  
- Discussões acerca das 

Política Institucional de 
Formação de Profissionais 
do Magistério. 

Docentes e Técnico-
Administrativos em 
Educação do IFPR 

DESUP 
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Diretrizes dos Institutos 
Federais, sobre a história 
de criação dos Institutos 
Federais; 
- Estudo da legislação 
dos cursos de formação 
de professores; 
- Elaboração da minuta 
da Política Institucional 
de Formação de 
Profissionais do 
Magistério. 
- Elaboração de Edital, 
análise de propostas e 
reuniões com os 
Proponentes. 
- Elaboração, publicação, 
execução e supervisão da 
Chamada interna. 

Chamada Interna n. 
01/2015 – 
PROENS/PROEPI – IFPR. 
 
Portaria nº. 1460, de 10 de 
julho de 2015. 

Campi do IFPR. DESUP 

GERENCIAMENTO DO 
Sisu 

- Gestão e orientação aos 
Colaboradores 
institucionais dos Campi 
que ofertam cursos de 
Graduação. 
Elaboração do Edital do 
Sisu. 

Adesão ao Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). 

Candidatos que já 
concluíram o Ensino 
Médio e desejam 
ingressar no Ensino 
Superior. 

DESUP 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 
 

Acompanhamento e 
supervisão do Novo 
Prodoutoral. 

Relatórios Parciais de 
Atividades do Novo 
Prodoutoral. 

Docentes do IFPR DESUP 

Desenvolvimento do 
Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à 
docência (Pibid). 

Institucionalização do 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à 
docência do Pibid no IFPR. 

Estudantes dos cursos 
de licenciatura DESUP 

Desenvolvimento do 
Laboratório 
Interdisciplinar de 
Formação de Educadores 
(Life). 

Desenvolvimento de 
projetos educativos no 
Laboratório 
Interdisciplinar de 
Formação de Educadores 
(Life). 

Estudantes dos cursos 
de licenciatura e 
Docentes da Rede 
Pública de Educação. 

DESUP 

 
MACROPROCESSOS - DIRAC/PROENS 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PÚBLICO 
PRINCIPAL 

SUBUNIDADE 
RESPONSÁVEL 

CERTIFICAÇÃO 

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

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

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

DIRAC 

Diplomas de Cursos 
Técnicos e de Graduação e 

Registros; Diplomas de 
Cursos Técnicos de 

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

Nível Médio e de 
Graduação; Certificados 
de Pós-Graduação Lato 
Sensu 

dos Campi. 

REGISTRO E 
ACOMPANHAMENTO 
ACADÊMICO 
 

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

Módulos Ensino Médio e 
Técnico, Graduação e 
Educação a Distância no 
SIGAA. 

Secretarias Acadêmicas 
dos Campi. DIRAC 

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

Registro das matrizes 
curriculares dos cursos. 

Secretarias Acadêmicas 
dos Campi. DIRAC 

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

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

Secretarias Acadêmicas 
e Gestores 
Educacionais 

DIRAC 

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

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

Secretarias Acadêmicas 
e Gestores 
Educacionais 

DIRAC 

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

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

Gestores Educacionais 
e Coordenadores de 
Cursos de graduação 

DIRAC 

Comunicar, executar e 
acompanhar a realização do 
Enade. 

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

Estudantes e 
Coordenadores de 
cursos de graduação 

DIRAC 

NORMATIZAÇÃO DE 
INGRESSO E EGRESSO 
 

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

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

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

DIRAC 
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ORIENTAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS 
ACADÊMICOS DO IFPR 

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

Calendários Acadêmicos 
dos Campi 

Estudantes e docentes 
do IFPR DIRAC 

NORMATIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS 
ACADÊMICOS DO IFPR 

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

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

Secretarias Acadêmicas 
e público externo DIRAC 

 
MACROPROCESSOS - DIRAC/PROENS 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PÚBLICO 
PRINCIPAL 

SUBUNIDADE 
RESPONSÁVEL 

NORMATIZAÇÃO, SUPERVISÃO 
E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E 
AÇÕES VOLTADAS A 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DO IFPR 

Aquisição de acervo 
bibliográfico: 
Gerenciamento do 
processo de compra: 
planejamento, execução e 
controle. 

Formação e 
desenvolvimento de 
acervo. 

Estudantes, 
servidores e 
comunidade de 
usuários em geral 

CGB 

Capacitação das equipes 
de biblioteca por meio de 
encontros, cursos e 
treinamentos. 

Estruturação e 
desenvolvimento da 
rede de bibliotecas. 

Servidores 
bibliotecários (as) 
e auxiliares de 
bibliotecas 

CGB 

Elaboração do texto da 
minuta do regulamento 
geral de bibliotecas. 

Portaria nº 1484 de 
16.07.2015 de 
publicação. 

Estudantes, 
servidores e 
comunidade de 
usuários em 
geral. 

CGB 

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

Estruturação e 
desenvolvimento da 
rede de bibliotecas. 

Servidores, 
bibliotecários (as) 
e auxiliares de 
bibliotecas. 

CGB 

 
Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos 
MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRINCIPAIS 
CLIENTES 

SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

PIBIC Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC)  

Bolsas de Iniciação 
Científica 

Destinado a Estudantes 
de graduação integrados 
na pesquisa científica 

Diretoria de 
Pesquisa 

PIBIC/CNPQ Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica  

Bolsas  de Iniciação 
Científica 

Destinado a Estudantes 
de graduação integrados 
na pesquisa científica 

Diretoria de 
Pesquisa 

PIBIC-Jr Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica Júnior 
(PIBIC-Jr/IFPR) 

Bolsas de Iniciação 
Científica 

Destinado a alunos do 
Ensino Técnico 
Integrado, Subsequente 
e Concomitante 

Diretoria de 
Pesquisa 

PIAP Programa Institucional 
de Apoio a Pesquisa 

Fomento a projetos 
de pesquisa 

Alunos Diretoria de 
Pesquisa 

PIBEX Apoio às atividades de 
extensão por meio de 

Bolsas de apoio 
financeiro 

Coordenadores dos 
projetos bem como 

Diretoria de 
Extensão 
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concessão de bolsas alunos 
CECANE Ações de pesquisa, 

extensão e inovação em 
parceria com o FNDE 

Centro Colaborador 
em  Alimentação e 
Nutrição Escolar 

Grupo de Pesquisa 
registrado no CNPQ e 
os NEAs (Núcleos de 
Estudo em 
Agroecologia e 
Produção Orgânica) 

Diretoria de 
Extensão 

PIBIN Programa Institucional 
de Bolsas de  
Empreendedorismo 
Inovador  

Bolsas de Incentivo 
ao 
Empreendedorismo 
Inovador 
 

Alunos em Programas 
de Iniciação Científica 
com foco em Inovação e 
Empreendedorismo 

Diretoria de 
Empreendedorismo 
Inovador 

IFTECH Feira de Inovação 
Tecnológica do IFPR – 
Desenvolvimento de 
Protótipos ou Produtos 
Inovadores  

Protótipos e produtos 
desenvolvidos pelos 
estudantes 

Estudantes do IFPR Diretoria de 
Empreendedorismo 
Inovador 

II Olímpiada IFPR de 
Robótica 

Espaço de 
aprendizagem, 
apresentação, 
exposição e competição 
de protótipos de robôs 

Construção e 
programação com 
uso da robótica 
educacional 

Estudantes do IFPR Diretoria de 
Empreendedorismo 
Inovador 

 
MACROPROCESSO GESTÃO DA EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO  
À gestão da Extensão, Pesquisa e Inovação compete planejar, desenvolver, articular, acompanhar e avaliar a 
execução das políticas do IFPR de desenvolvimento científico, tecnológico e de transferência de conhecimento e 
tecnologias à sociedade. Assim a PROEPI, por meio de suas diretorias sistêmicas, trabalha em consonância com 
agências de fomento do Governo Federal, do Estado do Paraná e com outras instituições de pesquisa, extensão e 
inovação, respeitando o princípio da autonomia autárquica do IFPR. A política do IFPR para pesquisa, extensão e 
inovação tecnológica consiste no fortalecimento de ações destas áreas com a formação humana dada pelas ofertas 
de cursos desta Autarquia, tais políticas são encaminhadas conforme descrito na Tabela 1 - Macroprocessos 
Finalísticos PROEPI. Dessa forma, aproximamos a extensão, pesquisa e a inovação do ensino, em seus diversos 
níveis de oferta, e aparelhamos os Campi para o atendimento das demandas da sociedade e dos arranjos locais.  
 
MACROPROCESSOS DA PESQUISA  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica 
desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica 
(IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica do Instituto Federal do Paraná (PIBIC/IFPR) tem sua execução conforme a Tabela 2 – Macroprocessos 
da Pesquisa – PIBIC/IFPR: 

Edital Situação/Vigência Duração do Edital 
(meses) 

Valor da 
Bolsa (R$) 

Projetos Contemplados Nº de 
Bolsas 

21/2014 Executado-abr a dez-2015 9 400,00 12 12 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CONSELHO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PIBIC/CNPQ 
De acordo com a agência de fomento, apresentam-se os seguintes programas em andamento no ano de 2014/2015: 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PIBIC/CNPq) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-Af/CNPq). Esses programas são 
executados conforme a Tabela 3 – Macroprocessos da Pesquisa – PIBIC-Af/CNPq: 
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Edital Situação/Vigência Duração do 
Edital (meses) 

Valor da 
Bolsa (R$) 

Projetos 
Contemplados 

Nº de Bolsas 
06/2015 Executado-jun/15 a Jun/2016 12 400,00 8 8 

Obs: A bolsa é paga diretamente pelo CNPq ao estudante. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR - PIBIC-
JR  
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr/IFPR) é um programa da 
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) destinado a alunos do Ensino Técnico 
Integrado, Subsequente e Concomitante, que tem por finalidade despertar a vocação científica e incentivar 
talentos potenciais nos alunos mediante sua participação em atividade de pesquisa, orientada por 
pesquisador qualificado. Esse programa é executado conforme apresentado na Tabela 4 – Macroprocessos 
da Pesquisa – PIBIC-Jr: 
 
Edital Situação/Vigência Duração do 

Edital (meses) 
Valor da Bolsa 
(R$) 

Projetos 
Contemplados 

Nº de Bolsas 
22/2014 Abril /2014 a dez-2015 8 250,00 50 50 
22/2014 Abril /2014 a dez-2015 1 250,00 40 40 
22/2014 Abril /2014 a dez-2015 9 200,00 27 27 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0499, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e 
0803 do Ministério da Educação, pertencentes ao Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. Estes 
objetivos visam, respectivamente: [1] Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação e a 
melhoria da educação científica; [2] Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para 
fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o 
fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento 
sustentável do Brasil. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA - PIAP  
O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PIAP) do Instituto Federal do Paraná é um programa da 
PROEPI que tem por finalidade fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos no IFPR, bem como custear 
atividades relacionadas a eles. Os recursos provenientes desse programa destinam-se à manutenção e 
melhoria das atividades necessárias ao desenvolvimento da pesquisa proposta podendo ser aplicados em 
despesas relativas ao projeto de pesquisa contemplado, tais como aquisição de material de consumo e/ou 
permanente e inscrição em congressos e eventos científicos para apresentação de seus resultados. Esse 
programa é executado conforme apresentado na Tabela 5 – Macroprocessos da Pesquisa – PIAP: 

Edital Duração do Edital (meses) Valor da Bolsa (R$) Projetos Contemplados Nº de Bolsas 
23/2014 31/07/2015 a 31/07/2016 750,00 46 46 
23/2014 31/07/2015 a 31/07/2016 750,00 2 2 

 
Esta ação está relacionada aos Objetivos 0400, 0403, 0486, 0494, 0495, 0499, 0500 e 0501 do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 do Ministério do Meio Ambiente, do 
Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. Estes objetivos visam, respectivamente: [1] Fomentar o 
processo de geração e aplicação de novos conhecimentos, dando especial atenção ao equilíbrio entre as 
regiões do país a partir de uma forte interação com o sistema produtivo e com a sociedade; [2] Realizar 
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico nas unidades de pesquisa do MCT e expandir e 
modernizar a infraestrutura científica, tecnológica e de inovação nas instituições científicas e 
tecnológicas, promovendo o compartilhamento do seu uso; [3] Promover a pesquisa, o desenvolvimento e 
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a inovação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Microeletrônica; [4] Promover a 
pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores estratégicos, especialmente energia e 
biocombustíveis, mineral, agropecuária, complexo econômico-industrial da saúde, transporte, petróleo e 
gás e aeroespacial; [5] Estimular a ampliação da inovação e dos investimentos empresariais em pesquisa e 
desenvolvimento, mediante a maior utilização de instrumentos governamentais de apoio à inovação; [6] 
Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica; [7] 
Promover a ciência, tecnologia e inovação para a inclusão produtiva e o desenvolvimento social; [8] 
Fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para cidades sustentáveis; [9] 
Promover o desenvolvimento de C,T&I aplicadas à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, e 
sistematizar e difundir as informações disponíveis, visando à conservação, à valoração e ao uso 
sustentável dos recursos naturais dos biomas brasileiros; [10] Atualizar o marco regulatório sobre a 
conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade, tendo como referência os 
compromissos assumidos pelo governo brasileiro na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); [11] 
Recuperar o estado de conservação das espécies brasileiras, com ênfase nas ameaçadas de extinção. 
 
MACROPROCESSOS DA EXTENSÃO, INCLUSÃO E CULTURA 
A Extensão se constitui como processo educacional, cultural, artístico e científico que visa contribuir com 
a emancipação humana a partir da interação social. No IFPR, a DIEXT – Diretoria de Extensão e Políticas 
de Inclusão – é a responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e avaliação das atividades de 
Extensão em todas suas modalidades, assim como de propor e coordenar a implementação de Políticas de 
Inclusão Social no âmbito do IFPR.  
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO - PIBEX 
O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) é um programa da Pró-Reitoria de Extensão, 
Pesquisa e Inovação (PROEPI) que visa apoiar as atividades de extensão, por meio de concessão de 
bolsas de apoio financeiro aos Coordenadores dos projetos, bem como a estudantes devidamente 
matriculados no IFPR, durante os meses de abril a dezembro de 2015, com as seguintes finalidades: 
• Desenvolvimento dos arranjos produtivos e culturais locais;  
• interlocução com sujeitos da sociedade e seus movimentos sociais;  
• desenvolvimento da extensão de forma indissociável ao Ensino e à Pesquisa;  
• resgate e valorização dos saberes e conhecimentos tradicionais;  
• fomento da economia solidária;  
• formação integral de sujeitos por meio de ações; 
 • valorização da Educação para os Direitos Humanos;  
• abertura para a inclusão produtiva articulada à qualificação. 
Esse programa é executado conforme apresentado na Tabela 6 – Macroprocessos da Extensão, Inclusão e 
Cultura – PIBEX: 

Edital Situação/Vigência Duração do Edital 
(meses) 

Valor da 
Bolsa (R$) 

Projetos 
Contemplados 

Nº de Bolsas 
20/2014 Abril a dez-2015 9 350,00 42 82 
20/2014 Abril a dez-2015 9 200,00 20 38 
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Estas ações estão relacionadas ao Objetivo 0500, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e 
Objetivo 0880, do Ministério da Justiça, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal.  
Estes objetivos visam, respectivamente: [1] Promover a ciência, tecnologia e inovação para a inclusão 
produtiva e o desenvolvimento social; [2] Estruturar e fortalecer a Política Nacional de Justiça com ênfase 
na articulação e integração das ações garantidoras de direitos no âmbito da cidadania, realçando a 
participação social e os diálogos interfederativos. 
 
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CECANE 
O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar do IFPR (Cecane) é um Programa 
Institucional de Extensão que desenvolve ações de pesquisa, extensão e inovação em parceria com o 
FNDE nas áreas de alimentação e nutrição escolar, visando apoiá-lo no trabalho de formação, assessoria, 
controle e avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O Cecane está em fase de 
implantação e as áreas prioritárias de atuação são: alimentação adequada como direito humano; 
alimentação escolar para povos indígenas e comunidades quilombolas; desenvolvimento territorial 
sustentável; consolidação da agricultura familiar de base ecológica como parte de um processo de 
inclusão social; introdução de inovações tecnológicas na escola e no campo, e a efetivação da Lei da 
Alimentação Escolar 11947/09 no Paraná. O Centro trabalhará de maneira articulada com um grupo de 
pesquisa registrado no CNPQ e os NEAs (Núcleos de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica). 
Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0411, 0413, 0759 e 0760 do Plano Plurianual 2012- 2015 do 
Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que têm por 
objetivo, respectivamente:  
[1] “Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e da 
renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração 
de alimentos, energia, produtos e serviços”; [2] “Organizar a agricultura familiar para comercialização e 
inserção econômica em mercados institucionais, diferenciados e convencionais (interno e externo) e nas 
cadeias produtivas de energias renováveis”; [3] “Promover a autonomia econômica das mulheres rurais 
por meio da sua inclusão na gestão econômica e no acesso aos recursos naturais e à renda, e da ampliação 
e qualificação das políticas públicas da agricultura familiar”; [4] “Ampliar e qualificar sistemas de 
produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais 
de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando renda 
às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação”. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
Esse programa tem por objetivo desenvolver ações e projetos de extensão para a Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos, articulados com ensino, pesquisa e inovação. 
No ano de 2015, dois eventos organizados pela DIEXT/PROEPI ocorreram para discutir temáticas 
relacionadas ao Programa:  
1) Direitos Humanos em Debate e Cultura de Paz em parceria com o Conselho Parlamentar pela Cultura 
de Paz do Estado do Paraná. 
2) Roda Negra: Consciência e Resistência em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba e o Grupo 
Força da Capoeira, para discutir temáticas relacionadas às questões étnico-raciais e diversidade cultural. 
Fez-se também um mapeamento inicial do interesse dos servidores do IFPR na temática, sendo 166 
servidores que colaboraram com o levantamento. As áreas temáticas de interesse foram: Educação das 
Relações Étnico-Raciais, Diversidade Sexual, Pessoas com Necessidades Específicas, Políticas para 
Mulheres e Povos Originários/Tradicionais, conforme apresentado na tabela a seguir: 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CULTURA 
O Programa pretende a construção participativa de um plano Institucional de Cultura para o IFPR, que 
esteja em consonância com os Planos Nacional, Estadual e/ou Municipais de Cultura. Tem como objetivo 
consolidar e criar fluxos de Cultura e Artes a partir não só do diálogo entre o saber acadêmico (ou 
escolar) e aquele produzido pela sociedade, mas, sobretudo, pelo acesso às mais diversificadas 
manifestações da cultura e o olhar voltado às demandas contemporâneas, advindas de novos atores 
sociais/culturais, promovendo, dando visibilidade e protegendo a diversidade das expressões culturais 
paranaenses. 
Em outubro de 2015 foi elaborada pela DIEXT uma sessão temática sobre Cultura no SE²PIN, que contou 
com a participação de 38 pessoas, entre professores e alunos de diferentes Campi do IFPR. Neste 
momento foram levantadas ideias e perspectivas para a construção deste plano e da comissão que fará 
este trabalho. Em dezembro de 2015, dois destes professores foram indicados para participar do 
Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural que ocorreu em Brasília pelo Ministério da Cultura. 
Fez-se também um mapeamento inicial do interesse dos servidores do IFPR na temática, sendo 166 
servidores que colaboraram com o levantamento. As áreas temáticas de interesse foram: artes cênicas, 
artes visuais, cultura dos povos tradicionais, cultura popular, dança, literatura, música, teatro e outros, 
conforme apresentado na tabela a seguir: 
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MACROPROCESSO DO EMPREENDEDORISMO INOVADOR 
A gestão da Inovação no IFPR tem por objetivo promover o desenvolvimento, a cultura, da inovação e da 
propriedade intelectual, e monitorar a execução das políticas de inovação de nossa instituição. Em 2014, 
as ações para a implantação e consolidação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) do IFPR focaram 
na elaboração de diretrizes para procedimentos de registro de marcas, patentes e softwares, cessão de 
direitos; termo de cessão de direitos; termo de participação de inventores; termos de sigilo, bem como em 
uma proposta para a política de Inovação do IFPR. Além da elaboração e discussão de diretrizes e 
normatizações da inovação e do empreendedorismo, a PROEPI promoveu diversos editais de incentivo à 
inovação, apoiando, com bolsas e recursos para materiais e equipamentos, estudantes e servidores do 
IFPR. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 
INOVADOR - PIBIN 
O Programa Institucional de Bolsas de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador (PIBIN) do Instituto 
Federal do Paraná tem por finalidade estimular o desenvolvimento tecnológico, a inovação, o 
empreendedorismo e ações de melhoramento de produtos e processos através da inserção de alunos em 
Programas de Iniciação Científica com foco em Inovação e Empreendedorismo. Em 2015 houve um 
aumento de projetos aprovados distribuídos em diversos Campi do IFPR (em comparação com 2013 e 
2014). Esse programa é executado conforme apresentado na Tabela 9 – Macroprocessos do 
Empreendedorismo Inovador – PIBIN: 

Edital Nível Total de meses Valor da Bolsa (R$) Nº de Bolsas 
25/2014 médio 7 350,00 13 
25/2014 médio 1 350,00 11 
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25/2014 médio 1 250,00 01 
25/2014 superior 9 400,00 05 

 
FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO IFPR INOVADORES - IFTECH  
A IFTECH, realizada nas dependências de cada um dos Campi do IFPR participantes, já terceira edição, 
representa um espaço de apresentações e exposição de protótipos e produtos desenvolvidos por estudantes 
do IFPR, sob rica oportunidade de trocas de experiências ligadas a conhecimentos científicos, 
tecnológicos e inovadores. O evento, que também tem como finalidade estimular a criatividade 
empreendedora e inovadora dos estudantes, técnicos e professores é pensado, viabilizado e gerenciado 
pela meio da Diretoria de Empreendedorismo Inovador e Em 2015, 12 Campi do IFPR sediaram o evento 
entre os meses de agosto diferentes linhas de fomento: 10 Campi na linha 1, com o desenvolvimento e 
apresentação de no mínimo 10 protótipos ou produtos inovadores; e 2 Campi na linha 2, com 
minimamente 5 protótipos ou produtos inovadores. Os dois protótipos ou produtos inovadores melhor 
avaliados em cada Campi foram convidados a apresentar seus resultados inovadores no IV SE2PIN, 
fortalecendo os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) de cada Campi e a política institucional de 
promoção da cultura empreendedor professores, técnicos e estudantes do IFPR. Esse projeto é executado 
conforme apresentado na Tabela 10 – Macroprocessos do Empreendedorismo Inovador – IFTECH: 

Edital Linhas Total do Campus Valor por Campus (R$) Valor Total (R$) 
24/2014 1 10 4.000,00 40.000,00 
07/2015 2 02 2.000,00 4.000,00 

 
OLIMPÍADA IFPR DE ROBÓTICA  
O Instituto Federal do Paraná promoveu a II Olimpíada IFPR de Robótica, envolvendo dez Campi. O 
evento tem por objetivo proporcionar um espaço de aprendizagem, apresentação, exposição e competição 
de protótipos de robôs, estimulando o interesse dos estudantes para a concepção, construção e 
programação destes a partir de kits de Robótica educacional. Além da aprendizagem tecnológica, esta é 
uma oportunidade para troca de experiências científicas e tecnológicas ligadas à inovação. A Olimpíada 
IFPR segue os moldes da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que tem o intuito de ser um 
instrumento de melhoria do Ensino Fundamental e Médio e também de identificar jovens talentos que 
possam ser estimulados para carreiras técnico-científicas. Nos critérios definidos pelo Edital 002/2015 
PROEPI, elaborado pela Diretoria de Empreendedorismo Inovador, os coordenadores de cada um dos 
Campi do IFPR puderam se inscrever para receber recurso financeiro visando a organização geral do 
evento, o qual foi dividido em duas etapas: Fase 1, que ocorreu no âmbito de cada campus selecionado no 
referido edital; Fase 2, quando as equipes melhor classificadas na primeira fase puderam competir entre 
si. Esta fase ocorreu no Campus Curitiba/Jacarezinho. Os dois primeiros colocados da Fase 2 foram 
convidados a apresentar os seus robôs no IV SE²PIN, integrando uma política institucional que visa à 
promoção de uma cultura inovadora no processo de formação dos estudantes do IFPR. Esse programa é 
executado conforme apresentado na Tabela 11 – Macroprocessos do Empreendedorismo Inovador – 
Olimpíada IFPR de Robótica: 

Edital Total de Campi Nº de bolsas 
Coordenador 

Valor da Bolsa 
(R$) 

Meses Valor total 
(R$) 

002/2015 9 9 1.000,00 1 9.000,00 
002/2015 1 1 3.500,00 1 3.500,00 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PIBEX – FA  
O Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária da Fundação Araucária, do Governo do 
Paraná, tem por objetivo a) incentivar a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de 
atividades de extensão universitária; b) promover, por meio da extensão universitária, a aproximação dos 
alunos de graduação com as atividades científicas, tecnológicas e/ou de inovação. 

Programa/Edital Nº de Bolsas Valor (R$) Valor (R$) 
Convênio 195/2015 – Edital 20/2014 6 400 28.800,00 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 0500 e 0501 do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 do Ministério do Meio 
Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC  
No ano de 2015 o programa foi ofertado e realizado em 11 municípios do estado do Paraná, sendo 07 
localidades em campus ou Unidades Educacionais do IFPR, e 04 localidades consideradas unidades 
remotas, já que não possuem campus ou Unidades Educacionais da Instituição. 
QUANTITATIVO DE VAGAS E MATRÍCULAS  
Durante o ano de 2015 foram matriculados 1005 estudantes, das 1612 vagas finais disponibilizadas pelo 
Ministério da Educação, sendo:  
 

ALUNOS ATENDIDOS 

Campus / Unidade Número de Alunos Matriculados 
Campus Assis Chateaubriand 17 
Campus Colombo 11 
Campus Curitiba 787 
Unidade Remota Mariluz 38 
Campus Ivaiporã 20 
Campus Jacarezinho 36 
Unidade Remota Arapuã 19 
Unidade Remota Jardim Alegre 20 
Campus Quedas do Iguaçu 17 
Unidade Remota Rolândia 20 
Campus União da Vitória 20 

TOTAL 1005 
Obs.: Houve uma efetividade de matrículas realizadas de 62,34 % durante o ano de 2015.  
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QUANTITATIVO DE BOLSISTAS 
No decorrer do ano foi realizada a contratação de 194 bolsistas, dentro das funções de Coordenador 
Geral, Coordenador Adjunto, Supervisores, Docentes, Orientadores Educacionais e Apoio Acadêmico e 
Administrativo.  
RELATÓRIO FINANCEIRO PRONATEC 
Considerando a Resolução nº 04 CD-FNDE, Art. 6º, § 4º, a receita foi calculada a partir do número de 
alunos matriculados, levando em consideração o valor da hora aluno de R$ 10,00 (dez reais). Dos termos 
de Cooperação inicialmente firmados entre o IFPR e a SETEC no ano de 2015, o Termo nº 3396 
(atendimento a cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC) disponibilizava um recurso total de R$ 
2.435.200,00, porém o real valor total recebido foi de apenas R$ 1.217.600,00, o Termo nº 3397 
(atendimento a cursos de Formação Inicial e Continuada – Modalidade Educação a Distância – EAD) 
disponibilizava um recurso total de R$ 14.400,00, porém o real valor total recebido foi de apenas R$ 
7.200,00, e o Termo nº 3649 (atendimento a cursos de Formação Inicial e Continuada – Itinerário 
Formativo) disponibilizava um recurso total de R$ 264.000,00, porém o real valor total recebido foi de 
apenas R$ 52.800,00, atendendo o limite do percentual de 20% na primeira solicitação. Esses valores 
foram divididos em rubricas de despesas para pagamento, são elas: estudantes, bolsistas internos do IFPR, 
bolsistas externos à Instituição, tributos, materiais de consumo e serviços pessoa jurídica. Seguem abaixo 
tabelas detalhando os valores recebidos, empenhados, executados e devolvidos: 
 

VALORES DETALHADOS POR RUBRICA DE DESPESA 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 3396 
Rubrica Descrição Recebido  Empenhado Executado* Devolvido 

33.90.18 Aux. Financeiro a estudantes R$ 308.200,00 R$ 308.200,00 R$ 38.672,50 R$ 0,00 

33.90.48 Aux. Pessoa Física – Bolsa Servidores 
Internos R$ 585.825,00 R$ 585.825,00 R$ 340.089,20 R$ 0,00 

33.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Bolsa 
Servidores Externos R$ 195.300,00 R$ 195.300,00 R$ 89.820,00 R$ 0,00 

33.91.47 Obrigações tributárias (INSS Patronal) R$ 49.919,00 R$ 49.919,00 R$ 17.952,00 R$ 0,00 

33.90.30 Material de Consumo R$ 92.146,40 R$ 92.141,49 R$ 80.101,49 R$ 0,00 

33.90.39 Despesas Pessoa Jurídica R$ 30.209,60 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 25.209,60 
TOTAL R$ 1.261.600,00 R$ 1.236.385,49 R$ 566.635,19 R$ 25.209,60 

*Obs.: Dados levantados até dia 19/02/2016. 
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VALORES DETALHADOS POR RUBRICA DE DESPESA 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 3397 
Rubrica Descrição Recebido  Empenhado Executado* Devolvido 

33.90.48 
Aux. Pessoa Física – 

Bolsa Servidores 
Internos 

R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.36 
Outros Serviços de 
Terceiros – Bolsa 

Servidores Externos 
R$ 2.772,00 R$ 2.772,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.91.47 Obrigações tributárias 
(INSS Patronal) R$ 828,00 R$ 828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 7.200,00 R$ 828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
*Obs.: Dados levantados até dia 19/02/2016. 
 

VALORES DETALHADOS POR RUBRICA DE DESPESA 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 3397 

Rubrica Descrição Recebido  Empenhado Executado* Devolvido 
33.90.18 Aux. Financeiro a 

estudantes R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.90.36 
Outros Serviços de 
Terceiros – Bolsa 

Servidores Externos 
R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

33.91.47 Obrigações tributárias 
(INSS Patronal) R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL R$ 52.800,00 R$ 52.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
*Obs.: Dados levantados até dia 19/02/2016. 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 2015  
Durante o ano de 2015, conforme Plano de Distribuição Orçamentária - PDO 2014 foi destinado à 
PROEPI o valor de R$ 1.043.760,51, tendo sido executado c 

AÇÃO PDO EMPENHO EXECUTADO % SALDO A 
PAGAR 2016 

PIBIN R$ 58.950,00 2015NE000425 R$ 44.100,00 74% R$ 14.850,00 
IFETCH R$ 48.000,00 2015NE000423 R$ 43.335,19 90% R$ 4.664,81 
ROBÓTICA R$ 12.500,00 2015NE000430 R$ 12.500,00 100% - 
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PIBIC JR R$ 166.500,00 2015NE000429 R$ 108.500,00 65% R$ 58.000,00 
PIBIC R$ 43.200,00 2015NE000422 R$ 34.000,00 78% R$ 9.200,00 
PIBEXT R$ 343.750,00 2015NE000427 R$ 258.650,00 75% R$ 85.100,00 
PIAP R$ 37.500,00 2015NE000428 R$ 35.750,00 95% R$ 1.750,00 
PIBIC-FA R$ 100.800,00     
PIBIC-FA-Jr R$ 78.000,00    - 
PROEQ R$ 333.360,51 - 

 
R$ 333.360,51 100% - 

Obs.: Os recursos do PROEq foram desconcentrados para 05 Campi do IFPR: Curitiba, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Paranaguá e 
Paranavaí, conforme Edital 07/2014. 
 
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO – SE²PIN 
AÇÃO PDO EMPENHO EXECUTADO 
AVS LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 
STANDS 

R$ 38.521,76 801359 R$ 38.521,76 

 
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 
 
4.1 Planejamento Organizacional 
Vide item 4.2. 
4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 
4.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 
4.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 
Vide item 4.2. 
 
4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

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

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

Pode ser definido também como um processo de definir antecipadamente objetivos futuros, 
programar atividades, definir os recursos necessários para alcançá-los, implementar e controlar. É a 
ferramenta administrativa mais apropriada para interferir na realidade atual para alcançar a desejada. O 
processo de planejamento é também um instrumento de comunicação e integração entre os diferentes 
níveis da organização. 
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As estratégias definem em linhas gerais quais são os caminhos, os cursos, programas, ações, 
negociações, alianças, convênios, entre outras iniciativas, na busca de criar um conjunto de alternativas 
que permitam atingir os objetivos definidos. 

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

A gestão estratégica está diretamente relacionada aos conceitos de eficiência (fazer certo) e 
eficácia (fazer a coisa certa), cuja combinação resulta na efetividade da ação gerencial pública. 

E não é suficiente se preparar para as transformações, é necessário antecipar-se a elas, portanto 
com a gestão estratégica é possível tornar-se um agente de mudanças, e que a partir desta nova realidade a 
instituição possa ter uma nova postura para alcançar seus objetivos, orientados pela missão, cultivando 
seus valores e buscando concretizar a visão através da adoção das estratégias, desenvolvimento e 
acompanhamento dos projetos. 

O Planejamento Estratégico do IFPR está estruturado nos seguintes níveis: 
• Estratégico: Diagnóstico Institucional, Diretrizes Organizacionais, Objetivos Estratégicos. 
• Tático: Objetivos, Estratégias, Projetos (Orçamento) e Planos de Ação. 
• Operacional: Competências, Procedimentos, Fluxogramas, Atividades. 
 

 
 

Diretrizes Organizacionais 
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As diretrizes organizacionais decorrem da visão, da missão, dos valores e da análise dos 
ambientes interno e externo. Sintetizam o desejo maior da instituição e funcionam como mecanismos 
orientadores e canalizadores da formação dos objetivos estratégicos, das decisões e do desencadeamento 
das ações.  

No planejamento estratégico do IFPR, as diretrizes estão distribuídas em cinco grandes eixos: 
• Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação; 
• Relação com a Comunidade; 
• Gestão e Infraestrutura; 
• Gestão de Pessoas; 
• Identidade Institucional.  

Diretrizes Organizacionais do IFPR  
• Promover a cultura multiCampi e pluricurricular com trabalho em rede, baseado nos 

princípios éticos;  
• Promover a inclusão: acesso, permanência, êxito na inserção sócio profissional e formação 

de novos empregadores;  
• Desenvolver a pesquisa, a extensão e inovação de forma articulada com o ensino para a 

promoção de processos educacionais de qualidade de educação profissional verticalizada;  
• Formação e qualificação integral do cidadão, na perspectiva reflexiva, criativa, investigativa, 

cultural, social e ética;  
• Indução à criação de áreas de referência para a oferta de cursos, pesquisa, extensão e 

inovação para cada Campus;  
• Desenvolvimento de relações interinstitucionais;  
• Ser uma instituição democrática e participativa, promovendo a integração com a 

comunidade;  
• Consolidar a gestão e a infraestrutura baseada na sustentabilidade nos aspectos físicos e 

lógicos levando à excelência;  
• Consolidar o modelo de gestão de pessoas; e  
• Divulgar o ensino profissional como foco do IFPR.  

Objetivos Estratégicos 
Os objetivos estratégicos surgem das diretrizes organizacionais. São macroações que 

impulsionam e dão rumo para os níveis intermediários da gestão. Os desdobramentos do conjunto desses 
objetivos nos Campi constituem-se no “planejamento tático” da instituição. 
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Objetivos Estratégicos do IFPR  
• Integração entre conteúdos de disciplinas e a pesquisa em todos os níveis de ensino;  
• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Campi;  
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de estágio e 

emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Campi;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campi;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Fomentar a criação de programas de pós-graduação;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de referência;  
• Discutir de forma democrática nos Campi as áreas de referência;  
• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Desenvolver a gestão administrativa e manutenção da infraestrutura;  
• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, gestão de 

informação e conhecimento;  
• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
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• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Criar critérios de distribuição de vagas de servidores;  
• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  
• Promover eventos culturais e sociais;  
• Promover a integração e o desenvolvimento de pessoas, criando um ambiente produtivo e 

humanizado;  
• Estruturar o modelo de comunicação interna para servidores;  
• Implementar programas de qualidade de vida;  
• Promover a identidade institucional e a marca do IFPR;  
• Diversificar o portfólio de material de divulgação; e  
• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, fortalecendo a 

identidade institucional. 
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Desdobramento dos Eixos Estratégicos 

Quadro de Desdobramentos – Eixo Estratégico / Diretrizes / Objetivos 
 

O Planejamento Estratégico nos Campi, por se tratar de um processo contínuo, encontra-se 
em constante aprimoramento. Em 2014 foi iniciado um trabalho de realinhamento do 
Planejamento Estratégico Institucional com o elaborado pelos Campi, que avançou o ano de 2015, 
com a finalização prevista para Março de 2016, com o desdobramento - Objetivos Estratégicos em 
Objetivos, Estratégia e Projetos ou Ações nos Campi, bem como seus os indicadores para 
acompanhamento. 
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Paralelo a isso, em 2015, iniciou-se o desenvolvimento do Sistema Integrado de 
Planejamento Estratégico, baseado no sistema SIGA, que futuramente vai integrar o Planejamento 
Estratégico ao Orçamento, trazendo vantagens no acompanhamento e controle dos projetos. O 
desenvolvimento iniciou-se em 2015, com previsão de teste piloto em Abril de 2016. 

O IFPR, criado pela Lei Federal nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, em seu estatuto no 
art. 4º, inciso I, traz sua finalidade primordial: “Ofertar educação profissional e tecnológica, em 
todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional”. 

Seus objetivos estratégicos definidos em consonância com a LDB (Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) e com o PNE (Plano Nacional de Educação) também vão ao 
encontro do PPA (Plano Pluri Anual) 2012-2015. 

Dentro de seu PDI, aprovado para o período 2014-2018, apresenta-se nas páginas iniciais, 
uma tabela correlacionando as metas do PNE com os objetivos e diretrizes da Instituição. 

O PPA 2012-2015 – Plano Mais Brasil – traz dentro das Políticas Sociais, as diretrizes para 
a Educação Básica, a Educação Profissional e Tecnológica e a Educação Superior, abrangendo a 
Graduação, Pós-Graduação, o Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Na Educação Básica, “... Em síntese, para viabilizar um ensino de qualidade e a elevação 
dos níveis de acesso, o Programa Temático da Educação Básica busca, em consonância com os 
objetivos estabelecidos na proposta do PNE 2011-2020: (i) elevar o nível global de escolaridade 
da população; (ii) melhorar a qualidade da educação básica em todas as suas etapas e 
modalidades; (iii) democratizar a gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola e da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes; (iv) promover a valorização dos profissionais da educação; e (v) reduzir as 
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e permanência dos estudantes. Com isso, 
espera-se consolidar a evolução positiva do quadro da educação básica, construído a partir de 
ganhos importantes obtidos nos últimos anos.” 

Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Campi;  
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• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 
estágio e emprego;  

• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Campi;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campi;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de referência;  
• Discutir de forma democrática nos Campi as áreas de referência;  
• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
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• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Criar critérios de distribuição de vagas de servidores;  
• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  
• Promover eventos culturais e sociais;  
• Promover a integração e o desenvolvimento de pessoas, criando um ambiente 

produtivo e humanizado;  
• Estruturar o modelo de comunicação interna para servidores;  
• Implementar programas de qualidade de vida;  

 
Na Educação Profissional e Tecnológica, “... Entre as principais metas do Programa para o 

período 2012-2015 estão elevar o número de escolas da rede federal de educação profissional e 
tecnológica para 563; ampliar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica; 
oferecer 8 milhões de vagas de educação profissional e tecnológica, com a concessão de 3 milhões 
de bolsas a estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, 
trabalhadores e beneficiários dos programas federais de transferência de renda; ampliar a oferta de 
cursos de profissionalização articulados com elevação de escolaridade, especialmente para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social; e elevar o percentual de matrículas de educação 
de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional. Essas metas visam a traduzir os 
compromissos enunciados no PNE 2011-2020 proposto pelo Poder Executivo do governo federal 
no PPA e demandam a atuação conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.” 

Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
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• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Campi;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campi;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Desenvolver a gestão administrativa e manutenção da infraestrutura;  
• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, 

gestão de informação e conhecimento;  
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• Promover a transparência e a divulgação dos atos institucionais;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  
• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

fortalecendo a identidade institucional. 
E na Educação Superior, “... Considerando esses desafios, o Programa Temático Educação 

Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, em consonância com a 
proposta do novo PNE 2011-2020, tem por eixos norteadores a expansão da oferta de vagas na 
educação superior, a garantia de qualidade na educação, a promoção da inclusão social e o 
desenvolvimento econômico. Dentre as principais metas, destacam-se a ampliação da participação 
proporcional dos grupos historicamente excluídos (como negros e índios) na educação superior; a 
elevação do número de Campi da Rede Federal de Educação Superior para 321 e do número de 
Universidades para 63; a elevação das taxas de matrículas; a elevação do número de mestres e 
doutores titulados e em exercício no corpo docente das universidades; e o aprimoramento dos 
instrumentos de avaliação da qualidade do ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação. Por 
fim, deve-se ressaltar que as metas e estratégias de ampliação da oferta e democratização do 
acesso e permanência do estudante, propostas no PNE e no PPA, dependem dos esforços 
conjuntos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.” 

Em consonância a isso o IFPR traz os seguintes objetivos estratégicos: 
• Integração entre conteúdos de disciplinas e a pesquisa em todos os níveis de ensino;  
• Fomentar as práticas esportivas e culturais nos Campi;  
• Proporcionar aos alunos a inserção ao mercado de trabalho através da oferta de 

estágio e emprego;  
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento de egressos;  
• Implementar programas de empreendedorismo inovador;  
• Promover a inclusão tecnológica nos Campi;  
• Criar mecanismos para a redução da evasão;  
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• Criar ambientes multidisciplinares para o processo ensino-aprendizagem;  
• Consolidar a assistência estudantil nos Campi;  
• Manter e acompanhar o sistema de cotas;  
• Fomentar a criação de programas de pós-graduação;  
• Estruturar a equipe de professores e pesquisadores focados no tema de referência;  
• Discutir de forma democrática nos Campi as áreas de referência;  
• Mapear as competências e habilidades existentes no IFPR;  
• Estruturar metodologia para a abertura de novos cursos;  
• Consolidar e ampliar o sistema de parcerias em todos os níveis do IFPR;  
• Criar espaços institucionais para a integração das comunidades interna e externa;  
• Promover a participação das comunidades interna e externa nas tomadas de 

decisão;  
• Promover parcerias com setor empresarial de referência no mercado;  
• Criar ambientes especializados com alta tecnologia;  
• Desenvolver o processo de transferência de conhecimento e tecnologia;  
• Articular planejamento e captação de recursos por meio de projetos;  
• Promover desenvolvimento institucional com a utilização do aprimoramento de 

indicadores;  
• Alinhar as ações institucionais com os objetivos estratégicos;  
• Criar modelos, métodos e ferramentas para promover a gestão sustentável;  
• Consolidar os mecanismos organizacionais de gestão integrada;  
• Disponibilizar conhecimentos e tecnologias que permitam a análise de dados, 

gestão de informação e conhecimento;  
• Disseminar a cultura de planejamento em todos os níveis da instituição;  



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           60 

• Implantar políticas de capacitação e educação continuada;  
• Desenvolver mecanismos de motivação e comprometimento dos servidores;  
• Aprimorar o processo de gestão de pessoas nas unidades;  

• Ser referência na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, fortalecendo a identidade 
institucional. 
4.3  Desempenho Orçamentário 
O desempenho orçamentário do IFPR é demonstrado nos itens a seguir. É apresentada a execução 
orçamentária e financeira da instituição, que dimensionam o montante de recursos públicos direcionados 
às políticas institucionais e os objetivos relacionados. Podem ser observados, por meio do planejamento 
orçamentário realizado, os créditos iniciais, as suplementações, a execução da despesa (empenho, 
liquidação e pagamento), os Restos a Pagar, Receitas e outras atividades administrativas, orçamentárias e 
financeiras. 
 
4.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados 
Vide item 4.3.2. 
4.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

unidade 
No Plano Plurianual 2012-2015, não há nenhum programa temático de responsabilidade do IFPR, apenas 
executamos os valores constantes de programas de órgãos superiores, principalmente do Ministério da 
Educação. 
O Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica é um programa temático do Ministério da 
Educação, sendo o principal programa fixado da Lei Orçamentária Anual do IFPR. Para atender as 
atividades previstas no programa, o IFPR recebeu no exercício de 2015 o valor de R$ 91.198.436,00, 
cerca de 33% da dotação total desta instituição. 
O Programa tem como objetivo: Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, bem como ofertar vagas de educação profissional para jovens e 
adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar processos de reconhecimento de saberes e 
certificação profissional. No exercício de 2015, o programa obteve 77% de execução orçamentária, tendo 
como principal dificuldade para execução o contingenciamento de limites, onde a instituição necessitou 
readequar seu planejamento interno e reestabelecer a distribuição orçamentária e financeira entre as 
unidades e atividades que a compõem.  
O programa é dividido em ações, conforme analisado e descrito abaixo: 
Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica: Foi aportado no exercício 2015 o montante de R$ 18.000.000,00 na LOA do IFPR, valor 
este significativamente menor que o exercício de 2014.  
Para esta ação foram atendidos empenhos para finalização de 18 obras de construção de blocos 
administrativos/pedagógicos nas unidades do IFPR que se encontravam em fase final, bem como a 
continuidade da obra de construção no Campus Assis Chateaubriand. Esta ação sofreu 
contingenciamento nos limites para execução, e com o replanejamento da execução interna, possibilitou-
se a utilização dos limites totais liberados para este instituto para formalização de obras de construção de 
ginásios de esporte em 08 Campi do IFPR. 
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Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica: trata-se 
da mais importante ação do IFPR, pois visa garantir o funcionamento da instituição. Visa atender 
contratos, serviços, aquisição de materiais, equipamentos, mobiliários, administrativos e pedagógicos, e 
demais despesas necessárias ao funcionamento, a qual atendeu 36.299 alunos matriculados no exercício. 
A ação atingiu cerca de 67% de execução, pois diversas atividades tiveram de ser remanejadas para o 
exercício de 2015, devido a falta de liberação de limites para execução. 
Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica: destina-se ao auxílio em 
suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor 
desempenho escolar. No exercício 2015 foram atendidos 5.684 benefícios entre bolsas, auxílios e 
participação em eventos, que representam 98% em relação à meta prevista no planejamento. Foi possível 
também, a aquisição de materiais e equipamentos necessários ao atendimento a estudantes do IFPR com 
necessidades especiais. 
Ação 6380 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação: neste programa foram beneficiados 
profissionais da educação, de diversas áreas, com os recursos recebidos. A ação recebeu cerca de 52% da 
dotação do exercício, devido aos contingenciamentos realizados e ao replanejamento efetuado no âmbito 
do IFPR. 
No que diz respeito aos Restos a pagar de ações que não pertencem a LOA 2015, foram tomadas 
medidas de controle para a inscrição e reinscrição de empenhos, bem como a indicação de responsável 
pelo acompanhamento da execução e possível cancelamento diante da não necessidade de manter o 
empenho em Restos a Pagar. Os empenhos que ainda encontram-se com saldo advém de contratos ou 
serviços prestados ainda não finalizados os pagamentos ou com processos judiciais em andamento. 
 
Quadro 6 – Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20RG                     Tipo: Atividade 
Descrição Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

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

Objetivo 

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 

Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código:     2031          Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  26432 – Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 

Processados 
20RG.0041 18.000.000,00 18.000.000,00 17.945.005,21 10.454.273,20 7.026.176,73 3.428.096,47 7.490.732,01 

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta Unidade 
de 

Meta 
Prevista Reprogramada Realizada 
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medida (*) 
20RG.00410 Projeto viabilizado Unidade 28 - 28 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado  Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade 
de 

medida 
Realizada 

20RG.0041 12.803.605,94 12.023.898,26 498.435,94 Projeto Viabilizado Unidade 20 
Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
 

Identificação da Ação 
Código 20RL                     Tipo: Atividade 
Descrição Funcionamento das 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 

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 

Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código:     2031          Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  26432 – Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 

Processados 
20RL.0041 61.110.070,0

0 62.866.070,00 41.927.582,00 30.890.613,17 26.334.762,6
5 4.555.850,52 11.036.968,8

3 
Execução Física da Ação 

Nº do subtítulo/ 
Localizador Descrição da meta 

Unidade 
de 

medida 
Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

20RL.0041 Estudante Matriculado Unidade 50.000 - 36.299 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor 

Liquidado 
 Valor 

Cancelado Descrição da Meta 
Unidad

e de 
medida 

Realizada 

20RL.0041 17.699.016,81 11.629.050,40 
4.010.553,5
7 Estudante Matriculado 

Unidad
e - 

Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
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Identificação da Ação 
Código 6380                     Tipo: Atividade 
Descrição Fomento ao Desenvolvimento da Educação 

Iniciativa 

 02A2 - Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e 
tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à modernização do processo 
didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação 
de docentes e técnicos administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de 
apoio a pesquisa, inovação e extensão. 

Objetivo 

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 

Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código:     2031          Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  26432 – Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 

Processados 
6380.0041 125.000,00 125.000,00 65.393,84 65.393,84 65.393,84 - - 

Execução Física da Ação 
Nº do subtítulo/ 

Localizador Descrição da meta 
Unidade 

de 
medida 

Meta 
Prevista Reprogramada 

(*) Realizada 
6380.0041 Unidade Apoiada Unidade 21 - 1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 1º de 

janeiro  Valor Liquidado  Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade 
de 

medida 
Realizada 

6380.0041 93.778,39 - 82.445,07 Unidade Apoiada Unidade - 
Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
 

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

Iniciativa 

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

Objetivo 

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 
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de baixa renda e das pessoas com deficiência.            Código: 0582 
Programa Educação Profissional e Tecnológica      Código:     2031          Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária  26432 – Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 
Processados 

2994.0041 10.207.366,00 10.207.366,00 10.122.026,80 8.426.937,44 8.341.382,72 85.554,72 1.695.089,36 
Execução Física da Ação 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta Unidade de 

medida 
Meta 

Prevista Reprogramada 
(*) Realizada 

2994.0041 Benefício Concedido Unidade 5.792 - 5.684 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º de 
janeiro  Valor Liquidado  Valor 

Cancelado Descrição da Meta Unidade 
de medida Realizada 

2994.0041 974.944,11 464.286,92 5.022,82 Benefício concedido Unidade - 
Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
 
 
 
Quadro 7 – Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20RJ                          Tipo: Atividade 

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

Iniciativa 

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

Objetivo 

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 

Programa Educação Básica  Código:     2030          Tipo: Temático 
Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  
)Outras 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
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Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

0,01 - 0,01 - - - 
 

Identificação da Ação 
Código 2992                          Tipo: Atividade 
Título Funcionamento da Educação Profissional 
Iniciativa 

Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da 
qualidade 

Objetivo 
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, 
qualidade e valorização da diversidade 

Programa 
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica    Código:     1062          Tipo: 
Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  
)Outras 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

176.172,92 - 174.583,29 - - - 
 

Identificação da Ação 
Código 6301                         Tipo: Atividade 
Título Acervo bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional 
Iniciativa 

Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da 
qualidade 

Objetivo 
Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, 
qualidade e valorização da diversidade 

Programa 
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica    Código:     1062          Tipo: 
Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  
)Outras 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

40.855,54 - 40.855,54 - - - 
 

Identificação da Ação 
Código 8650                          Tipo: Atividade 
Título Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
Iniciativa 

Ampliar a oferta da educação profissional de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da 
qualidade 

Objetivo Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, 
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qualidade e valorização da diversidade 
Programa 

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica    Código:     1062          Tipo: 
Finalístico 

Unidade Orçamentária 26432 - Instituto Federal do Paraná 
Ação Prioritária 

(    ) Sim      (  x   )Não                Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  
)Outras 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

31.961,53 - 31.961,53 - - - 
Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
 
4.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores 
Os Restos a Pagar, Processados e Não-processados, representam alto valor de créditos orçamentários nas 
contas do IFPR. Essa situação de dá pelos seguintes motivos: 
- Os restos a pagar de 2010 e 2011 representam pequena parte do montante inscrito, e devem-se a 
contratos finalizados, mas que possuem processos em tramite judicial. 
- Restos a pagar do exercício 2012 e 2013 significam maior parte das inscrições, e se devem por 
contratos e serviços, mas em sua maioria, a recursos destinados a Termos de Parceria com OSCIPs, as 
quais tiveram seus pagamentos suspensos por medida judicial, para o qual o processo ainda está em 
tramite. 
- Já os Restos a Pagar do exercício de 2014 resultam em um elevado montante de despesas sem aporte 
financeiro para realização de pagamento, devido a limitação nas cotas de financeiro repassadas a esta 
instituição. 
Toda inscrição em Restos a pagar é devidamente justificada pela unidade demandante e ratificada pelo 
Ordenador de despesas, para que toda inscrição ou reinscrição seja condizente com a necessidade e a 
realidade da instituição. 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de Inscrição Montante em 01/01/2015 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar em 31/12/2015 
2014 28.280.389,68 23.650.433,66 1.703.363,51 2.926.592,51 
2013 4.551.096,81 970.656,61 2.020.125,77 1.560.314,43 
2012 12.298.624,55 209.383,64 1.608.887,50 10.480.353,41 
2011 705.933,12  704.347,49 1.585,63 
2010 54.467,44  54.453,44 14,00 

Restos a Pagar Processados 
Ano de Inscrição Montante em 01/01/2015 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar em 31/12/2015 
2014 2.765.927,44 2.765.256,70  670,74 
2013 666.659,67 657.016,41  9.643,26 
2012 12.352,81   12.352,81 
2011 3.622,00   3.622,00 
2010 826,00   826,00 
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4.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos 
A gestão de convênios do IFPR, na parte de controle e prestação de contas, é realizada pela Pró-Reitoria 
de Administração. A etapa de captação de recursos fica sob gestão da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa 
e Inovação. Já a obtenção de recursos orçamentários de Termos de Execução Descentralizada, bem como 
sua prestação de contas é realizada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. 
Para ambos os tipos de transferência de recursos são adotados procedimentos internos e externos, 
seguindo sempre as determinações dos órgãos de controle.  
Para firmar os acordos/termos e obter os recursos é essencial atender a requisitos e documentações 
necessárias, visando à transparência e confiabilidade do processo, bem como atender as prestações de 
contas, parciais ou finais, e devolução de recursos não utilizados. A evolução das transferências no 
âmbito do IFPR se deve principalmente a adoção de medidas eficazes e eficientes de controle e 
acompanhamento. 
A partir da implantação do sistema SIMEC para celebração de termos de cooperação, chamados de 
Termos de Execução Descentralizada, e a sistematização das aprovações, tramite e prestação de contas, 
foi possível maior controle destes acordos, visto que anteriormente não havia sistema padronizado para 
solicitação e acompanhamento dos recursos descentralizados. 
O significativo aumento nos termos celebrados deu-se devido aos repasses dos programas 
PRONATEC/Bolsa Formação e Rede e-Tec, onde todo recurso transferido passou a ser informatizado 
pelo sistema SIMEC e a formalização de parceria com a SETEC/MEC para captação de recursos visando 
o atendimento a demandas prioritárias dos Campi do IFPR com aquisição de equipamentos. 
 
Quadro 11 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 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  

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 
Convênio       Termos de Cooperação / Execução Descentralizada 10 2 3 11.954.217,93 6.843.380,15 251.737,15 
Totais       Fonte: SIAFI / SIMEC / Controles Internos 
 
Quadro 12 – 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 
UG/GESTÃO: 158009/26432 
Exercício da Prestação das Contas Quantitativos e montante Instrumentos 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           68 

repassados (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Contratos de repasse 
Termos de Cooperação 
/ Execução 
Descentralizada 

Exercício do relatório de gestão 

Contas 
Prestadas 

Quantidade   4 
Montante 
Repassado   1.577.280,00 

Contas 
NÃO 
Prestadas 

Quantidade   6 
Montante 
Repassado   10.376.937,93 

Exercícios anteriores 
Contas 
NÃO 
Prestadas 

Quantidade    
Montante 
Repassado    

Fonte: SIMEC 
Quadro 13 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 
 Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Instituto Federal do Paraná 
UG/GESTÃO: 158009/26432 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios Contratos de 
repasse 

Termos de Cooperação / 
Execução Descentralizada 
 

Contas analisadas 
Quantidade aprovada   4 
Quantidade reprovada    
Quantidade de TCE instauradas    
Montante repassado (R$)   1.577.280,00 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade    
Montante repassado (R$)    

Fonte: SIMEC 
 
4.3.8 Informações sobre a execução das despesas 
O IFPR conta com 25 Campi em funcionamento, divididos entre Fase I, II, III e Avançados, mais uma 
unidade sistêmica de Educação à Distância. A execução da despesa no âmbito do IFPR segue em 
consonância de forma a acompanhar o crescimento e desenvolvimento da instituição. 
No total, os recursos recebidos pelo IFPR aportados na LOA 2015 obtiveram um aumento da ordem de 
29% com relação à dotação total de 2014. 
Ao efetuarmos o comparativo entre os exercícios de 2015 e 2014, podemos constatar as seguintes 
situações: 
- O item referente às despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios obteve um aumento significativo 
em torno de 42%, que segue em conformidade com as necessidades desta instituição. Tal crescimento 
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deve-se ao aumento significativo no quadro de servidores, técnicos administrativos e docentes, do IFPR e 
a realização dos processos de reconhecimentos de saberes. 
- O grupo de outras despesas correntes demandou um aumento de 19%. Isso se deve, principalmente, a 
inclusão dos Campi Fase 3 e Avançados na LOA 2015. Até o exercício de 2014 essas unidades recebiam 
valores de forma complementar aportados pela SETEC/MEC a LOA do IFPR. 
- Para as despesas com Investimentos, houve uma redução próxima a 7%, devido, principalmente, a 
redução dos aportes orçamentários na LOA 2015 dos recursos que visam atender a Expansão e 
Reestruturação das Instituições Federais. 
A principal dificuldade encontrada na execução orçamentária do exercício foi o contingenciamento de 
limites, onde o montante recebido necessitou de adequação e replanejamento a fim de atender o mínimo 
necessários ao funcionamento das unidades já em exercício e as em fase de consolidação, buscando 
meios de que tal contingenciamento não afetasse as atividades fim desta instituição. 
Quadro 9 – Despesas por modalidade de contratação 
Unidade orçamentária: Instituto Federal do Paraná  Código UO: 26432 UGO: 158009 

Modalidade de Contratação Despesa liquidada Despesa paga 
2015 2014 2015 2014 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 33.116.091,13  30.721.031,19  25.941.219,76  29.920.121,36 
a)    Convite 38.046,48   46.970,92 38.046,48 46.970,92 
b)    Tomada de Preços 385.378,39 587.972,50 385.378,39 587.972,50 
c)     Concorrência 8.109.048,17  7.994.411,45 5.595.462,47 7.319.765,84 
d)    Pregão  24.583.618,09  22.091.676,32 19.922.332,42 21.965.412,10 

2.     Contratações Diretas (h+i) 7.875.135,07  6.400.041,66  6.512.371,21  6.393.831,68 
h)     Dispensa 6.124.532,26   4.582.193,74 5.020.257,25 4.579.153,50 
i)    Inexigibilidade 1.750.601,81  1.817.847,92 1.492.113,96 1.814.678,18 

3.     Regime de Execução Especial 7.808,30  13.235,40 7.808,30  13.235,40 
j)      Suprimento de Fundos 7.808,30  13.235,40  7.808,30 13.235,40 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 185.301.441,19  131.661.566,43 185.259.210,85  129,888.799,57 
k)      Pagamento em Folha 184.145.535,82 130.451.542,76 184.105.174,98 128.679.077,27 
l)    Diárias  1.155.905,37 1.210.023,67 1.154.035,87 1.209.722,30 

5.     Outros 7.297.061,90  8.486.836,05  6.978.616,84 8.475.157,50 
6.     Total (1+2+3+4+5) 233.597.536,59  177.282.710,73 224.669.226,96 174.691.145,51 
Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 23/02/2016 
 
Quadro 10 – Despesas por grupo e elemento de despesa 
Unidade Orçamentária:  Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 
Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas de 
Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Vencimentos e 
Vantagens Fixas 
- Pessoal Civil 141.357.734,34  98.986.242,84  141.321.853,40 98.986.242,84 

    141.321.785,75 97.255.015,49 

Obrigações 
Patronais 25.363.791,14  18.968.822,49 25.326.608,54 18.968.822,49 

    25.326.608,54 18.933.856,36 
Contratação por 
Tempo 
Determinado 3.669.847,36 1.929.179,47 3.663.701,69 1.929.179,47  

    3.663.701,69 1.929.179,47 

Demais 
elementos do 
grupo 1.649.684,40 1.339.822,31 1.646.684,40 1.339.822,31 

    1.646,684,40 1.339.822,31 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           70 

3. Outras 
Despesas 
Correntes   

    
    

    
  

Locação de 
Mão-de-obra  16.444.396,64  12.835.683,96  13.231.978,73 10.883.969,59 

1.951.714,37 1.951.714,37 11.743.118,74 10.786.267,02 
Serviços de 
Terceiros PJ 15.146.992,08 14.175.175,45  12.657.166,78 10.904.244,67 

4.697.203,95 3.270.930,78 11.107.347,22 10.898.034,70 
Auxílio 
Financeiro a 
Estudantes 10.054.879,75 7.733.996,80  8.201.779,25 7.331.514,86 

512.873,69 402.481,94 8.182.841,75 7.331.514,86 

Demais 
elementos do 
grupo 21.548.500,88 18.255.215,80  19.230.067,67 15.313.241,64 

3.678.329,74 2.941.974,16 17.753.221,80 15.266.428,06 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Obras e 
Instalações 17.728.902,73 19.441.175,13 9.632.364,24 8.582.383,95 

10.858.791,18 10.858.791,18 6.213.616,41 7.907.738,34 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 8.149.762,62 9.738.452,33 1.591.856,68 3.204.955,58 

6.533.496,75 6.533.496,75 189.014,09 3.204.955,58 

Outros Serviços 
de Terceiros PJ 874.619,83 52.980,00 449.994,47 5.000,00 

47.980,00 47.980,00 440.645,83 5.000,00 
Demais 
elementos do 
grupo 386.730,06  376.590,06  

  376.590,06   

Fonte: Tesouro Gerencial - Extração: 22/02/2016 
 
4.3.9 Suprimento de Fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal. 
Quadro 15 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do maior 
limite individual 
concedido 

Conta Tipo B Cartão de Pagamento do 
Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  Valor 
Total Quantidade  Valor Total 

2015 154671 IFPR/ASSIS CHAT    11.000,00 8.000,00 
158395 IFPR/C.CURITIBA    5.000,00  

2014 158009 IFPR/REITORIA    15.500,00 8.000,00 
154671 IFPR/ASSIS CHAT    6.000,00  

Fonte: SiafiWeb (CPR) – Data: 16/02/2016 
 
Quadro 16 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 
Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI Conta Tipo B Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura Total 
(a+b) Código Nome ou Sigla Quantidade  Valor 

Total Quantidade  Valor dos 
Saques (a) 

Valor das 
Faturas (b) 

2015 
154671 IFPR/C.ASSIS 

CHAT        5.926,46  5.926,46 
158395 IFPR/C.CURITIBA  1.884,99 1.884,99 
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2014 158009 IFPR/REITORIA        19.114,53 19.114,53 
   

Fonte: SiafWeb(CPR) – Data: 16/02/2016 
 
Quadro 17 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 
Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 
158395 IFPR/C.CURITIBA 

33.90.30- Material de Consumo 
22- Mat. Limpeza e Prod. De Higienização 52,00 
24- Mat.p/manut de bens Imóveis/Instalações 976,56 
26-Material Elétrico e Eletrônico 347,18 
42- Ferramentas 51,95 

TOTAL 1.427,69 

33.90.39 – Outros Serv. Terc. PJ 
24- Vistos Consulares 357,30 

17- Manut e Conserv de Máq e Equipamentos 100,00 
  TOTAL  457,30 
154671 IFPR/C.ASSIS CHAT 

33.90.30- Material de Consumo 

04- Gás e outros Mat Engarrafados 440,00 
11-Material Químico 131,69 
19- Material de Acondicionamento e Embalagem 201,30 
22- Mat. de Limpeza e Prod. de Higienização 508,84 
24- Material p/ manut. de bens imóveis/instalações 1.235,00 
25- Mat p/ manut. de bens móveis 381,85 
26- Material elétrico e eletrônico 1.309,28 
35- Material laboratorial 393,50 
42- Ferramentas 78,00 

TOTAL  4.679,46 

33.90.39 – Outros Serv. Terc. PJ 
16- Manut e Conserv de bens Imóveis 441,00 
19- Manut. e conserv de veículos  806,00 

  TOTAL  1.247,00 
 
4.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 
O Instituto Federal do Paraná tem pleno entendimento que a informação é um fator determinante para o 
sucesso da instituição, pois é pela interpretação dela que o gestor toma decisões e formula planos para 
melhor administrá-la. Os sistemas de indicadores têm base nas informações institucionais. Então, bons 
indicadores necessitam de informações bem elaboradas e precisas. Além disso, existe o fato de que os 
sistemas oficiais do MEC de cadastro de alunos (SISTEC) e de servidores (SIAPE) são precários em 
obtenção de relatórios e informações precisas à instituição. Assim, em 2012 o IFPR entendeu ser 
necessário o investimento em um sistema que pudesse disponibilizar de maneira rápida e precisa todas as 
informações sobre os servidores, cursos ofertados e alunos. Foi adquirido o sistema SIG, desenvolvido 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o qual contempla 05 (cinco) subsistemas totalmente 
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integralizados: gestão de pessoas (SIGRH), gestão acadêmica (SIGAA), gestão administrativa (SIPAC), 
gestão de planejamento e projetos (SIGPP) e gestão eletrônica de documentos (SIGED).  
Atualmente o IFPR implantou o módulo SIPAC e está na fase de finalização de implantação dos 
módulos SIGAA e SIGRH e em fase final da migração de todos os dados dos sistemas vigentes, com 
previsão de término até o final do ano de 2016. Antes mesmo da conclusão da implantação de todos os 
módulos, será possível a instituição obter informações atualizadas e precisas a respeito de servidores, 
alunos e cursos e, mediante estes dados, poderá aumentar a quantidade de indicadores determinada pelo 
Acórdão 2.267/2005-TCU para embasar as tomadas de decisão do IFPR. 
A Portaria nº 1305 de 01/06/2015 criou a Comissão Permanente de Indicadores do IFPR, isso deu início 
aos trabalhos dessa comissão, em busca de fomentar a gestão com números e motivar a criação de ações 
que possam identificar e sanar problemas relacionados ao não cumprimento das metas estipuladas. 
Os indicadores sinalizam a situação de um determinado processo e demonstram como as tarefas nesse 
em torno estão sendo desenvolvidas. Os indicadores oferecem informações que indicam o status das 
etapas de um processo. Assim, eles são medidores de uma atividade e expressam uma informação que 
pode ser comparada e administrada. Não se pode administrar o que não se pode medir, quantificar e 
qualificar. Medir é uma necessidade para a administração, realizada através da produção de indicadores. 
Utilizar indicadores é fazer através de medições, do que se quer administrar e gerenciar, com base em 
informações. Sabendo da importância dos indicadores o IFPR está trabalhando, além da criação da 
comissão permanente, apoia a equipe de desenvolvimento de sistemas e ferramentas, para todos juntos 
fazerem bom uso dos indicadores. 
A utilização deles permite a monitoração de diversos processos, o que leva o gestor a observar o 
desempenho de cada processo e da instituição como um todo, para que se possa perceber onde e em qual 
momento as energias devem ser focadas visando dar garantias ao bom funcionamento dos processos. 
Os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos organizacionais, pois constituem 
a base do planejamento. Eles estabelecem medidas verificadoras do cumprimento de metas e objetivos e 
sinalizam o rumo que a organização está seguindo. Assim, facilita a ação da gestão, proporcionando 
melhor respaldo na tomada de decisão. 
A utilização de vários indicadores de diversos processos ajuda o gestor a perceber consistências nos 
resultados. A inconsistência leva a gestão a perceber onde estão ocorrendo os problemas, o que está 
errado, qual processo não está funcionando adequadamente e qual parte do processo está falhando. 
Enfim, possibilita uma ação corretiva no processo como um todo ou em parte dele. 
Paralela ao desenvolvimento do sistema SIG está sendo trabalhada uma ferramenta de gestão que 
possibilitará a extração de dados do sistema SIG e possibilitará aos gestores do IFPR a obtenção de 
informações em tempo real para a tomada de decisões. Também será possível com essa ferramenta a 
disponibilização de todos os tipos de indicadores, que serão construídos e demandados pelos gestores da 
instituição. 
É preciso estar constantemente atento aos indicadores para que eles sejam efetivamente utilizados pelos 
gestores, a fim de que estes tomem decisões ou interfiram em processos de forma competente. Com o 
uso de indicadores será possível perceber problemas e a decisão da intervenção ficaria beneficiada com a 
disponibilização antecipada da informação. Caso contrário, decidir o momento de agir ficaria 
praticamente impossível, senão por impulso ou iniciativa arbitrária. Os indicadores devem ser utilizados 
criteriosamente, observando sua importância no processo e assegurando a disponibilidade da informação 
no menor tempo possível, desde que sejam utilizados dados confiáveis. 
Assim, estabelecer a transparência do indicador é uma característica de sucesso da sua utilização.  
Demonstrar a fórmula do indicador, a origem dos dados e a utilização que se espera dele certamente são 
cruciais para o comprometimento dos envolvidos. É da natureza humana, participar mais e melhor 
quando percebe a importância e a consequência do trabalho que se desenvolve. 
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Em março de 2015, após a implantação da maioria dos módulos do Sistema SIG, será constituída uma 
Comissão de Construção de Indicadores, que será composta por representantes das áreas de 
planejamento, ensino, pesquisa, extensão e de gestão de pessoas do IFPR. Essa comissão irá, diante das 
informações disponíveis, sugerir e definir todos os indicadores que se fizerem necessários, além de 
multiplicar a cultura do uso de indicadores dentro de suas respectivas áreas e na instituição como um 
todo. Assim, a gestão do IFPR terá a condição e aptidão para a realização de uma tarefa, alcançará os 
seus objetivos e aumentará grandemente a possibilidade do sucesso na prática do que é feito, atingindo 
assim indicadores satisfatórios de eficiência, eficácia e efetividade. 
Em Janeiro de 2015 foi criada, dentro do organograma do IFPR, a Coordenação de Projetos 
Organizacionais e Indicadores, a qual atuará no monitoramento, análise e tratamento de indicadores de 
ensino, extensão, pesquisa e inovação, contribuindo assim para que a instituição tenha melhores 
condições para tomada de decisões. O coordenador responsável já foi designado conforme a Portaria do 
IFPR Nº 532 de 22 de Janeiro de 2015. 
 
4.4.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do 

Tribunal de Contas da União 
 

Indicadores Fórmula de Cálculo Exercícios 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ac
adê

mic
os 

Relação Candidato/Vaga Candidatos/vagas 2,49 3,17 2,30 2,44 4,59 2,93 
Relação Ingressos/Aluno Ingressantes/total 

matriculado 22,35% 24,71% 15,55 19,20 70,10 84,20 

Relação 
Concluintes/Aluno 

Concluídos e 
integralizados fase 

escolar/total 
matriculado 

22,42% 8,89% 13,64 17,50 19,20 8,18 

Índice de Eficiência 
Acadêmica – 
Concluintes 

Concluídos e 
integralizados fase 

escolar/matriculados 
finalizado 

40,37% 53,04% 62,22 53,00 62,17 9,71 

Índice de Retenção do 
Fluxo Escolar 

Total de 
retidos/total 
matriculado 69,21% 64,07% 51,90 42,30 37,01 0,43 

Relação de 
Alunos/Docente em 

Tempo Integral 
Alunos/docentes 
tempo integral 33,35% 31,22 63,93 89,15 22,14 18,57 

Ad
min

istr
ativ

os 

Gastos Correntes por 
Aluno 

Total de gastos/total 
de alunos 6.094,90 R$7.844,55 R$3.263,82 R$2.120,81 R$5.022,17 R$9.716,02 

Percentual de Gastos 
com Pessoal 

Total de 
gastos/gastos com 

pessoal 
66,26% 52,08% 46,93 43,92 46,25 34,85 

Percentual de Gastos 
com outros Custeios 

Total de 
gastos/gastos com 

outros custeios 18,61% 17,90% 23,43 26,05 25,35 35,17 

Percentual de Gastos 
com Investimentos 

Total de 
gastos/gastos com 

investimento 10,92% 26,44% 26,08 26,80 27,62 29,98 

Soc
ioe

con
ôm

i
co 

Número de Alunos 
Matriculados por Renda 

per Capita Familiar 
* * * * * * * 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           74 

Ge
stão

 de
 

Pes
soa

s Índice de Titulação do 
Corpo Docente 

Total de 
docentes/titulação 3,88 3,81 3,72 3,63 3,40 * 

 
4.5 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos 
A PROEPI, por meio de suas diretorias sistêmicas, promove a divulgação de editais externos de fomento 
à pesquisa, extensão e inovação, incentivando e negociando a captação de recursos externos. As 
principais instituições que fomentam a pesquisa, a extensão e a inovação no IFPR são: CNPq, CAPES, 
Fundação Araucária e a SETEC/MEC.  
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI – CNPQ 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 
do CNPq tem por objetivo estimular os jovens dos cursos de graduação nas atividades, metodologias, 
conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. Contribui 
ainda para a formação de recursos humanos com competência para o desenvolvimento tecnológico e 
inovação potencializando o desenvolvimento sustentável dos arranjos produtivos, sociais e culturais 
locais. Esse programa é executado conforme apresentado na Tabela 12 – Captação externa de recursos. 
PIBITI-CNPq: 

Programas/Edital Total de Projetos Nº Bolsas Alunos Valor (R$) 
11/2015 12 2 400,00 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA - PIBIC – FA 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária, do Governo do 
Paraná, tem por objetivo estimular o letramento científico e a formação de jovens pesquisadores. 

Programa/Edital Nº de Bolsas Valor R$ Valor total (R$) 
Convênio 02/2015 – Edital 13/2014 21 400,00 100.800,00 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 0500 e 0501 do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 do Ministério do Meio 
Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA - PIBIC-JR – FA 
 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação Araucária, do Governo do 
Paraná, tem por objetivo estimular o letramento científico e a formação de jovens pesquisadores. 

Programa/Edital Nº de Bolsas Valor (R$) Valor total (R$) 
22/2014 65 100,00 78.000,00 

Estas ações estão relacionadas aos Objetivos 0400, 0403, 0486,0494, 0495, 0499, 0500 e 0501 do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Objetivos 0191, 0504 e 0508 do Ministério do Meio 
Ambiente, do Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal. 
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5. GOVERNANÇA 
 
5.1 Descrição das estruturas de governança 
A Constituição Federal traz o que poderia ser chamado de um arcabouço da governança pública 
brasileira. Lá, são elencados os princípios básicos da administração pública: Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
Diz a lei no: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
(...)§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: 
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o 
disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função 
na administração pública; 
A Governança Pública é tema obrigatório ao analisar-se a gestão das instituições como principais 
executoras das políticas públicas. 
Este novo conceito busca uma nova forma de gestão das instituições, mais comprometida 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. 
A gestão do Instituto Federal do Paraná incentiva o uso e promove o respeito aos princípios de 
governança pública: 
• Legitimidade; 
• Equidade; 
• Responsabilidade social; 
• Conformidade, em todas as suas dimensões; 
• Economicidade; 
• Eficiência e eficácia resultando em efetividade; 
• Probidade e relações éticas; 
• Transparência; 
• Prestação responsável de contas; 
Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência associados aos 
princípios de Governança Pública, cultuam as boas práticas de gestão que elevam a administração 
pública a um patamar contemporâneo de maior profissionalismo e confiança. 
A Governança no setor público é multidimensional e se fundamenta na inter-relação dos diversos atores 
e instâncias dentro da Instituição, envolvendo redes complexas que atuam conjuntamente em vista de 
uma atuação alinhada aos princípios básicos da administração e governança públicas. 
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Na alta administração do IFPR, os órgãos colegiados, trazem a representação de todas as áreas da 
instituição e participação de vários setores da sociedade. O órgão máximo, o Conselho Superior 
(CONSUP) tem representantes dos docentes, discentes, técnico-administrativos, discentes egressos, Pró-
reitores, Diretores de Campi, a sociedade civil representada por entidades patronais, entidades dos 
trabalhadores, representantes do setor público e/ou estatais, representante do Ministério da Educação, e o 
último ex-Reitor. Ao CONSUP cabem as decisões máximas da instituição, como:  
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 Campi, em consonância com o estabelecido nos 
Arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.892/2008; 
III - aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação, e apreciar a proposta orçamentária 
anual; 
IV - aprovar o projeto pedagógico institucional, a organização didática, regulamentos internos e normas 
disciplinares; 
V - aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos termos da 
legislação vigente; 
VI - autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
VII - apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo 
sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
VIII - deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a serem 
cobrados pelo Instituto Federal; 
IX - homologar a criação e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal. 
X - aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal, observados os parâmetros 
definidos pelo Governo Federal e legislação específica; 
XI - constituir outros órgãos colegiados de natureza consultiva, deliberativa ou propositiva, mediante 
proposta apresentada pelo Reitor, conforme necessidades específicas do IFPR; 
XII - delegar a outros Colegiados, atribuições consultivas, normativas e deliberativas sobre temas 
específicos, por meio de Resolução específica e detalhados no Regimento Geral. 
XIII - Delegar sobre questões submetidas à sua apreciação pela Reitoria e pela Direção Geral dos Campi, 
com base em uma estrutura organizacional que define a integração e a articulação dos diversos órgãos 
situados em cada nível. 
O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria, 
possuindo a seguinte composição: 
I. o Reitor, como presidente; 
II. os Pró-Reitores; 
III. os Diretores Gerais dos Campi, e 
IV. os Diretores das Diretorias Sistêmicas. 
E 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; 
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V - apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e 
VI - apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido. 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 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 Conselho de Administração e Planejamento 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 Colégio Dirigente dos Campi é o órgão normativo, consultivo e propositivo, no que tange às políticas 
de gestão pedagógica e administrativa. 
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. O Serviço de 
Informação ao Cidadão – SIC – do IFPR 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 IFPR não possui documentos classificados em qualquer grau de 
sigilo. 
O IFPR também disponibiliza em seu site institucional a Carta de Serviços ao Cidadão, que 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. O documento também dispõe de uma área para socializar todos os canais de 
comunicação que podem ser utilizados pelos cidadãos. 
A Comissão de Ética do Instituto Federal do Paraná 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. Os padrões de 
conduta ética dos servidores do IFPR 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. 
A ouvidoria do IFPR é o canal das opiniões visando promover e garantir os direitos dos cidadãos, 
concretizando princípios de ética, eficiência e transparência nas relações com a comunidade. 
A Assessoria de Comunicação tem por seu escopo de atividades, a prestação de serviços à comunidade 
acadêmica, divulgando informações provindas de diversas unidades e setores do IFPR, contribuindo para 
a capilaridade da informação em âmbito interno por meio dos canais de comunicação disponíveis na 
instituição, tornando estas informações acessíveis para toda a comunidade.  
A Seção de Procedimentos Disciplinares coordena os trabalhos decorrentes de apuração de 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação 
com as atribuições do cargo em que se encontre investido, fazendo juízo de admissibilidade, avaliando a 
necessidade ou não de processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar. 
A Auditoria Interna é a unidade responsável por avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e 
economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao 
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ambiente, e de examinar o gerenciamento de riscos, visando auxiliar a administração da entidade no 
cumprimento dos seus objetivos.  
A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal dentro do IFPR que auxilia 
a Instituição na consultoria e assessoramento jurídicos. 
A Coordenadoria de Conformidade de Gestão gere a implementação de normas e rotinas de 
conformidade de gestão, de maneira a orientar a Reitoria e os Campi, atendendo as orientações da SPO, 
CCONT e demais Órgãos Fiscalizadores, elabora relatórios parciais e finais da instituição, que servem de 
base para planejamentos financeiros e orçamentários e verifica se os registros dos atos e fatos de 
execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes. 
O IFPR também possui a Comissão Própria de Avaliação (CPA) a quem compete: 
I. Planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execução da política da Avaliação Institucional; 
II. Promover e apoiar os processos de avaliação internos; 
III. Sistematizar os processos de avaliação interna e externa; 
E com isso gerar dados e informações orientadoras aos processos de tomada de decisões institucionais. 
 
5.2 Atuação da unidade de auditoria interna 
AUDITORIA INTERNA  
Caracterização: Unidade responsável por avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e 
economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao 
ambiente, e de examinar o gerenciamento de riscos, visando auxiliar a administração da entidade no 
cumprimento dos seus objetivos. 
Também é responsável por intermediar a relação entre o IFPR e os órgãos do sistema de controle interno 
do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 
Competências: 
- Fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 
- Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências do Tribunal de Contas da União; 
- Acompanhar o atendimento das recomendações da Controladoria Geral da União; 
- Acompanhar o atendimento das normas internas emitidas pelo IFPR; 
- Manter atualizado o Plano de Providências Permanente do IFPR; 
- Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna–PAINT; 
- Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT; 
- Elaboração dos Relatórios de Auditoria e Notas de Auditoria; 
- Acompanhar a elaboração e verificar o cumprimento das formalidades exigidas na prestação de contas; 
- Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade;  
- Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com 
os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;  
- Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos 
atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, à eficiência da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;  
- Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de controle 
interno. 
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TRABALHOS PREVISTOS NO PAINT 2015 
Serão abordados os principais trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2015. 
 
TRABALHOS CONCLUÍDOS 
Abaixo estão listados os trabalhos de auditoria realizados pela auditoria no ano de 2015 e ALGUMAS 
considerações sobre tais trabalhos. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
A auditoria sobre os objetivos estratégicos abordou os indicadores de desempenho, o documento 
institucional que trata do planejamento estratégico - o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional 
2014-2018) – e o alinhamento entre as diretrizes do PDI entre os diversos setores de forma a criar 
diretrizes e posteriormente criar indicadores. 
 
No decorrer da auditoria, percebemos que os indicadores utilizados são poucos e que os objetivos 
estratégicos traçados poderiam ser mais bem alinhados entre os setores. Foram feitas recomendações 
para a gestão, mais com caráter sugestivo do que propriamente “impositivo”. Entendemos assim, porque 
a elaboração de um novo planejamento envolve tempo, debates e acima de tudo estabilidade para que 
seja concretizado (sobretudo estabilidade é um atributo que não temos conseguido devido a trocas 
constantes de Reitores).  
A Comissão Permanente de Indicadores – Portaria nº 1305, de 01 de junho de 2015 - foi criada com 
intuito de fortalecer o uso de ferramentas que monitorem onde a gestão tem que atuar de forma mais 
técnica e objetiva possível. Dito isto, entendemos que há esforço da gestão em aprimorar e criar novas 
ferramentas administrativas mais eficientes. Como dito, entendemos não ser passível de 
acompanhamento tal relatório, no entanto, desejamos inserir tal tema no PAINT de 2017, devido à 
importância que rodeia o tema.  
 
DIREÇÃO DA EAD 
A EAD do IFPR apresenta fragilidades em seus controles internos, diante disto foi incluída no PAINT 
2015. Nesta Auditoria buscamos verificar vários setores da EAD, dentre eles: almoxarifado, patrimônio, 
bolsas e arrecadação própria. 
No fim das contas o almoxarifado não se mostrou tão relevante, mas patrimônio, bolsas e arrecadação 
própria não tinham controles adequados compatíveis com a atividade e com se espera de um agente 
público. 
A gestão tem se mostrado disposta a melhorar os controles e as recomendações da AUDIN vieram ao 
encontro disto. A EAD está inclusa novamente no PAINT de 2016 e as recomendações feitas referentes 
ao PAINT 2015 serão acompanhadas. 
 
EXECUÇÃO FINANCEIRA/ ORÇAMENTÁRIA 
O Relatório de Auditoria nº 14/2015 representa os trabalhos de auditoria sobre a Execução orçamentária 
e financeira do IFPR no exercício de 2015. Em que pese o mesmo assunto ter sido objeto de auditoria em 
2014, o tema foi novamente abordado em decorrência da introdução da desconcentração orçamentária e 
financeira a partir da segunda metade de 2014, situação que não foi tratada no trabalho de 2014.  
O novo trabalho permitiu constatar que a ocorrência de ALGUMAS falhas, recorrentes em 2014, foram 
sanadas, tais como a ausência de consulta de fornecedores ao SICAF e também a falta de documentos 
aos processos digitais de pagamento. Por outro lado, restou demonstrado que a normatização interna 
sobre execução orçamentária e financeira necessita de atualizações, tendo em vista a nova sistemática. 
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Foram identificadas ALGUMAS fragilidades relativas à segregação de funções, fato que tem relação 
com a estrutura administrativa menor dos Campi em relação à unidade central do IFPR. O trabalho 
executado em 2015 adentrou em temas não abordados anteriormente, tais como a inscrição dos restos a 
pagar e reconhecimento de dívidas, temas que também apresentaram fragilidades. 
 
BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO 
Este trabalho teve como objeto os programas de bolsas de extensão, inovação e monitoria do IFPR. 
Quanto aos dois primeiros programas, as bolsas são concedidas mensalmente a estudantes para 
participação em projetos. Adicionalmente, cada projeto recebe um recurso mediante repasse de um único 
valor anual ao seu coordenador, recurso este que se destinará a aquisições para aplicação no projeto e 
será objeto de prestação de contas ao final de sua execução. Já o programa de bolsas monitoria, consiste 
em repasse mensal de recursos a alunos, os quais deverão exercer atividades de monitoria em 
determinado componente curricular. 
Inicialmente foi constatado que os normativos internos necessitam ser ampliados e atualizados. Outro 
ponto que foi matéria recorrente de constatação se refere às prestações de contas dos recursos destinados 
à aplicação nos projetos. Constatou-se que, em muitos casos, continham documentos sem valor fiscal e, 
nos processos analisados, não foram submetidas a uma análise visando sua aprovação. O controle da 
carga horária dos alunos destinada ao programa de bolsas também se mostrou frágil. 
Cumpre salientar que, para execução dos procedimentos de auditoria, foram necessárias consultas aos 
sistemas de controle acadêmico, principalmente o SIGAA, neste aspecto foram detectadas ALGUMAS 
inconformidades que foram apontadas no relatório. 
 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
O trabalho de auditoria tem como propósito verificar o efetivo cumprimento do objeto de diárias e 
passagens. Durante a auditoria foram analisadas as seguintes situações: verificar se as solicitações e 
autorizações de Diárias e Passagens estão sendo feitas em conformidade com as legislações; verificar se 
o objeto da diária e da passagem corresponde ao permitido; verificar se os períodos (solicitação da 
diária/passagem, empenho, ordem bancária e prestação de contas) do processo estão em conformidade; 
verificar se os valores foram calculados, empenhados e pagos de acordo com o previsto; verificar se as 
prestações de contas estão em consonância com a lei; conferir se nos casos de cancelamento da viagem 
ou retorno à sede antes do previsto foi devolvido o valor da diária (GRU). 
Os trabalhos foram executados analisando os Campi e Reitoria. Observou-se durante os trabalhos 
impropriedades no que se refere ao preenchimento de formulários, relatório de prestação de contas. Além 
disso, verificou-se que os prazos quanto à solicitação de diárias e passagens e prestação de contas não 
estavam sendo atendidos e os documentos de comprovação dos eventos não estavam sendo anexados aos 
processos de prestação de contas. 
As recomendações feitas apontaram as situações a serem corrigidas e também atuou no sentido de 
orientar os procedimentos para que a instituição possa buscar maior eficiência na utilização dos recursos. 
 
CONTRATOS 
A administração celebra contratos no intuito de atender as suas finalidades. A parcela destinada ao 
pagamento de contratos gera impacto significante no orçamento da instituição.  
Foram analisados os processos relativos à contratação de mão de obra terceirizada de higiene e limpeza e 
manutenção. Verificamos ainda os contratos referentes às demandas por serviços eventuais, 
fornecimento e locação. 
Foram encontradas situações com firmamento do contrato fora do período de vigência da ata, 
aditamentos em desacordo com a legislação, contratos com enquadramento inadequado, não 
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recolhimento de tributos, falhas nos procedimentos de fiscalização, ausência de documentos necessários 
para a instrução dos processos, falhas nos controles.  
Verificou-se que a atividade de execução dos contratos celebrados no âmbito do IFPR possui várias 
fragilidades. Os procedimentos para o acompanhamento da execução dos contratos requerem melhorias, 
os mecanismos de controle precisam ser aprimorados.   
 
SUPRIMENTO DE FUNDOS 
O Suprimento de Fundos feitos via CPGF (Cartão de Pagamento do Governo Federal) tem baixa 
materialidade, baixa relevância e média e criticidade. No entanto, consta na IIP 05/2011 da PROAD: 
Art. 22 – Após a prestação de Contas o processo deverá retornar à Diretoria de Contabilidade, 
Orçamento e Finanças – DCOF, que realizará os controles necessários e remeterá para apreciação da 
Auditoria Interna – AUDIN e emissão do parecer sobre a regularidade da aplicação e prestação de contas 
do suprimento de fundos. (Alterado). 
Parágrafo Único: Após parecer da Auditoria Interna o processo deverá ser encaminhado para Diretoria de 
Contabilidade, Orçamento e Finanças da PROAD para a devida contabilização. 
Baseado no texto, entendemos a auditoria interna tem que analisar todos os suprimentos de fundos 
utilizados no IFPR. No ano de 2015, apenas dois Campi utilizaram o CPGF: Assis Chateaubriand e 
Curitiba. Para o Campus Assis Chateaubriand foi elaborado um despacho no processo, no caso do 
Campus Curitiba foi elaborado relatório. A razão da diferença de tratamento deve-se ao volume de 
informações (e aquisições) bastante discrepantes nos dois Campi, no entanto, a previsão para 2016 é 
elaborar um único relatório com todos os suprimentos de fundos. 
 
TRABALHOS EM ANDAMENTO  
Dentre os trabalhos previstos para 2015, o único que não foi completado e não foi inserido no PAINT 
2016 e deverá ser concluído no primeiro semestre deste ano é a auditoria nos bens móveis. 
BENS MÓVEIS 
No final de novembro iniciou-se a auditoria em bens móveis, que tem como objetivo verificar a 
existência e a conformidade dos registros patrimoniais, e também verificar a guarda e manutenção desses 
bens. A análise iniciou com o comparativo dos empenhos efetuados em contraposição aos valores das 
notas fiscais em cada campus. Num segundo momento enviamos solicitações aos Campi para que 
apresentassem informações sobre seus bens móveis, cujas respostas foram entregues nas primeiras 
semanas de janeiro. Atualmente estamos realizando a análise das informações, juntamente com a 
elaboração do relatório.  
 
TRABALHOS PENDENTES DE CONCLUSÃO 
Em 2015 não conseguimos concluir alguns trabalhos que estavam previstos no PAINT 2015. Todos eles, 
embora abordassem mais a área meio do que a finalidade da instituição (ensino, pesquisa e extensão), 
entendemos como fundamentais para a otimização da utilização do erário e para a boa administração da 
instituição como um todo, refletindo inclusive nas atividades fins. A seguir elencaremos os trabalhos que 
não foram concluídos e destacamos que todos eles foram reinseridos no PAINT de 2016: 
1) Processos licitatórios 2) Convênios, contratos de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, 
termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres 3) Gestão patrimonial 
(garantias de obras e manutenção e infraestrutura e obras em andamento e 4) Gestão de Recursos 
Humanos (controle frequência, carga horária alocada em pesquisa e extensão, avaliação do 
dimensionamento da folha de trabalho, entre outros).   



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           82 

O atraso ou a não realização de alguns trabalhos se deve principalmente as constantes oscilações no 
setor. Convém mencionarmos que a auditoria interna passou por grandes modificações no seu quadro de 
pessoal, além de perdermos dois servidores que iniciaram em 2014, portanto, já estavam treinados e 
familiarizados com os procedimentos de auditoria, o setor teve duas chefias até setembro. A partir deste 
mês assumiu a coordenação dos trabalhos o coordenador adjunto de auditoria interna. Os trabalhos 
pendentes de conclusão foram incluídos no PAINT de 2016 e serão concluídos neste exercício.   
 
5.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
No exercício de 2015 houve eventos que necessitaram de correição, os quais impactaram nos 
desempenhos de atividades no âmbito desta Instituição, conforme os relatórios relacionados abaixo 
emitidos pelo Sistema CGU-PAD dos processos instaurados em 2015 no âmbito do IFPR. 
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Devido às mudanças no organograma do IFPR a Secretaria de Procedimentos Disciplinares passa a ser 
unidade do Gabinete do Reitor a partir da Portaria nº 1722 de 11 de Setembro de 2015, desvinculando-se 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
 
O Instituto Federal do Paraná, no que concerne aos sistemas de correição, possui em seu quadro a 
Secretaria de Procedimentos Disciplinares, que coordena os trabalhos decorrentes da apuração de 
responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.  
 
A Secretaria de Procedimentos Disciplinares recebe as denúncias e realiza o juízo de admissibilidade, no 
qual vai informar se o procedimento é passível de abertura de Sindicância ou de Processo Administrativo 
Disciplinar. Uma vez aberto o procedimento, a Seção presta apoio às comissões, seja de sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, acompanha o andamento processual, desde a emissão de portaria de 
abertura até a entrega do relatório final, auxiliando nas possíveis demandas do processo, e, por fim, 
desempenha outras atividades inerentes à unidade.  
 
Cabe ainda à Secretaria de Procedimentos Disciplinares alimentar o Sistema CGU-PAD com as 
informações de abertura, andamento e encerramento dos respectivos procedimentos disciplinares. São 
seguidas as orientações previstas na Lei nº 8.112/90, Lei nº 9.784/99, no Manual de Processo 
Administrativo, Portaria nº 335/2006 e Instrução Normativa nº 04, sendo estes expedidos pela 
Controladoria-Geral da União e demais legislações conexas. 
 
5.4 Gestão de riscos e controles internos 
Aqui será apresentado um mapeamento do funcionamento de controles internos, apresentados conforme 
tabela semelhante ao do relatório de gestão 2014. Acredita-se ser esta uma forma adequada de 
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apresentação, uma vez que apresenta sucintamente os principais pontos do controle interno e gestão de 
risco. 
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 do 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     
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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   

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     
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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 e comentários relevantes: 

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. 
 
Observando o conteúdo presente na tabela constatamos que o IFPR carece de melhorias no seu controle 
interno. É nítida a preocupação dos gestores com este aspecto, no entanto, a instituição busca maturidade 
para tratar gestão de risco e controles internos de forma sistêmica. Cabe mencionar que a maturidade 
almejada depende muito dos gestores e percebemos esforços neste sentido, para que cada vez mais haja 
formalização do papel de cada um, representados pela elaboração do Manual de Competências, onde 
cada setor tem definida sua área de atuação e consequentemente outras regulamentações que podem ser 
implementadas baseando-se em tal documento. 
 
 
6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
Para relacionamento com a sociedade, dispomos do Fale Conosco, posicionado na barra superior do site 
www.ifpr.edu.br, ao qual qualquer pessoa tem fácil acesso. Além disso, no “MENU INSTITUCIONAL”, 
do lado esquerdo do site, há a aba destinada à COM, que disponibiliza e-mail e número de telefone 
próprios. Também atendemos aos interessados por meio da página do IFPR na rede social Facebook. 
 
6.1 Canais de acesso ao cidadão 
Os canais de acesso ao cidadão: Fale Conosco, E-mail e número de telefone próprios, Facebook. 
Como possível alteração de procedimentos, pretendemos fazer que o "Fale Conosco" direcione as 
perguntas ao setor especializado diretamente, para que possam ser respondidas com mais propriedade e 
também com mais agilidade, uma vez que precisaríamos ficar repassando as mensagens até chegar na 
pessoa que é autoridade no assunto. 
 
6.2 Carta de serviços ao cidadão 
A “Carta ao Cidadão” é facilmente acessada pelo “MENU INSTITUCIONAL” ao lado esquerdo de 
nosso site e possui as seguintes abas, por meio das quais a instituição é apresentada em linhas gerais e 
também se indica com entrar em contato se necessário: 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           88 

- Apresentação; 
- Identificação da Instituição; 
- Cursos oferecidos (Sobre esse item, recentemente,  o site do IFPR disponibilizou a funcionalidade 
“Grade e Corpo Docente”, que informa dados detalhados de todos os cursos ofertados.) e 
- Entre em contato com o IFPR 
 
6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadão-usuários 
Não foi realizada pesquisa de satisfação no ano de 2015. Em 2014 havia sido realizada pesquisa de 
satisfação interna em relação aos meios de divulgação das ações do IFPR, especial por meio do 
“informativo virtual”. Mede-se satisfação dos cidadãos-usuários por meio das interações recebidas pelo 
Fale Conosco, e-mail, telefone e Facebook. A Ouvidoria também proporciona interação com o público. 
 
6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 
O principal canal para garantir a transparência das informações é o site do IFPR: www.ifpr.edu.br . Nele, 
se tem acesso às informações de todas as unidades do Instituto (pró-reitorias, diretorias, coordenadorias 
etc.) e  também de todos os Campi. Além dos já citados Fale Conosco, e-mail, telefone e Facebook, o 
IFPR disponibiliza também o serviço de “Ouvidoria” e “Acesso à Informação” – botão facilmente 
encontrado no site devido ao seu logotipo diferenciado. 
 
6.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 
A Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) do IFPR possui a coordenadoria do Núcleo de Apoio a Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), responsável pelas questões de acessibilidade.  
Segundo a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), os projetos dos Campi posteriores a 2010 são 
contemplados pela norma de acessibilidade em edificações e boas práticas de projeto. Já os Campi que 
funcionam em edificações anteriores a essa data foram adaptados para a norma de acessibilidade, na 
medida do possível. 
Em relação aos profissionais, há a presença de cerca de 16 intérpretes de Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) nos Campi do IFPR. Além disso, diversas unidades, como o Campus Curitiba, que possui 
uma equipe robusta no NAPNE, disponibilizam cursos de formação em LIBRAS, visando promover a 
acessibilidade na comunicação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. 
O uso de materiais com tecnologia assistiva já é uma realidade no IFPR, com o Dosvox, que é utilizado 
pelo Campus Campo Largo para seus alunos cegos. Além disso, a PROENS está realizando a entrega de 
scanners de voz e impressoras especiais em braile. 
Essas e outras ações de acessibilidade são tema de diversas notícias no Portal do IFPR frequentemente, 
como as seguintes: http://reitoria.ifpr.edu.br/?p=101550; http://reitoria.ifpr.edu.br/?p100986; 
http://reitoria.ifpr.edu.br/pro-reitoria-de-ensino-inicia-entrega-de-materiais-de-acessibilidade-a-14-
campi-do-ifpr/. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
7.1 Desempenho financeiro do exercício 
A Instituição demonstra em seu balanço financeiro os ingressos e dispêndios ocorridos no ano. Desta 
forma, pode-se fazer uma breve análise de que o maior volume de recursos de ingressos provém de 
transferências financeiras recebidas, essas provindas do Ministério da Educação. Diante da crise 
econômica que vêm acontecendo em todo o Brasil, o envio de recursos financeiros tem sido insuficientes 
para honrar todos os compromissos do Instituto. A partir do 2º semestre de 2015, a situação tornou-se 
crítica com envio de financeiros de 20%, 30% e no máximo 60%, o que causou um transtorno de liquidez 
para muitos credores, que passaram a ter notas fiscais com recebimentos em aberto por até 10 meses. 
Multa e juros foram gerados, serviços foram paralisados, notificações extrajudiciais foram recebidas, 
ligações telefônicas insistentes por uma posição de pagamento ocorriam frequentemente, enfim vários 
transtornos de ordem de inadimplência por parte do IFPR para com seus fornecedores. Ocorreu grande 
dificuldade de estimação de ingressos, visto que a instituição nunca tinha essa informação previamente. 
E quanto à limitação de gastos, não ocorreu em tempo hábil e de forma adequada conforme a queda na 
arrecadação e consequentemente reduções drásticas no envio de recursos financeiros pelo MEC ao IFPR 
aconteceram, ocasionando todo o contexto descrito.  A ordem cronológica das datas das exigibilidades 
das obrigações não foi seguida em sua totalidade pelo IFPR. A principal razão disso constituiu-se no 
recurso financeiro insuficiente para pagamento de todas as obrigações. Contas a pagar como diárias de 
servidores, água e esgoto, energia elétrica, correios, telefone, internet, aluguel e condomínio tiveram 
preferência na ordem de pagamentos, isso devido enquadrarem-se como despesas essenciais ao 
funcionamento do Instituto e que se não forem quitadas regularmente, podem prejudicar ou até mesmo 
paralisar a existência da autarquia. Outra situação ocorrida foi ocasionada por ALGUMAS construtoras, 
que diante da ausência de pagamentos, informaram a paralisação de ALGUMAS obras, o que poderia 
ocasionar rescisão do contrato, gerando um ônus para a administração pública, ao ter que investir 
recursos e esforços em um novo processo licitatório e uma das empresas instruiu processo de 
recebimento de multa e juros pelo atraso nos pagamentos, fato este previsto em cláusula contratual. 
Outro fato, referiu-se à execução de contratos terceirizados de limpeza, apoio administrativo, vigilância e 
locação de carro com motorista. Esses serviços são de extrema importância ao IFPR, e como estas 
empresas trabalham com contratantes em sua maioria da administração pública, muitas daquelas estavam 
com problemas de caixa, sem condições de pagar seus empregados, o que estava sendo cogitado 
paralisação do serviço por parte dos trabalhadores terceirizados pelo não recebimento de salários, o que 
poderia gerar ônus ao IFPR diante da responsabilidade subsidiária do IFPR para com esses empregados 
terceirizados. 
 
7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos 
O registro de depreciações e amortizações ainda não está refletido nas demonstrações contábeis em sua 
integralidade em razão de estar em andamento a execução das 3 (três) fases de ajustes do inventário 
relativo ao exercício de 2014. Essas fases foram denominadas: Fase 1)1ª Planilha - Bens identificados 
fisicamente e conciliados com os processos de compras; Fase 2)2ª Planilha - Bens identificados 
fisicamente e não conciliados (pela unidade) com processo de compra (pois o processo foi realizado pela 
Reitoria); Fase 3) 3ª Planilha - Processos de compras cujos bens não foram inventariados (localizados) na 
unidade. A regularização (transferência/depreciação) dos bens do inventário de 2014, é precedida por: a) 
a verificação pelo Departamento de Informática do (layout) das planilhas ratificadas dos bens 
inventariados pelas unidades; b) a importação (pelo Departamento de informática) das planilhas para a 
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base de dados do sistema institucional – SIPAC na unidade onde o bem se encontra; c) a validação dos 
dados migrados para a base do sistema SIPAC pela unidade detentora dos bens e pela CCONT/ Setorial 
de órgão; d) após a validação dos dados migrados para a base do sistema institucional, ocorre o 
procedimento (pelo sistema institucional) do cálculo da depreciação; e) Por fim, realiza-se a transferência 
contábil em documento hábil no novo SIAFI dos bens adquiridos pela Reitoria para a unidade detentora 
dos bens, em atendimento ao conceito de assunção de risco, benefício e controle. Tais ajustes ainda 
perdurarão até o término do primeiro semestre de 2016, pois das 14 (Quatorze) unidades executoras 
(Campi) os quais o órgão está regularizando, apenas 3 (três) unidades atingiram  a 2ª fase dos ajustes. 
Vide abaixo, quadro comparativo dos valores de depreciação do órgão reconhecidos nos exercícios 2014 
e 2015. 
 2014 2015 
IMOBILIZADO 231.057.762,92 330.188.834,12 
DEPRECIAÇÕES (Bens móveis) (2,00) (6.211.420,90) 
DEPRECIAÇÕES (Bens imóveis) (0,00) (29.335,83) 
 
Quanto à evolução dos valores dos bens imóveis, este órgão está adotando providências quanto à 
individualização (criação de conta corrente específica para cada item/unidade) dos montantes dos 
dispêndios em obras e instalações, tendo por objetivo a evidenciação segregada por unidade (Campi) do 
patrimônio global imobiliário da instituição. Essa etapa (segregação por unidade em conta corrente) já se 
encontra em fase final, sendo que, ao seu término permitirá a aderência aos valores atribuídos por 
comissão de avaliação de imóveis específica designada ao final do ano 2014. Tal trabalho ainda perdura, 
em razão de se tratar de levantamento dos valores contabilizados em obras, instalações e aquisições 
(oneroso e a título gratuito por doação/concessão) desde o ano 2009, ano de criação deste órgão. 
Ressaltamos que há ausência de reconhecimento em sua íntegra de todos os ativos contingentes em 
contas de controle pela ausência de normatização de fluxos informacionais internos da instituição. 
Iniciou-se no segundo semestre de 2015 tratativas para adoção de procedimentos para atendimento da 
futura portaria relativa a matéria a ser expedida pela Procuradoria Geral da República em conjunto com o 
Ministério da Fazenda /STN (conforme mencionado no encontro de encerramento 2015/ STN). Tais 
procedimentos visam na essência a identificação, mensuração e reconhecimento contábil tempestivo de 
todos os atos potenciais ativos e passivos, em atendimento ao princípio da oportunidade e sua primazia 
pela integridade e fidedignidade do registro contábil. 
7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
O IFPR no atual momento não possui devidamente estruturado um sistema de apuração de custos dos 
programas e das unidades administrativas. 
 
7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4320/64 e notas explicativas 
TITULO   BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS 
SUBTITULO   26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - AUTARQUIA 
ORGÃO SUPERIOR   26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO 
EXERCÍCIO   2015 
PERÍODO   Anual 
EMISSÃO   17/02/2016 
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VALORES EM UNIDADES DE REAL 
ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2015 ESPECIFICAÇÃO 2015 
ATIVO CIRCULANTE 35.387.693,67 PASSIVO CIRCULANTE 18.953.948,87 
    Caixa e Equivalentes de Caixa 8.738.380,34     Obrigações Trabalh., Previd. e 

Assist. a Pagar a Curto Prazo 
4.600.657,83 

    Créditos a Curto Prazo -     Empréstimos e 
Financiamentos a Curto Prazo 

- 
        Créditos Tributários a Receber       Fornecedores e Contas a Pagar 

a Curto Prazo 
10.187.480,16 

        Clientes       Obrigações Fiscais a Curto 
Prazo 

- 
        Créditos de Transferências a Receber       Obrigações de Repartição a 

Outros Entes 
- 

        Empréstimos e Financiamentos Concedidos       Provisões de Curto Prazo - 
        Dívida Ativa Tributária       Demais Obrigações a Curto 

Prazo 
4.165.810,88 

        Dívida Ativa Não Tributária       
        (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto 
Prazo 

      
    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 24.095.100,16     
    Investimentos e Aplicações Temporárias a 
Curto Prazo 

-     
    Estoques 2.547.152,34     
    VPDs Pagas Antecipadamente 7.060,83     
ATIVO NÃO CIRCULANTE 325.972.515,70 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 109.250,00 

ATIVO PASSIVO 
    Ativo Realizável a Longo Prazo -     Obrigações Trabalh., Previd. 

e Assist. a Pag. de Longo Prazo 
- 

        Demais Créditos e Valores a Longo 
Prazo 

      Empréstimos e 
Financiamentos a Longo Prazo 

- 
        Investimentos e Aplicações Temporárias 
a Longo Prazo 

      Fornecedores e Contas a 
Pagar a Longo Prazo 

- 
        Estoques       Obrigações Fiscais a Longo 

Prazo 
- 

        VPDs Pagas Antecipadamente       Provisões de Longo Prazo - 
    Investimentos -     Demais Obrigações a Longo 

Prazo 
109.250,00 

        Participações Permanentes -     Resultado Diferido - 
            Participações Avaliadas p/Método da 
Equivalência Patrimonial 

  TOTAL DO PASSIVO 
EXIGÍVEL 

19.063.198,87 
            Participações Avaliadas pelo Método 
de Custo 

  
- 

            (-) Red. ao Valor Recuperável de 
Participações Permanentes 

  
ESPECIFICAÇÃO 2015         Propriedades para Investimento - 

Patrimônio Social e Capital 
Social 

- 
            Propriedades para Investimento - 

Adiantamentos para Futuro 
Aumento de Capital (AFAC) 

- 
            (-) Depreciação Acumulada de 
Propriedades p/ Investimentos 

- 
Reservas de Capital - 
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            (-) Redução ao Valor Rec. de 
Propriedades para Investimentos 

- 
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 

- 
        Investimentos do RPSS de Longo Prazo - 

Reservas de Lucros - 
            Investimentos do RPSS de Longo 
Prazo 

- 
Demais Reservas 10.299.385,84 

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Investimentos do RPPS 

- 
Resultados Acumulados 331.997.624,66 

        Demais Investimentos Permanentes - 
    Resultado do Exercício 61.371.610,98 

            Demais Investimentos Permanentes - 
    Resultados de Exercícios 
Anteriores 

276.359.832,18 
            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Demais Invest. Perm. 

- 
    Ajustes de Exercícios 
Anteriores 

-5.733.818,50 
    Imobilizado 323.948.076,39 

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - 
        Bens Móveis 86.655.951,92 

TOTAL DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

342.297.010,50 
            Bens Móveis 92.867.372,82 

    
            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão 
Acum. de Bens Móveis 

-6.211.420,90 
    

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Bens Móveis 

- 
    

        Bens Imóveis 237.292.124,47 
    

            Bens Imóveis 237.321.460,30 
            (-) Depr./Amortização/Exaustão 
Acum. de Bens Imóveis 

-29.335,83 
    

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Bens Imóveis 

- 
    

    Intangível 2.024.439,31     
        Softwares 2.024.439,31 

    
            Softwares 2.024.439,31 

    
            (-) Amortização Acumulada de 
Softwares 

- 
    

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Softwares 

- 
    

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - 
    

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - 
    

            (-) Amortização Acumulada de 
Marcas, Direitos e Patentes Ind 

- 
    

            (-) Redução ao Valor Recuperável de 
Marcas, Direitos e Pat. 

- 
    

        Direitos de Uso de Imóveis - 
    

            Direitos de Uso de Imóveis - 
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            (-) Amortização Acumulada de Direito 
de Uso de Imóveis 

- 
    

            (-) Redução ao Valor Recuperável 
Direito de Uso de Imóveis 

- 
    

    Diferido -     
        Diferido   

    
        (-) Amortização Acumulada   

    
        

TOTAL DO ATIVO 361.360.209,37 TOTAL DO PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

361.360.209,37 
 

ATIVO PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO 2015 ESPECIFICAÇÃO 2015 
ATIVO FINANCEIRO 8.738.380,34 PASSIVO FINANCEIRO 52.859.713,28 
ATIVO PERMANENTE 352.621.829,03 PASSIVO PERMANENTE 4.725.661,96 
SALDO PATRIMONIAL   SALDO PATRIMONIAL 303.774.834,13 
Quadro de Compensações 

ATIVO PASSIVO 
ESPECIFICAÇÃO 

2015 2014 
ESPECIFICAÇÃO 

2015 2014 ESPECIFICAÇÃO / Saldo 
dos Atos Potenciais Ativos 

ESPECIFICAÇÃO / Saldo 
dos Atos Potenciais 

Passivos 
SALDO DOS ATOS 
POTENCIAIS ATIVOS 

55.152.568,88 - SALDO DOS ATOS 
POTENCIAIS 
PASSIVOS 

75.131.978,31 - 

    Execução dos Atos 
Potenciais Ativos 

55.152.568,88 -     Execução dos Atos 
Potenciais Passivos 

75.131.978,31 - 
        Garantias e 
Contragarantias Recebidas 
a Executar 

3.499,50 -         Garantias e 
Contragarantias 
Concedidas a Executar 

- - 

        Direitos Conveniados 
e Outros Instrumentos 
Congêneres a Rec. 

55.148.203,35 -         Obrigações 
Conveniadas e Outros 
Instrum Congêneres a 
Liberar 

11.268.135,45 - 

        Direitos Contratuais a 
Executar 

866,03 -         Obrigações 
Contratuais a Executar 

63.863.842,86 - 
        Outros Atos 
Potenciais Ativos a 
Executar 

- -         Outros Atos 
Potenciais Passivos a 
Executar 

- - 

TOTAL 55.152.568,88 - TOTAL 75.131.978,31 - 
  
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO 
Recursos Ordinários -2.156.779,74 
Recursos Vinculados -41.964.553,20 
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    Educação -44.420.044,17 
    Seguridade Social (Exceto RGPS) -336.580,00 
    Operação de Crédito -63.953,17 
    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 2.902.493,92 
    Outros Recursos Vinculados a Fundos -219,78 
    Demais Recursos -46.250,00 
TOTAL -44.121.332,94 
 
TITULO   BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS 
SUBTITULO   26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - AUTARQUIA 
ORGÃO SUPERIOR   26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO 
EXERCÍCIO   2015 
PERÍODO   Anual 
EMISSÃO   17/02/2016 
VALORES EM UNIDADES DE REAL 
 

INGRESSOS DISPÊNDIOS 

ESPECIFICAÇÃO 2015 ESPECIFICAÇÃO 2015 
Receitas Orçamentárias 2.479.535,99 Despesas Orçamentárias 262.375.771,83 
    Ordinárias 60.133,21     Ordinárias 33.541.146,20 
    Vinculadas 2.778.909,24     Vinculadas 228.834.625,63 
        Educação 28.948,91         Educação 172.351.137,40 
        Seguridade Social (Exceto RGPS)           Seguridade Social (Exceto RGPS)   
        Operação de Crédito           Operação de Crédito 54.560.405,06 
        Alienação de Bens e Direitos           Alienação de Bens e Direitos   
        Transferências Constitucionais e Legais           Transferências Constitucionais e 

Legais 
  

        Previdência Social (RGPS)           Previdência Social (RGPS)   
        Doações           Doações   
        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e 
Programas 

2.749.960,33         Outros Recursos Vinculados a Órgãos 
e Programas 

1.922.643,61 
        Outros Recursos Vinculados a Fundos           Outros Recursos Vinculados a Fundos 439,56 
        Demais Recursos           Demais Recursos   
    (-) Deduções da Receita Orçamentária -359.506,46     
Transferências Financeiras Recebidas 269.538.338,49 Transferências Financeiras Concedidas 13.328.120,47 
    Resultantes da Execução Orçamentária 238.661.354,98     Resultantes da Execução Orçamentária 9.055.550,34 
        Cota Recebida           Cota Concedida   
        Repasse Recebido 229.691.537,33         Repasse Concedido 85.732,69 
        Sub-repasse Recebido 8.969.817,65         Sub-repasse Concedido 8.969.817,65 
        Recursos Arrecadados - Recebidos           Recursos Arrecadados - Concedidos   
        Valores Diferidos - Baixa           Valores Diferidos - Baixa   
        Valores Diferidos - Inscrição           Valores Diferidos - Inscrição   
        Correspondência de Débitos           Correspondências de Créditos   
        Cota Devolvida           Cota Devolvida   
        Repasse Devolvido           Repasse Devolvido   
        Sub-repasse Devolvido           Sub-repasse Devolvido   
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    Independentes da Execução Orçamentária 30.876.983,51     Independentes da Execução Orçamentária 4.272.570,13 
        Transferências Recebidas para 
Pagamento de RP 

27.233.697,46         Transferências Concedidas para 
Pagamento de RP 

3.936.255,45 
        Demais Transferências Recebidas           Demais Transferências Concedidas   
        Movimentação de Saldos Patrimoniais 3.643.286,05         Movimento de Saldos Patrimoniais 336.314,68 
        Movimentações para Incorporação de 
Saldos 

          Movimentações para Incorporação de 
Saldos 

  
    Aporte ao RPPS -     Aporte ao RPPS - 
    Aporte ao RGPS -     Aporte ao RGPS - 
Recebimentos Extraorçamentários 34.476.781,34 Despesas Extraorçamentárias 28.318.974,52 
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 9.365.469,63     Pagamento dos Restos a Pagar 

Processados 
3.422.273,11 

    Inscrição dos Restos a Pagar Não 
Processados 

25.045.125,92     Pagamento dos Restos a Pagar Não 
Processados 

24.830.473,91 
    Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados 

-104.941,71     Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados 

60.585,79 
    Outros Recebimentos Extraorçamentários 171.127,50     Outros Pagamentos Extraorçamentários 5.641,71 
        Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão 
de Pagamento 

          Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de 
Pagamento 

  
        Restituições a Pagar           Pagamento de Restituições de 

Exercícios Anteriores 
  

        Passivos Transferidos           Pagamento de Passivos Recebidos   
        Cancelamento de Obrigações do 
Exercício Anterior 

          Cancelamento de Direitos do Exercício 
Anterior 

5.641,71 
        Arrecadação de Outra Unidade           Transferência de Arrecadação para 

Outra Unidade 
  

        Variação Cambial           Variação Cambial   
        Valores para Compensação           Valores Compensados   
        Valores em Trânsito           Valores em Trânsito   
        DARF - SISCOMEX           Ajuste Acumulado de Conversão   
        Ajuste Acumulado de Conversão           Demais Pagamentos   
        Demais Recebimentos 171.127,50     
Saldo do Exercício Anterior 6.266.591,34 Saldo para o Exercício Seguinte 8.738.380,34 
    Caixa e Equivalentes de Caixa 6.266.591,34     Caixa e Equivalentes de Caixa 8.738.380,34 
TOTAL 312.761.247,16 TOTAL 312.761.247,16 
 
TITULO   BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS 
SUBTITU
LO 

  26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - AUTARQUIA 
ORGÃO 
SUPERIO
R 

  
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO 

EXERCÍCI
O 

  2015 
PERÍODO   Anual 
EMISSÃO   17/02/2016 
VALORES EM UNIDADES DE REAL 
  

RECEITA 
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RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

RECEITAS 
REALIZADAS SALDO 

RECEITAS CORRENTES 5.891.822,00 5.891.822,00 2.206.619,99 -3.685.202,01 
    Receitas Tributárias - - - - 
        Impostos - - - - 
        Taxas - - - - 
        Contribuições de Melhoria - - - - 
    Receitas de Contribuições - - - - 
        Contribuições Sociais - - - - 
        Contribuições de 
Intervenção no Domínio 
Econômico 

- - - - 

        Contribuição de Iluminação 
Pública 

- - - - 
    Receita Patrimonial 666.175,00 666.175,00 570.201,98 -95.973,02 
        Receitas Imobiliárias 107.094,00 107.094,00 112.033,77 4.939,77 
        Receitas de Valores 
Mobiliários 

559.081,00 559.081,00 458.168,21 -100.912,79 
        Receita de Concessões e 
Permissões 

- - - - 
        Compensações Financeiras - - - - 
        Receita Decorrente do 
Direito de Exploração de Bens 
Públicos 

- - - - 

        Receita da Cessão de 
Direitos 

- - - - 
        Outras Receitas Patrimoniais - - - - 
    Receitas Agropecuárias - - - - 
        Receita da Produção Vegetal - - - - 
        Receita da Produção Animal 
e Derivados 

- - - - 
        Outras Receitas 
Agropecuárias 

- - - - 
    Receitas Industriais - - - - 
        Receita da Indústria 
Extrativa Mineral 

- - - - 
        Receita da Indústria de 
Transformação 

- - - - 
        Receita da Indústria de 
Construção 

- - - - 
        Outras Receitas Industriais - - - - 
    Receitas de Serviços 3.489.439,00 3.489.439,00 1.592.411,55 -1.897.027,45 
    Transferências Correntes 1.720.000,00 1.720.000,00 -58.086,56 -1.778.086,56 
        Transferências 
Intergovernamentais 

- - - - 
        Transferências de 
Instituições Privadas 

- - - - 
        Transferências do Exterior - - - - 
        Transferências de Pessoas - - - - 
        Transferências de Convênios 1.720.000,00 1.720.000,00 -58.086,56 -1.778.086,56 
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        Transferências para o 
Combate à Fome 

- - - - 
    Outras Receitas Correntes 16.208,00 16.208,00 102.093,02 85.885,02 
        Multas e Juros de Mora 7.033,00 7.033,00 1.279,67 -5.753,33 
        Indenizações e Restituições - - 100.884,98 100.884,98 
        Receita da Dívida Ativa - - - - 
        Receitas Dec. Aportes 
Periódicos Amortização Déficit 
do RPPS 

- - - - 

        Rec. Decor. de Aportes 
Periódicos para Compensações 
ao RGPS 

- - - - 

        Receitas Correntes Diversas 9.175,00 9.175,00 -71,63 -9.246,63 
RECEITAS DE CAPITAL - - 272.916,00 272.916,00 
    Operações de Crédito - - - - 
        Operações de Crédito 
Internas 

- - - - 
        Operações de Crédito 
Externas 

- - - - 
    Alienação de Bens - - 272.916,00 272.916,00 
        Alienação de Bens Móveis - - 272.916,00 272.916,00 
        Alienação de Bens Imóveis - - - - 
    Amortização de 
Empréstimos 

- - - - 
    Transferências de Capital - - - - 
        Transferências 
Intergovernamentais 

- - - - 
        Transferências de 
Instituições Privadas 

- - - - 
        Transferências do Exterior - - - - 
        Transferência de Pessoas - - - - 
        Transferências de Outras 
Instituições Públicas 

- - - - 
        Transferências de Convênios - - - - 
        Transferências para o 
Combate à Fome 

- - - - 
    Outras Receitas de Capital - - - - 
        Integralização do Capital 
Social 

- - - - 
        Resultado do Banco Central 
do Brasil 

- - - - 
        Remuneração das 
Disponibilidades do Tesouro 
Nacional 

- - - - 

        Dívida Ativa Prov. da 
Amortização Empréstimos e 
Financiam. 

- - - - 

        Receita Dívida Ativa 
Alienação Estoques de Café 

- - - - 
        Receita de Títulos 
Resgatados do Tesouro Nacional 

- - - - 
        Receitas de Capital Diversas - - - - 
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RECURSOS ARRECADADOS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

- - - - 

SUBTOTAL DE RECEITAS 5.891.822,00 5.891.822,00 2.479.535,99 -3.412.286,01 
REFINANCIAMENTO - - - - 
    Operações de Crédito 
Internas 

- - - - 
        Mobiliária - - - - 
        Contratual - - - - 
    Operações de Crédito 
Externas 

- - - - 
        Mobiliária - - - - 
        Contratual - - - - 
SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO 

5.891.822,00 5.891.822,00 2.479.535,99 -3.412.286,01 
DÉFICIT     259.896.235,84 259.896.235,84 
TOTAL 5.891.822,00 5.891.822,00 262.375.771,83 256.483.949,83 
DETALHAMENTO DOS 
AJUSTES NA PREVISÃO 
ATUALIZADA 

- 2.756.000,00 2.756.000,00 - 

    Créditos Adicionais Abertos 
com Superávit Financeiro 

- 2.756.000,00 2.756.000,00 - 
    Créditos Adicionais Abertos 
com Excesso de Arrecadação 

- - - - 
    Créditos Cancelados Líquidos - - - - 
    Créditos Adicionais Reabertos - - - - 

DESPESA 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZAD

A 
DESPESAS 

EMPENHAD
AS 

DESPESAS 
LIQUIDAD

AS 
DESPESAS 

PAGAS 
SALDO 

DA 
DOTAÇÃ

O 
DESPESAS CORRENTES 178.943.286,

00 
244.097.902,0

0 
235.235.756,5

9 
225.279.840,

46 
220.745.309,

89 
8.862.145,4

1 
    Pessoal e Encargos Sociais 112.112.942,

00 
174.549.558,0

0 
172.041.057,2

4 
171.958.848,

03 
171.958.780,

38 
2.508.500,7

6 
    Juros e Encargos da Dívida - - - - - - 
    Outras Despesas Correntes 66.830.344,0

0 
69.548.344,00 63.194.699,35 53.320.992,4

3 
48.786.529,5

1 
6.353.644,6

5 
DESPESAS DE CAPITAL 31.205.871,0

0 
33.018.871,00 27.140.015,24 12.050.805,4

5 
7.219.866,39 5.878.855,7

6 
    Investimentos 31.205.871,0

0 
33.018.871,00 27.140.015,24 12.050.805,4

5 
7.219.866,39 5.878.855,7

6 
    Inversões Financeiras - - - - - - 
    Amortização da Dívida - - - - - - 
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

- - - - - - 
RESERVA DO RPPS - - - - - - 
SUBTOTAL DAS DESPESAS 210.149.157,

00 
277.116.773,0

0 
262.375.771,8

3 
237.330.645,

91 
227.965.176,

28 
14.741.001,

17 
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
/ REFINANCIAMENTO 

- - - - - - 
    Amortização da Dívida 
Interna 

- - - - - - 
        Dívida Mobiliária - - - - - - 
        Outras Dívidas - - - - - - 
    Amortização da Dívida 
Externa 

- - - - - - 
        Dívida Mobiliária - - - - - - 
        Outras Dívidas - - - - - - 
SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO 

210.149.157,
00 

277.116.773,0
0 

262.375.771,8
3 

237.330.645,
91 

227.965.176,
28 

14.741.001,
17 

TOTAL 210.149.157,
00 

277.116.773,0
0 

262.375.771,8
3 

237.330.645,
91 

227.965.176,
28 

14.741.001,
17 

  
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRI

AS 

INSCRITOS 
EM 

EXERCÍCI
OS 

ANTERIOR
ES 

INSCRITOS EM 
31 DE 

DEZEMBRO 
DO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADO
S SALDO 

DESPESAS 
CORRENTES 

13.076.020,4
4 

10.840.121,75 8.584.052,89 8.532.251,76 4.162.284,21 11.221.606,22 
    Pessoal e 
Encargos Sociais 

46.209,26 - - - - 46.209,26 
    Juros e 
Encargos da 
Dívida 

- - - - - - 

    Outras 
Despesas 
Correntes 

13.029.811,1
8 

10.840.121,75 8.584.052,89 8.532.251,76 4.162.284,21 11.175.396,96 

DESPESAS DE 
CAPITAL 

4.534.101,48 17.440.267,93 17.691.994,84 16.298.222,15 1.928.893,50 3.747.253,76 
    Investimentos 4.534.101,48 17.440.267,93 17.691.994,84 16.298.222,15 1.928.893,50 3.747.253,76 
    Inversões 
Financeiras 

- - - - - - 
    Amortização 
da Dívida 

- - - - - - 
TOTAL 17.610.121,9

2 
28.280.389,68 26.276.047,73 24.830.473,91 6.091.177,71 14.968.859,98 

  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS 
LIQUIDADOS 

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRI

AS 
INSCRITOS EM 

EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

INSCRITOS EM 
31 DE 

DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

PAGOS CANCELADOS SALDO 

DESPESAS 
CORRENTES 

23.807,96 2.210.979,94 2.207.673,09 - 27.114,81 
    Pessoal e 
Encargos Sociais 

- 1.766.193,48 1.766.193,48 - - 
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    Juros e 
Encargos da 
Dívida 

- - - - - 

    Outras 
Despesas 
Correntes 

23.807,96 444.786,46 441.479,61 - 27.114,81 

DESPESAS DE 
CAPITAL 

- 1.214.600,02 1.214.600,02 - - 
    Investimentos - 1.214.600,02 1.214.600,02 - - 
    Inversões 
Financeiras 

- - - - - 
    Amortização 
da Dívida 

- - - - - 
TOTAL 23.807,96 3.425.579,96 3.422.273,11 - 27.114,81 
 
TITULO   DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS 

ORÇAMENTOS 
SUBTITULO   26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - AUTARQUIA 
ORGÃO SUPERIOR   26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO 
EXERCÍCIO   2015 
PERÍODO   Anual 
EMISSÃO   17/02/2016 
VALORES EM UNIDADES DE REAL 
  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 

  2015 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 415.919.728,55 
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - 
        Impostos - 
        Taxas - 
        Contribuições de Melhoria - 
    Contribuições - 
        Contribuições Sociais - 
        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - 
        Contribuição de Iluminação Pública - 
        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - 
    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.707.309,02 
        Venda de Mercadorias - 
        Vendas de Produtos - 
        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 1.707.309,02 
    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 459.447,88 
        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos 
Concedidos 

- 
        Juros e Encargos de Mora 1.279,67 
        Variações Monetárias e Cambiais - 
        Descontos Financeiros Obtidos - 
        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações 458.168,21 
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Financeiras 
        Aportes do Banco Central - 
        Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras - 
    Transferências e Delegações Recebidas 276.902.800,87 
        Transferências Intragovernamentais 269.538.338,49 
        Transferências Intergovernamentais - 
        Transferências das Instituições Privadas - 
        Transferências das Instituições Multigovernamentais - 
        Transferências de Consórcios Públicos - 
        Transferências do Exterior - 
        Execução Orçamentária Delegada de Entes - 
        Transferências de Pessoas Físicas - 
        Outras Transferências e Delegações Recebidas 7.364.462,38 
    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de 
Passivos 

34.298.157,43 
        Reavaliação de Ativos - 
        Ganhos com Alienação 9.101,90 
        Ganhos com Incorporação de Ativos 23.398.919,92 
        Ganhos com Desincorporação de Passivos 10.890.135,61 
        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - 
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 102.552.013,35 
        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - 
        Resultado Positivo de Participações - 
        Operações da Autoridade Monetária - 
        VPA de Dívida Ativa   
        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - 
        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 102.552.013,35 
    
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 354.548.117,57 
    Pessoal e Encargos 186.365.454,52 
        Remuneração a Pessoal 149.820.979,58 
        Encargos Patronais 25.494.949,27 
        Benefícios a Pessoal 10.973.606,77 
        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e 
Encargos 

75.918,90 
    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 959.325,68 
        Aposentadorias e Reformas 779.758,67 
        Pensões 143.632,83 
        Benefícios de Prestação Continuada - 
        Benefícios Eventuais - 
        Políticas Públicas de Transferência de Renda - 
        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 35.934,18 
    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 40.724.860,09 
        Uso de Material de Consumo 2.009.132,87 
        Serviços 37.887.680,92 
        Depreciação, Amortização e Exaustão 828.046,30 
    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 48.205,35 
        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos - 
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Obtidos 
        Juros e Encargos de Mora 45.341,65 
        Variações Monetárias e Cambiais - 
        Descontos Financeiros Concedidos 2.863,70 
        Aportes ao Banco Central - 
        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - 
    Transferências e Delegações Concedidas 19.639.351,44 
        Transferências Intragovernamentais 13.328.120,47 
        Transferências Intergovernamentais 192.052,56 
        Transferências a Instituições Privadas - 
        Transferências a Instituições Multigovernamentais - 
        Transferências a Consórcios Públicos - 
        Transferências ao Exterior - 
        Execução Orçamentária Delegada a Entes - 
        Outras Transferências e Delegações Concedidas 6.119.178,41 
    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de 
Passivos 

97.109.385,28 
        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ 
Perdas 

42.871.615,76 
        Perdas com Alienação 443.492,76 
        Perdas Involuntárias 7.200,71 
        Incorporação de Passivos 4.894.659,34 
        Desincorporação de Ativos 48.892.416,71 
    Tributárias 32.802,66 
        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.793,14 
        Contribuições 23.009,52 
    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços 
Prestados 

- 
        Custo das Mercadorias Vendidas - 
        Custos dos Produtos Vendidos - 
        Custo dos Serviços Prestados - 
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 9.668.732,55 
        Premiações - 
        Resultado Negativo de Participações - 
        Operações da Autoridade Monetária - 
        Incentivos 9.451.815,35 
        Subvenções Econômicas - 
        Participações e Contribuições - 
        Constituição de Provisões - 
        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 216.917,20 
    
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 61.371.610,98 
              

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 

  2015 
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TITULO   DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS 
ORÇAMENTOS 

SUBTITULO   26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - AUTARQUIA 
ORGÃO SUPERIOR   26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO 
EXERCÍCIO   2015 
PERÍODO   Anual 
EMISSÃO   17/02/2016 
VALORES EM UNIDADES DE REAL 
  

  2015 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS 
OPERAÇÕES 

26.931.561,56 
    INGRESSOS 271.811.144,27 
        Receitas Derivadas e Originárias 2.264.706,55 
            Receita Tributária - 
            Receita de Contribuições - 
            Receita Patrimonial 112.033,77 
            Receita Agropecuária - 
            Receita Industrial - 
            Receita de Serviços 1.592.411,55 
            Remuneração das Disponibilidades 458.168,21 
            Outras Receitas Derivadas e Originárias 102.093,02 
        Transferências Correntes Recebidas -58.086,56 
            Intergovernamentais -58.086,56 
                Dos Estados e/ou Distrito Federal -58.086,56 
                Dos Municípios - 
            Intragovernamentais - 
            Outras Transferências Correntes Recebidas - 
        Outros Ingressos das Operações 269.604.524,28 
            Ingressos Extraorçamentários -104.941,71 
            Restituições a Pagar   
            Passivos Transferidos   
            Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   
            Transferências Financeiras Recebidas 269.538.338,49 
            Arrecadação de Outra Unidade   
            Variação Cambial   
            Valores para Compensação   
            Valores em Trânsito   
            DARF - SISCOMEX   
            Ajuste Acumulado de Conversão   
            Demais Recebimentos 171.127,50 
    DESEMBOLSOS -244.879.582,71 
        Pessoal e Demais Despesas -205.334.037,94 
            Legislativo - 
            Judiciário - 
            Essencial à Justiça - 
            Administração - 
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            Defesa Nacional - 
            Segurança Pública - 
            Relações Exteriores - 
            Assistência Social - 
            Previdência Social -1.065.069,72 
            Saúde - 
            Trabalho - 
            Educação -204.182.479,47 
            Cultura - 
            Direitos da Cidadania - 
            Urbanismo - 
            Habitação - 
            Saneamento - 
            Gestão Ambiental - 
            Ciência e Tecnologia - 
            Agricultura - 
            Organização Agrária -86.488,75 
            Indústria - 
            Comércio e Serviços - 
            Comunicações - 
            Energia - 
            Transporte - 
            Desporto e Lazer - 
            Encargos Especiais - 
            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de 
Pagamento 

- 
        Juros e Encargos da Dívida - 
            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - 
            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - 
            Outros Encargos da Dívida - 
        Transferências Concedidas -26.151.196,80 
            Intergovernamentais - 
                A Estados e/ou Distrito Federal - 
                A Municípios - 
            Intragovernamentais -26.085.605,80 
            Outras Transferências Concedidas -65.591,00 
        Outros Desembolsos das Operações -13.394.347,97 
            Dispêndios Extraorçamentários -60.585,79 
            Pagamento de Restituições de Exercícios 
Anteriores 

  
            Pagamento de Passivos Recebidos   
            Transferências Financeiras Concedidas -13.328.120,47 
            Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior -5.641,71 
            Transferência de Arrecadação para Outra Unidade   
            Variação Cambial   
            Valores Compensados   
            Valores em Trânsito   
            Ajuste Acumulado de Conversão   
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            Demais Pagamentos   
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO 

-24.459.772,56 
    INGRESSOS 272.916,00 
        Alienação de Bens 272.916,00 
        Amortização de Empréstimos e Financiamentos 
Concedidos 

- 
        Outros Ingressos de Investimentos - 
    DESEMBOLSOS -24.732.688,56 
        Aquisição de Ativo Não Circulante -23.870.745,24 
        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - 
        Outros Desembolsos de Investimentos -861.943,32 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO 

- 
    INGRESSOS - 
        Operações de Crédito - 
        Integralização do Capital Social de Empresas 
Estatais 

- 
        Transferências de Capital Recebidas - 
            Intergovernamentais - 
                Dos Estados e/ou Distrito Federal - 
                Dos Municípios - 
            Intragovernamentais - 
            Outras Transferências de Capital Recebidas - 
        Outros Ingressos de Financiamento - 
    DESEMBOLSOS - 
        Amortização / Refinanciamento da Dívida - 
        Outros Desembolsos de Financiamento - 
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 

2.471.789,00 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 6.266.591,34 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 8.738.380,34 
 
8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
8.1 Gestão de Pessoas 
O IFPR possui uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas responsável por planejar, superintender, 
coordenar e fomentar as políticas de gestão de pessoas visando atingir as metas e cumprir a missão 
institucional, por meio de servidores capacitados e motivados, bem como normatizar e organizar 
processos de administração de pessoas, visando à valorização e ao aumento da competência de seus 
servidores, necessários ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e 
extensão, conforme estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
A Pró-Reitoria e Gestão de Pessoas está estruturada em 4 (quatro) diretorias: Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas, Diretoria de Administração de Pessoas, Diretoria de Capacitação e 
Diretoria de Normas e Procedimentos de Pessoal, além de um setor de atendimento ao servidor 
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8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 
Os quadros a seguir apresentam a composição do quadro de servidores ativos do Instituto Federal do 
Paraná em dezembro de 2015 conforme a tipologia do cargo, funções gratificadas, entre outros. 
Quadro 35 – Força de Trabalho da UPC 
SITUAÇÃO SERVIDOR 2015 Quantidade em 2015 Ingressos em 2015 Egressos em 2015 
 01 - ATIVO PERMANENTE        1.724 428 58 
 02 - APOSENTADO              12 0 5 
 03 - REQUISITADO             2 1 0 
 04 - NOMEADO CARGO COMIS.    1 1 0 
 18 - EXERC DESCENT CARREI    1 0 0 
 19 - EXERCICIO PROVISORIO    10 2 2 
 41 - COLABORADOR PCCTAE      6 3 0 
 44 - EXERC.§7º ART93 8112    2 0 0 
52 - CONT.PROF.SUBSTITUTO    107 85 30 
 66 - ESTAGIARIO              87 55 72 
 93 - BENEFICIARIO PENSAO     3 0 0 
Em relação aos servidores ativos em dezembro de 2015, verifica-se que 954 são Professores do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico e 770 são Técnico Administrativos. 
 
Cargo Quantidade de Servidores 
PROFESSOR DO ENSINO BASICO, TECNICO E TECNOLOGICO 954 
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 253 
ASSISTENTE DE ALUNO 54 
PEDAGOGO-AREA 47 
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 42 
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO 40 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 37 
ADMINISTRADOR 33 
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 32 
TECNICO EM CONTABILIDADE 30 
TECNICO DE LABORATORIO AREA SIGRH 30 
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 26 
ASSISTENTE SOCIAL 20 
CONTADOR 19 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 17 
TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS 17 
PSICOLOGO-AREA 14 
TECNICO EM SECRETARIADO 10 
AUDITOR 6 
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ENGENHEIRO-AREA 6 
RELACOES PUBLICAS 5 
SECRETARIO EXECUTIVO 4 
ARQUITETO E URBANISTA 3 
TECNICO EM AUDIOVISUAL 3 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 2 
TECNICO EM ARQUIVO 2 
PROGRAMADOR VISUAL 2 
JORNALISTA 2 
ENFERMEIRO-AREA 2 
TELEFONISTA 1 
TECNICO EM ENFERMAGEM 1 
ARQUIVISTA 1 
TECNOLOGO-FORMACAO 1 
OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA 1 
ESTATISTICO 1 
AUXILIAR DE NUTRICAO E DIETETICA 1 
COZINHEIRO 1 
AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 1 
RECEPCIONISTA 1 
REVISOR DE TEXTOS 1 
MEDICO-AREA 1 

TOTAL 1.724 
O ingresso de 428 servidores em 2015 se deve, em parte, aos Concursos Públicos realizados pelo IFPR e 
homologados em: 06/01/2015 (Edital 07/2014), 14/01/2015 (Edital 08/2014), 24/09/2015 (Edital 
12/2015), onde foram disponibilizadas ao todo 505 vagas com lotação para os Campi de: Assis 
Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, 
Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama, Capanema, Colombo, Jaguariaíva, Pinhais, 
Pitanga, União da Vitória, Astorga, Barracão, Coronel Vivida, Goioerê e Quedas do Iguaçu. 
Os 1.724 servidores com situação ‘Ativo Permanente’ estão distribuídos nos 25 Campi do IFPR da 
seguinte forma: 
 
Quadro 36 – Distribuição da Lotação Efetiva 

Campi Quantidade de Servidores 
Assis Chateaubriand 61 
Astorga 21 
Barracão 16 
Campo Largo 70 
Capanema 19 
Cascavel 39 
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Colombo 25 
Coronel Vivida 19 
Curitiba 269 
EAD 32 
Foz do Iguaçu 73 
Goioerê 21 
Irati 59 
Ivaiporã 58 
Jacarezinho 73 
Jaguariaíva 21 
Londrina 91 
Palmas 157 
Paranaguá 101 
Paranavaí 83 
Pinhais 24 
Pitanga 16 
Quedas do Iguaçu 7 
Reitoria 202 
Telêmaco Borba 65 
Umuarama 77 
União da Vitória 25 

TOTAL 1.724 
As funções e cargos em comissão do IFPR estão distribuídos da seguinte forma: 
 
Quadro 37 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 
FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO QUANTITATIVO 
Cargo de Direção (CD – 1) 1 
Cargo de Direção (CD – 2) 25 
Cargo de Direção (CD – 3) 22 
Cargo de Direção (CD – 4) 61 

TOTAL CD 109 
Função Gratificada (FG – 1) 96 
Função Gratificada (FG – 2) 179 
Função Gratificada (FG – 4) 2 
Função de Coordenação de Curso (FCC) 120 

TOTAL FG + FCC 397 
TOTAL FUNÇÕES/CARGOS EM COMISSÃO 506 
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A Política de Capacitação que orienta às ações da Diretoria de Capacitação, da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, do Instituto Federal do Paraná, é a definida no Plano de Desenvolvimento Institucional 
2014/2018, itens 6.1.3, 6.1.4 e 6.2.8, estando fundamentada nas Leis n°11.091/2005 e nº 12.772/2012, 
nos Decretos nº 5.707/2006, nº 5.825/2006 e nº 5.824/2006. Decorre desta política uma programação de 
eventos de capacitação anual, precedida de levantamento, análise e planejamento da necessidade em 
conjunto com as áreas demandantes do IFPR e parceiros externos, como as escolas de governo. No ano 
de 2015 foram ofertadas um total de 1270 vagas em eventos de capacitação. Fomentou-se em 
programação disponibilizada no site da Diretoria de Capacitação e outros meios de comunicação 
utilizados pela Diretoria de Comunicação, um total de 84 cursos gratuitos, na modalidade a distância, 
direcionado para o desenvolvimento de competências técnicas dos servidores. 
 
8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 
Quadro 38 – Despesas do pessoal 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimento
s e 

Vantagens 
Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercíci
os 

Anterior
es 

Decisõe
s 

Judicia
is 

Total Retribuiçõ
es 

Gratificaçõ
es 

Adicionai
s 

Indenizaçõ
es 

Benefícios 
Assistenciais 

e 
Previdenciár

ios 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2015 

R$ 
114.427.990,

34 
R$ 

7.845.759,
65 

R$ 
22.342.771,

17 
R$ 

6.092.028,
98 

R$ 
8.050.624,3

8 
R$ 

14.769.670,7
8 

R$ 
24.081.107,

88 
R$ 

169.721,
08 

R$ 
5.477,3

6 
 R$ 
197.785.151,
62  

2014 R$ 
64047141,67 

R$ 
6234440,3

1 
R$ 

6.240.374,1
0 

R$ 
3.428.347,

97 
R$ 

10.661.379,
37 

R$ 
2.185.667,06 

R$ 
160.977,68 

R$ 
130.040,

90 
R$ 

85.083,
04 

R$ 
93.173.452,1

0 
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 2015 0 R$ 
177.318,29 

R$ 
37.345,04 

R$ 
12.303,34 

R$ 
24.440,00 R$ 20.443,48 R$  

42.405,18 0 0 R$ 
314.255,33 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 2015 R$ - R$ 
38.648,61 

R$ 
3.582,69 R$ - R$ 

9.000,00 R$ 2.899,27 R$ 
7.931,83 R$ - R$ - R$ 

62.062,40 
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015           
2014 R$ 

173.916,04 
R$ 

65571,5 
R$ 

22.388,19 
R$ 

9.165,87 
R$ 

16.344,29 R$ 6.567,77 R$ 1.079,4 R$ - R$ 
554,12 

R$ 
295.687,18 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 R$ 

2.866.724,39 0 
R$ 

383.577,61 
R$ 

23.677,07 
R$ 

378.012,18 
R$ 

321.257,23 0 0 0 
R$ 

3.973.248,48 

2014 
R$ 

942.990,60 
 

0 
R$ 

84.733,63 
 

R$ 
13.286,85 

 
R$ 

136.660,37 
 

0 0 0 0 R$ 
1.177.671,45 

Fonte: SIAPE 
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8.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 
Com a ideia de verificar possíveis riscos identificados na gestão de pessoas do IFPR, especialmente 
aqueles que possam comprometer de forma grave o cumprimento da missão institucional ao longo do 
tempo e os objetivos estratégicos no médio e longo prazo, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas criou o 
Núcleo de Atendimento ao Servidor (NAS). 
O NAS foi instituído, por meio da Portaria nº 1722, em 11 de Setembro de 2015. É responsável pela 
mediação, orientação, acompanhamento e integração de ações relativas à saúde do servidor entre 
Unidade Sede SIASS UFPR e os Campi do IFPR. Está vinculado e integrado  à Unidade SIASS UFPR, 
nas seguintes atividades: 
- Organização dos exames periódicos. 
- Perícias Oficiais em Saúde. 
- Exames médicos para posse de candidatos a cargos efetivos do IFPR. 
- Adicionais de insalubridade e periculosidade. 
- Assessoria do Serviço Social à Outras Unidades SIASS Unidade SIASS INSS. 
- CAS - Comunicação acidente em serviço. 
- Acompanhamento: acolhimento, visitas domiciliares e visitas hospitalares a servidores na condição de: 

- PcD, Pessoa com deficiência. 
- Em processos de ACL - Avaliação de capacidade laborativa. 
- Aposentadoria, reversão de aposentadoria. 
- Remoção por saúde (própria ou de familiar) 
- Implementação de programas de Qualidade de vida no trabalho. 

 
8.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 
A contratação de Estagiário representa a possibilidade de proporcionar aos estudantes o conhecimento 
prático sobre o mundo do trabalho, de forma que ele complemente o conteúdo adquirido em seu curso. 
Neste sentido, o Instituto Federal do Paraná contrata estagiários de nível médio e superior, pagando bolsa 
estágio nos valores apresentados abaixo. 
 

Valores 
Ensino médio  R$                                                                                   290,00  
Ensino Superior  R$                                                                                   520,00  
Vale transporte  R$                                                                                   132,00  
Em dezembro de 2015 o IFPR possuía 87 estagiários distribuídos nos Campi abaixo, conforme 
escolaridade. 
Quadro 39 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Médio Superior Total 
REITORIA 0 7 7 
Assis 3 1 4 
Curitiba 15 6 21 
Foz do Iguaçu 0 1 1 
Goioerê 1 0 1 
Irati 0 2 2 
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Ivaiporã 0 5 5 
Jacarezinho 2 1 3 
Londrina 1 6 6 
Palmas 1 6 7 
Paranaguá 2 5 9 
Paranavaí  4 9 13 
Telêmaco  0 4 4 
Umuarama 1 3 4 

TOTAL 30 49 87 
8.2 Gestão de Patrimônio e Infraestrutura 
Em relação aos riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los, entendemos que 
o maior risco é a ausência de informações sobre os registros dos imóveis e a desatualização dos dados 
constantes do Spiunet. Para controlar estes riscos, é necessária a realização de um trabalho contínuo e 
conjunto entre a Diretoria de Infraestrutura, Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças e 
Diretoria de Contratos, Atas e Serviços, de forma a manter atualizado o registro de todos os imóveis do 
IFPR, principalmente em relação às áreas construídas e os valores atualizados de cada imóvel, de forma a 
atender os preceitos legais. 
 
8.2.1 Gestão de frotas de veículos 
a) Legislação que regula a constituição e a 
forma de utilização da frota de veículos; 
- Leis nº 1.081, de 13 de abril de 1950, e nº 
10.683, de 28 de maio de 2003 
- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 
- Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 
2008 
- Resoluções, deliberações e portarias da 
DENATRAN 
- IIP 006 - Normatização Transportes – IFPR 
b) Importância e impacto da frota de 
veículos sobre as atividades da UPC; 
Os serviços de transporte prestados são de 
deslocamentos: 
a) de servidores (TAE e Docentes), Discentes 
ou pessoas a serviço do INSTITUTO 
FEDERAL DO PARANÁ, desde que 
devidamente autorizadas; 
b) de documentos; 
c) de encomendas e cargas tais como: livros, 
cartazes, papéis, equipamentos, e outros 
materiais. 
As atividades de transportes destinam-se 
exclusivamente ao atendimento das atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e também 
administrativas deste Instituto. 
A contratação de tais serviços se dá em função 
desses serem de natureza continuada, 
necessários à Administração para o desempenho 
de suas atribuições.  
A contratação de veículos com motorista (atual) 
e sem motorista (planejada para 2016) tem por 
finalidade reduzir os custos para a 
Administração, facilitar o gerenciamento dos 
contratos e possibilitar o atendimento das 
solicitações de veículos com maior eficiência. 
Justifica-se a contratação de veículos com e sem 
motorista, devido ao término dos contratos de 
manutenção/combustível e seguro dos veículos 
oficiais deste IF e a futura destinação 
(cessão/doação/alienação) dos mesmos. 
c) Quantidade de veículos em uso ou na 
responsabilidade da UPC, discriminados por 
grupos, segundo a classificação que lhes seja 
dada pela unidade (por exemplo, veículos de 
representação, veículos de transporte 
institucional, etc.), bem como sua totalização 
por grupo e geral; 
Veículos Oficiais (categoria serviços comuns): 
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Veículos Transporte Coletivo: 8 (oito) Micro-
ônibus 
Veículos de passeio: 18 (dezoito) 
Veículos Utilitários: 1 (um) Camionete 
Veículos Locados da Empresa Pantanal: 
Veículos de passeio: 19 (dezenove) – serviços 
comuns 
Veículos de passeio: 1 (um) – transporte 
institucional 
Veículos Utilitários: 5 (cinco) – serviços 
comuns 
Veículos coletivos de acordo com a demanda: 
Empresas Trans Isaak, Ts Locações, Transtupi, 
Dmr Projetos, Viação Umuarama 
d) Média anual de quilômetros rodados, por 
grupo de veículos, segundo a classificação 
contida na letra “c” supra; 
Veículos Oficiais: 
Veículos Transporte Coletivo: 1.624 km 
Veículos de passeio: 13.540 km 
Veículos Utilitários: 8.109 km 
Veículos Locados: 
Veículos de passeio: 21.967 Km (serviços 
comuns) 
Veículos de passeio: 17.978 Km (transporte 
institucional) 
Veículos Utilitários: 24.814 Km (serviços 
comuns) 
e) Idade média da frota, por grupo de 
veículos; 
Veículos Oficiais: 
Veículos Transporte Coletivo: 
aproximadamente 4 anos  
Veículos de passeio: aproximadamente 6 anos 
Veículos Utilitários: aproximadamente 6 anos 
Veículos Locados: 
Veículos de passeio: aproximadamente 2 anos 
Veículos Utilitários: aproximadamente 1 ano 
Veículos Coletivos: menos de 5 (cinco) anos de 
fabricação 
f) Despesas associadas à manutenção da 
frota (por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros 

obrigatórios, pessoal responsável pela 
administração da frota, entre outros); 
Veículos Oficiais: 
Contrato 35/2010 – Ticket (Combustível e 
manutenção): R$ 172.954,06 
Contrato 47/2010 – Porto Seguros (Seguro 
veicular): R$ 209.538,08 
Veículos Locados: 
Contrato 01/2014 - Pantanal: R$ 1.551.104,77 
Contrato 33/2012 - Trans Isaak: R$ 232.490,57 
Contrato 26/2013 - Ts Locações: R$ 10.710,99 
Contratos 10, 11, 12, 15, 23, 24, 35, 36 de 2014 
- Dmr Projetos: R$ 148.191,27 
Contrato 13/2014 - Viação Umuarama: R$ 
34.822,08 
Contrato 09/2014 - Trans Tupi: R$ 8.201,45 
Contrato 46/2014 - Faixa Vermelha (Táxi): R$ 
10.018,23 
Ressaltamos que todos os custos relacionados à 
frota locada (combustível, manutenção, seguros 
obrigatórios, motoristas, dentre outros) estão 
cobertos pelos presentes contratos tanto de 
veículos de passeio, quanto de veículos 
coletivos. 
g) Plano de substituição da frota; 
Não existe plano de substituição da frota oficial, 
uma vez que a Gestão atual deu continuidade a 
não aquisição de veículos próprios, visto que, 
optamos em 2012 pela terceirização da frota de 
todo o IFPR, tanto da frota permanente 
(veículos de passeio), quanto pela frota eventual 
(veículos coletivos). 
Em síntese, estamos realizando toda a 
substituição da frota oficial pela frota locada, 
através dos contratos já firmados de frota 
permanente com motorista (Empresa Pantanal), 
frota eventual com motorista (Empresa Trans 
Isaak, Trans Tupi, Ts Locações, Dmr Projetos, 
Viação Umuarama) e neste ano daremos início 
ao contrato da frota permanente sem motorista. 
Dessa forma, toda a parte operacional foi 
direcionada para empresas especializadas em 
aluguel de veículos, focando e priorizando 
esforços na atividade-fim deste Instituto. 
h) Razões de escolha da aquisição em 
detrimento da locação; 
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Não optamos pela aquisição de novos veículos, 
e sim para manutenção da política de locação de 
veículos terceirizados, conforme explicações no 
item anterior. 
i) Estrutura de controles de que a UPC 
dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 
econômica do serviço de transporte; 
A estrutura de controles desta UPC baseia-se na 
fiscalização dos serviços relacionados à área de 
Transportes, através de relatórios emitidos pelas 
empresas que prestavam serviços ao IF: Ticket 
(combustível e manutenção) e Porto Seguros 
(seguro veicular) e que atualmente prestam: 
Pantanal (frota permanente), Trans Isaak, Trans 

Tupi, Dmr Projetos, Viação Umuarama, Ts 
Locações (frota eventual). 
A fim de maximizarmos a eficiência em relação 
aos serviços de transporte são utilizados para 
controle os seguintes documentos: 
- Relatórios Mensais dos Fiscais por empresa; 
- Relatórios de Utilização por NFS; 
- Relatórios de Controle de Quilometragem; 
- Formulários de Diárias dos motoristas; 
- Formulários de Horas Adicionais dos 
motoristas; 
- Relatório de Roteiro das Viagens; 
- Solicitações de Reserva de Veículos; 
- Controle de Utilização de Veículos; 

 
8.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições 
Salientamos que o Instituto Federal do Paraná nos últimos anos passou a se utilizar cada vez mais de uma frota de 
veículos terceirizada. Em relação aos demais veículos oficiais, ALGUMAS Unidades criaram comissões para 
avaliar a situação dos bens em questão e dar o encaminhamento legal para a cessão destes para órgãos públicos. 
 
8.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

Paraná EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 
Assis Chateaubriand 3 3 3 
Campo Largo 2 2 2 
Cascavel 2 2 2 
Foz do Iguaçu 1 1 2 
Irati 1 1 1 
Ivaiporã 1 1 1 
Jacarezinho 1 1 1 
Palmas 1 1 1 
Paranaguá 4 4 1 
Paranavaí 1 1 1 
Telêmaco Borba 1 1 1 
Umuarama 1 1 1 
Curitiba 4 4 4 
Astorga 1 1 1 
Capanema 1 1 1 
Londrina 2 2 2 
Pitanga 1 1 1 
Pinhais 1 1 1 
Jaguariaíva 1 1 1 
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Goioerê 1 1 1 
União da Vitória 1 1 1 
Ortigueira - - 1 
Quedas do Iguaçu 1 1 1 
Guaíra 1 1 1 
Barracão 27 27 1 
Colombo 1 1 1 
Coronel Vivida 2 2  Total 64 64 35 

Fonte: PROAD       
 
8.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 
Com relação ao presente quadro explicativo, informamos que não há no IFPR imóvel completamente 
locado a outros órgãos ou entidades, sejam elas privadas ou públicas. Temos cessão de espaços públicos 
para a exploração de lanchonete/cantina, dentro das Unidades do IFPR, as quais atendem as comunidades 
acadêmicas locais. As cessões seguem o estabelecido na Lei 8666/93, em especial no que tange à forma 
de escolha do cessionário, utilizando-se sempre a modalidade concorrência pública para tal. Não 
obstante, informamos que todos os contratos dessa natureza se encontram disponíveis no site do IFPR. 
 
8.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

Unidade Contratante 
Nome: Instituto Federal 

do Paraná  
CNPJ: 10.652.179/0001-

15 
UG/Gestão: 

158009   
CONTRATO CONTRATAD

O LOCALIZAÇÃO VALOR 
MENSAL 

FINALIDADE DA 
LOCAÇÃO 

VENCIME
NTO 

48/2012 
AROEIRA 

ADMINISTRA
DORA DE 

BENS 
PRÓPRIOS 

Imóvel localizado em 
Curitiba/PR 59.312,00 

imóvel locado para 
instalação da Reitoria, 
uma vez que não há 
imóvel próprio que 

07/01/2019 

49/2012 
E. POLETTO 

ADMINISTRA
ÇÃO E 

PARTICIPAÇÃ
O LTDA. ME 

Imóvel localizado em 
Curitiba/PR 43.267,60 imóvel locado para 

instalação da Reitoria 07/01/2019 

27/2014 
CAT 

CONJUNTO 
AMADORES 
DE TEATRO 

imóvel localizado em 
Jacarezinho/PR 1.290,69 

imóvel locado para 
realização de 

atividades didático-
pedagógicas do curso 

técnico em artes 
dramáticas 

12/08/2016 

12 2015 
IMOBILIÁRIA 
VENEZA SS. 

LTDA. 
imóvel localizado em 

Londrina/PR 26.000,00 
imóvel locado para 
realização de aulas, 

formaturas e 
atividades esportivas 

12/06/2016 
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8.2.6 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim 

 
Fonte: PROAD – Diretoria de Infraestrutura, 01 de Março de 2016. 
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Fonte: PROAD – Diretoria de Infraestrutura, 01 de Março de 2016. 
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Fonte: PROAD – Diretoria de Infraestrutura, 01 de Março de 2016. 
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8.3 Gestão de Tecnologia da Informação 
a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), 
apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional. 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFPR (PDTI) 2014-2015 reflete o amadurecimento do 
nível de governança do Instituto, fruto da atuação efetiva do Comitê Diretivo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – CDTIC. 
O plano foi construído em harmonia com o Plano Estratégico Institucional do IFPR e compreende todas 
as ações de TI indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da Instituição,  de forma 
alinhada às estratégias definidas no Plano Diretor Institucional – PDI. 
O documento registra, de forma resumida, a metodologia aplicada na elaboração do PDTIC; o Inventário 
de Necessidades; os planos de Metas e Ações, de Investimentos e de Custeio, de Gestão de Riscos; 
Proposta Orçamentária de TI, dentre outros elementos táticos e estratégicos relacionados à Tecnologia da 
Informação. 
O período de vigência do PDTI contemplou o biênio 2014-2015, com a abrangência na Reitoria, Campus 
e demais Unidades do IFPR. 
De posse do Planejamento Estratégico do IFPR, contendo os objetivos institucionais, o mesmo foi 
aplicado nos objetivos de TI baseado no COBIT 4.1. Para a gestão das atividades, foi utilizado o 5W2H - 
BSC. O Comitê Diretivo de TIC selecionou 08 (oito) principais Objetivos de TI alinhados com os 
Objetivos por ordem de importância. 
 
b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas 
reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 
O Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CDTIC) do IFPR é um fórum de 
caráter consultivo e propositivo, sobre os assuntos especificamente submetidos por autoridade 
competente à decisão do Comitê. Atividades executadas: 
 • Planejamento das estratégias na utilização de serviços de Tecnologia da  Informação e 
Comunicação – TIC no IFPR;  
 • Orientações para a adequação do IFPR às variações das circunstâncias  tecnológicas, legais ou 
de gestão e às demandas operacionais;  
 • Alinhamento  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da Informação e Comunicação  – PDTIC 
com o planejamento estratégico do IFPR;  
 • Elaboração e aprovação do PDTIC junto às instâncias superiores deliberativas  do IFPR; 
A constituição, o funcionamento, as atribuições gerais e específicas, estão detalhadas no Regulamento 
Interno do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria nº 711, de 01 de 
novembro de 2011). A formação atual é composta por 9 membros titulares e 4 suplentes, conforme 
Portaria Nº 1272 de 26 de Agosto de 2014.  
O CDTIC se reúne ordinariamente 4 vezes durante o ano, conforme calendário definido e 
extraordinariamente mediante convocação do Presidente. As reuniões ocorrem de forma presencial e/ou 
através de videoconferência de acordo com a necessidade, pauta e disponibilidade de recursos. 
Em 2015 ocorreram 5 encontros, sendo 1 presencial e 4 por videoconferência. Entre as decisões tomadas 
de forma colegiada em 2015 pelo comitê estão: 
 - Revisão dos contratos vigentes de prestação de serviço sob responsabilidade da DTIC; 
 - PORTARIA Nº 1.042 MEC - Projeto SEI-MEC; Ações e estratégias para adesão ao  Processo 
Eletrônico Nacional (PEN) e implantação da tramitação eletrônica de  documentos (SEI). 
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 - Aprovação e priorização das aquisição ou compra de bens e equipamentos de TI demandadas no 
Calendário de Compras 2015. 
 -Elaboração do novo PDTI para o biênio 2016/2017. 
 
8.3.1 Principais sistemas de informação 
c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus 
objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e 
criticidade para a unidade. 
 
Sistema: SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) 
Descrição: O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas informatiza os procedimentos da área acadêmica 

e é composto por módulos que congregam atividades acadêmicas relativas ao Ensino, Pesquisa, Extensão, 
Monitoria, Ensino à distância, Bibliotecas, Vestibular, Secretaria de apoio ao estudante e Infraestrutura 
física. Os módulos Médio/Técnico, Graduação, Ensino a Distância, Assistência Estudantil e Processo 
Seletivo foram customizados para atender a realidade do IFPR e já se encontram habilitados. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Ensino 

Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação 
Alta 

Sistema: SIPAC (Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos) 
Descrição: Permite o controle refinado dos procedimentos administrativos, oferece operações para a gestão das 

unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos. Até 2014 foram implantados os módulos de 
Protocolo (Memorandos, Documentos , Despachos e Processos), Patrimônio, Catálogo de materiais, 
Compras (Requisição de Compras), Licitação (Processos de Compras), Bolsas, Almoxarifado, Auditoria e 
Controle Interno. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Administração Alta 
Sistema: SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) 
Descrição: Informatização, agilidade e transparência nos procedimentos relativos à gestão de Recursos Humanos. Estão 

implantado e em uso os módulos de Administração de Pessoal, Cadastro, Concursos, Banco de Vagas e 
Capacitação. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Média 
Sistema: SIGED (Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos) 
Descrição: Permite a centralização do controle de documentos, upload de documentos físicos, possibilidade de realizar 

buscas nos conteúdos dos documentos, organização dos documentos por tipos e pastas, cadastro de 
descritores de documentos, além do versionamento dos documentos cadastrados. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Coordenadoria de Arquivo e Protocolo Geral Baixa 
Sistema: Karavellas 
Descrição: Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem do IFPR, desenvolvido para os cursos de educação profissional 

tecnológica na modalidade de ensino a distância e presencial. Trata-se de uma interface "amigável" do 
SIGAA que estabelece um elo de comunicação entre o estudante e a instituição. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Ensino Alta 
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Educação a Distância (EaD) 
Sistema: SIGAdmin (Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação) 
Descrição: Trata-se da área de administração e gestão dos sistemas integrados SIG. Este sistema gerencia entidades 

comuns entre os sistemas informatizados, tais como: usuários, permissões, unidades, mensagens, notícias, 
gerência de sites e portais, dentre outras funcionalidades. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Núcleo de Sistemas - DTIC Média 
Sistema: SISA (Sistema Integrado de Secretarias Acadêmica) 
Descrição: Gerencia processo de registro acadêmico, que permite a visualização de informações relativas a vida escolar 

dos estudantes, bem como a emissão de documentos que comprovem esta trajetória. O sistema está de forma 
gradativa sendo descontinuado, dando lugar ao SIGAA. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Secretarias Acadêmicas dos Campi 

Pró-Reitoria de Ensino 
Baixa 

Sistema: SISREM (Sistema de Remoção de Servidores) 
Descrição: Sistema para registro de intenções, ordenação e gerenciamento dos pedidos de remoção/deslocamento de 

servidores, no âmbito do IFPR, com ou sem mudança de sede. 
Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Baixa 
Sistema: Aluno Online 
Descrição: O aluno online é uma área do sistema acadêmico SISA que disponibiliza serviços de consulta a notas, 

frequência e comprovantes aos alunos. 
Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Secretarias Acadêmicas dos Campi 

Pró-Reitoria de Ensino 
Baixa 

Sistema: Certificação ENEM 
Descrição: Permite a emissão de Certificados de Conclusão do Ensino Médio ou Declarações Parciais de Proficiência 

com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Ensino Baixa 
Sistema: Pergamum (Sistema Integrado de Bibliotecas) 
Descrição: O Sistema Pergamum contempla as principais funções de uma Biblioteca, funcionando de forma integrada, 

tendo por finalidade melhorar a qualidade global dos serviços dos usuários, promover a cooperação no 
tratamento da informação e o compartilhamento de recursos de informação. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Pergamum - PUCPR Coordenadoria Geral de Bibliotecas Média 
Sistema: Banco de Vagas 
Descrição: Banco de Vagas foi desenvolvido para o cadastro e acompanhamento do banco de vagas docentes tendo 

como referência a unidade chamada professor-equivalente. Possibilita a consulta ao saldo de banco 
disponível para alocar vagas de acordo com os fatores de equivalência vigentes. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Baixa 
 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           122 

Sistema: HelpDesk/GLPI 
Descrição: O sistema de Helpdesk tem como objetivo organizar o atendimento e serviços ofertados pela área de 

Tecnologia da Informação. Abertura, acompanhamento, controle e consulta de chamados abertos para o 
setor de suporte. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Infraestrutura - DTIC Núcleo de Infraestrutura - DTIC Alta 
Sistema: Projetos 
Descrição: Gerenciador de projetos que dispõem de um conjunto simples de funcionalidades para acompanhamento de 

processos, anexar arquivos, sequenciar atividades, etc. 
Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC DTIC Baixa 
Sistema: Pesquisa 
Descrição: Contém uma extensa variedade de modelos de questionários destinados à pesquisa e avaliação de temas 

institucionais como: CPA, transporte, Bolsistas, questionário Socioeconômico e alunos egressos.  Seus 
resultados podem ser exportados e apresentadas em gráficos, tabelas ou figuras. 

Responsável técnico Responsável Negócio Criticidade 
Núcleo de Sistemas - DTIC Pró-Reitoria de Ensino 

Pró-Reitoria de Administração 
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Baixa 

 
d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente 
realizados no período. 
 O Plano de formação de servidores da DTIC visa obter melhor desempenho de suas atribuições e 
aprimorar as competências, seja no aspecto técnico ou gerencial. Destacam-se os seguintes objetivos: 
 • Executar o Plano de Continuidade de Negócios da Instituição; 
 • Utilizar as tecnologias presentes no IFPR; 
 • Prover conhecimentos nas áreas de: segurança de TI, redes de computadores, gestão de projetos, boas 
práticas de TI, desenvolvimento de sistemas e banco de dados. 
 
No ano de 2015 foram realizadas as seguintes capacitações internas (in company): 
 Curso de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (IN 04/2014) 
 Data: 31/08 a 02/09/2015 
 Local: Escola de Administração Fazendária (ESAF/PR) 
 Carga horária: 20 horas 
 Modalidade: Presencial 
 Turma: 30 Servidores 
 
Colaboradores do Instituto Federal do Paraná nos cursos da Escola Superior de Redes RNP, em 2015: 
 Elaboração de PDTI (GTI12) 
 Brasília (DF) 29/06 a 01/07/2015 
 2 vagas reservadas, 2 preenchidas. 
 
 Gerenciamento de Projetos de TI (GTI6) 
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 Brasília (DF) 13 a 15/07/2015 
 1 vaga preenchida. 
 
 Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP (ADR1) 
 Salvador (BA) 24 a 28/08/2015 
 1 vaga preenchida. 
 
 Introdução ao Linux (ADS1) 
 Rio de Janeiro (RJ) 05 a 09/10/2015 
 4 vagas reservadas, 4 preenchidas. 
 
 Introdução à Voz sobre IP e Asterisk (MID2) 
 Rio de Janeiro (RJ) 9 a 23/10/2015 
 1 vaga preenchida. 
 Planejamento e Contratação de Serviços de TI (GTI11) 
 Brasília (DF) 26 a 30/10/2015 
 2 vagas reservadas, 2 preenchidas. 
 
 Segurança de Redes e Sistemas (SEG2) 
 Porto Alegre (RS) 16 a 20/11/2015 
 1 vaga reservada, 1 preenchida. 
 
e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 
servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras 
carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, 
servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. 
 
Servidores efetivos da carreira de TI da unidade Analista de Tecnologia da Informação 12 

Técnico de Tecnologia da Informação 6 
Servidores efetivos de outras carreiras da unidade Assistente em Administração 6 
Servidores efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades  0 
Servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades  0 
Terceirizados e estagiários  0 
TOTAL 24 
 
f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com 
descrição da infraestrutura ou método utilizado. 
 Rede MPLS 
 O monitoramento da rede MPLS é realizado por meio de software de monitoramento de links e 
serviços (Zabbix) que informa quando um link da rede MPLS está fora do Ar. 
 Websites 
 Os websites são criados/excluídos conforme solicitação dos usuários. A atualização e 
 manutenção é feita conforme demanda dos responsáveis pelos sites e a equipe da TI apenas 
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interfere quando problemas técnicos ocorrem. As ferramentas CMS de  publicação/gerenciamento de 
Conteúdo adotadas no IFPR são o WordPress e Plone. 
 HelpDesk 
 A abertura de chamados é feita por ferramenta de helpdesk GLPI  (http://helpdesk.ifpr.edu.br). O 
monitoramento é feito por ferramenta específica  (zabbix) e também são extraídos dados e relatórios 
estatísticos do software de BI . As máquinas enviam estatísticas para ferramenta específica de estatística 
 (OCS). 
  Armazenamento de Arquivos 
 Feito por ferramenta de armazenamento estilo dropbox, o owncloud. 
 Http://ifprcloud.ifpr.edu.br 
 Hospedagem de serviços e aplicações 
 Hospedagem de serviços e aplicações como Pergamum, OJS (periódico), dentre  outros. Utiliza-
se de ferramenta de virtualização de servidores VMWARE, máquinas  do tipo servidor de rack, 
storage, sistema de backup, no-break, gerador e ar- condicionado. 
 Gerenciamento de Tarefas de TI 
 Utilizado o Trello (https://trello.com/) via WEB para gerenciamento e  acompanhamento das 
tarefas dos Analistas/Técnicos de TI da área de sistemas de  sistemas institucionais; 
  Gerenciamento de Projetos de Sistemas 
 Utiliza-se o Redmine (http://200.17.98.114/) via Servidor Local para gerenciamento e 
 acompanhamento dos projetos de sistemas institucionais; 
 
g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o 
alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e 
despendidos e os prazos de conclusão. 
Projeto Monitoramento de links 
Descrição Implantação de ambiente de monitoramento de links e serviços da reitoria e Campi. 
Resultados Aferir se as bandas entregues pelos provedores atendem ao que foi contratado; acompanhar o consumo, a 

performance e a disponibilidade dos links de comunicação; entre outros sensores. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O28. Disponibilizar conhecimentos e tecnologias 
que permitam a análise de dados, gestão de 
informação e conhecimento; 

Sem custo Concluído em 2015 

 
Projeto Mídias Wiki 
Descrição Implantação do ambiente de documentação de infraestrutura (Wiki) 
Resultados Construir uma enciclopédia colaborativa, fonte de pesquisa técnica relacionada aos serviços, ambientes, 

aplicações da área de tecnologia da informação. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O21. Desenvolver o processo de transferência de 
conhecimento e tecnologia. 

Sem custo Concluído em 2015 
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Projeto Ajustes/melhorias rede Lógica 
Descrição Substituição de equipamentos de redes (troca de switchs) 
Resultados Remanejamento dos equipamentos de rede para atualização do parque tecnológico e melhoria no 

desempenho. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O22. Desenvolver a gestão administrativa e 
manutenção da infraestrutura; 

Sem custo Concluído em 2015 

 
Projeto Cabeamento Lógico estruturado 
Descrição Cabeamento básico nas unidades do IFPR inauguradas durante o ano de 2015  
Resultados Execução do cabeamento de redes e telefonia, conforme projeto lógico, nos 18 Blocos Administrativos 

entregue aos Campi. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O6.Promover a inclusão 
tecnológica nos Campi; 

R$ 16.356,40 apenas diárias  Conclusão em 2016 

 
Projeto Controlador de Domínio 
Descrição Análise de solução para integração de usuários (futura implantação do Domínio) 
Resultados Avaliação de ferramentas disponíveis para administração de domínio, visando organização, gerenciamento 

de recursos existentes na rede e aplicação de diretivas de segurança. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O22. Desenvolver a gestão administrativa e 
manutenção da infraestrutura; 

Sem custo Conclusão em 2016 

 
Projeto Virtualização de Servidores 
Descrição Estudo de novas tecnologias de virtualização (para barateamento da solução atual) 
Resultados Avaliação e projeto para uso de infraestrutura virtualizada. Compartilhar os recursos computacionais e 

diminuir os custos operacionais. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O22. Desenvolver a gestão administrativa e 
manutenção da infraestrutura; 

Não orçado Conclusão em 2016 

 
Projeto Processos licitatórios 
Descrição Elaboração do Termo de Referência para os processos de Aquisição de computadores, switchs e Firewall; 

Elaboração do projeto e instrução processual para aquisição de serviços de cabeamento de redes; 
 Contratação de empresa para manutenção de gerador; 
 Contratação de renovação de garantias para os equipamentos do data center; 

Resultados Documentos e artefatos para anexar ao processo. 
Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O25. Alinhar as ações institucionais com os 
objetivos estratégicos; 

Sem custo Conclusão em 2016 
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Projeto Capacitação Interna 
Descrição  Treinamentos da equipe técnica 
Resultados Promover a qualificação e requalificação da força de trabalho com o objetivo de formar quadros 

profissionais para servir aos diversos setores da DTIC. Incentivar o repasse de conhecimentos adquiridos 
por servidores em outras ações. 

Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O21. Desenvolver o processo de transferência de 
conhecimento e tecnologia. 

 
R$7.727,21 

Conclusão em 2016 

 
Projeto Implantação Sistemas SIG 
Descrição  Continuidade à implantação, customização e desenvolvimento do Sistema 

Integrado de Gestão. 
Resultados SIPAC  

- Módulos de Almoxarifado, Catálogo de Materiais, Compras, Patrimônio e 
Protocolo – Suporte técnico aos usuários, projeto e análise das 
customizações e desenvolvimento de novos processos; 
- Módulo de Auditoria e Controle Interno - Implantação e suporte técnico 
aos usuários; 
  
SIGAA 
- Módulo de Cursos Médios/Técnicos – Suporte técnico aos usuários, 
projeto e análise das customizações e desenvolvimento de novos processos; 
- Módulo de Cursos de Graduação – Implantação e suporte técnico aos 
usuários; 
- Módulo de Cursos Complementares – Implantação e suporte técnico aos 
usuários; 
 
SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos) 
- Módulo de Cadastro e Administração de Pessoal – Suporte técnico aos 
usuários, projeto e análise das customizações e desenvolvimento de novos 
processos; 
- Módulo de Capacitação, Banco de Vagas e Concursos - Implantação e 
suporte técnico aos usuários; 
- Sistema de Controle de Vagas e de Classificados em Concursos – Análise, 
desenvolvimento, customizações e suporte técnico aos usuários; 

Alinhamento Estratégico Valores Conclusão 
O41. Ser referência na área de 
desenvolvimento de tecnologias educacionais, 
fortalecendo a identidade institucional. 

R$ 326.963,36 Contrato 03/2012 Conclusão em 2016 

 
h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que 
prestam serviços de TI para a unidade. 
 Durante o ano de 2015 mantivemos apenas um vínculo com empresa terceirizada (Contrato 
03/2012), sendo está especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de 
soluções de software, na modalidade fábrica de software e dimensionados pela métrica de pontos de 
função. As ações no sentido de mitigar dependências, estão direcionadas em habilitar a equipe técnica no 
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uso das soluções desenvolvidas e implantadas, repassando todo o conhecimento necessário para tal, com 
vistas a evitar a descontinuidade de serviços e de dependência técnica da empresa.  
 Ainda não conseguimos assumir de forma completa esta atividade, devido ao número reduzido de 
servidores capacitados no desenvolvimento e programação de sistemas. 
 
8.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 
8.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços ou obras 
 
Acerca das informações de Gestão Ambiental e Sustentabilidade solicitadas pelo Tribunal de Contas da 
União e seguindo o anexo 54 – Seção Áreas Especiais da Gestão, disponível para orientar as respostas e 
nos balizamos nos itens apresentados para informar quais medidas ocorrem no IFPR na Unidade 
Reitoria. 

a) Visão geral da política de sustentabilidade ambiental adotada pela unidade; 
A política de sustentabilidade ambiental adotada em nossa unidade apresenta ampla diversidade. Na 
elaboração de projetos e obras realizamos: 

 Pesquisa de mercado para utilização, sempre que possível, de matéria prima local como forma de 
incentivo ao arranjo produtivo local e como forma de reduzir impacto com transporte de longa 
distância; 

 Correta orientação do edifício de acordo com as condições climáticas da região onde o edifício 
está situado visando o conforto ambiental e evitando o uso de ar condicionado; 

 Estudo de insolação para aplicação de brises minimizando carga térmica recebida e visando 
conforto térmico; 

 Utilização de ventilação cruzada nos ambientes de sala de aula; 
 Aproveitamento das características topográficas do terreno evitando excesso de movimentação de 

terra e corte de árvores na medida do possível; 
 Utilização de águas pluviais nos vasos sanitários e lavagem de áreas externas; 
 Utilização de torneiras com temporizadores para reduzir a vazão de água; 
 Eficiência energética através da utilização de luz natural e sensores de presença; 
 Utilização de lâmpadas, luminárias e reatores mais eficientes, preferencialmente lâmpada fria; 
 Pesquisa e uso de materiais que utilizem princípios de sustentabilidade na sua produção e ao 

longo de sua vida útil e que possam ser reciclados posteriormente; 
 Reutilização e recuperação, sempre que possível, de materiais descartados em obras de reforma; 
 Modulação da construção para possível flexibilização dos ambientes. 

b) Se a unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P); 
 
A Diretoria de Infraestrutura, embora elabore e execute projetos sempre visando a sustentabilidade e com 
o acompanhamento do órgão ambiental local, sempre que necessário, até o momento não participou de 
eventos da A3P. Mas os Campi já realizaram participações envolvendo a Agenda Ambiental da 
Administração Pública. 
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c) Se na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 
5.940/2006; 

 
Em nossa unidade ocorre a separação dos resíduos, entretanto a coleta é realizada pelo sistema da 
Prefeitura Municipal, sem a parceria do IFPR com associações ou cooperativas de catadores. 
 

d) Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 
estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente; 

Os projetos e obras realizados no IFPR atendem aos critérios ambientais, elaborando projetos cujas obras 
terão menor impacto na fauna e flora existente em cada local, sempre com a liberação do IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná. A equipe busca sempre que possível empregar materiais com tecnologias 
eficientes e utilizar matérias e serviços locais. As edificações apresentam sistemas de economia de água e 
energia, através da utilização de sensores e reuso da água de chuvas. E a manutenção ocorre de forma 
simplificada em função do material e sistema construtivo empregado. 
 

e) Se a unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 
Decreto 7.746/2012; 

As atividades relacionadas aos parâmetros do decreto supracitado são relativas ao Plano de Gestão de 
Logística, inventários de bens, racionalização de materiais e serviços entre outros. Estas informações 
podem ser melhores respondidas na Coordenadoria de Logística e Serviços Gerais e na Coordenadoria de 
Almoxarifado e Controle Patrimonial. Assim como os itens: I, que trata sobre a formação da comissão do 
PLS; II, que discorre sobre as estratégias, objetivos e metas do PLS; III, sobre a formação e publicação 
da comissão e o PLS e item IV, divulgação dos resultados e metas alcançadas pelo PLS. 

I. Sobre a constituição da comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 
10, de 12 de novembro de 2012; 

II. Sobre a formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 
10/2012; 

III. Indicação de onde se encontra publicado o PLS e disponível no site da unidade (art. 12 da 
IN SLTI/MPOG 10/2012);  

IV. Informações sobre a publicação dos resultados alcançados a partir da implementação das 
ações definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas 
alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 
10/2012). 

Os itens acima: I, que trata sobre a formação da comissão do PLS; II, que discorre sobre as estratégias, 
objetivos e metas do PLS; III sobre a formação e publicação da comissão e o PLS e item IV, divulgação 
dos resultados e metas alcançadas pelo PLS também poderão ter suas informações com maiores detalhes 
na Coordenadoria de Logística e Serviços Gerais e na Coordenadoria de Almoxarifado e Controle 
Patrimonial. 
 
f) Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema. 
Acreditamos que o IFPR realiza trabalhos importante em relação a sustentabilidade e tecnologia 
correlacionadas. Entendemos que ainda não é o suficiente para preservar nossas fontes de recursos 
naturais e o local em que inserimos nossos edifícios, mas pretendemos ampliar nossos conhecimentos e 
cada vez mais buscar ideias e soluções que minimizem os impactos ambientais. 
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
Durante o exercício de 2015, o TCU emitiu uma deliberação para o IFPR que foi prontamente atendida: 

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 

 01 23000.013307/2015-61 2377/2015 e 2515/2011 
– Plenário TCU  11    Ofício 15596/2015-

TCU/SEFIP 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 103613 
Descrição da Deliberação 
Não pagamento de pensão ao menor sob guarda, nos termos da lei 8112/1990, art. 217, II, alínea b, e demais ações dispostas 
abaixo (em resumo): 

1) Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o dispositivo no Enunciado nº 
106 da súmula de Jurisprudência do TCU; 

2) Determinar ao órgão de origem que: 
a) Abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de pensão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias; 
b) Comunique a beneficiária do ato de pensão apreciado pela ilegalidade acerca do teor deste acórdão, alertando-a de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores recebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 103613 
Síntese da Providência Adotada 
Esclarecemos que, após tomar ciência das referidas decisões, efetuamos exaustivas buscas em nossos arquivos, e constatamos 
que nenhuma pensão foi solicitada e/ou negada sob a fundamentação a qual a corte de contas alterou sua jurisprudência. Por 
estas razões, não se fazem necessárias as notificações recomendadas no referido acórdão. 
Síntese dos Resultados Obtidos 
Legalidade dos atos 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
Não houve maiores empecilhos 
 
No exercício de 2015 não houve deliberações emanadas do TCU que estejam pendentes de cumprimento 
por parte do IFPR. 



 

 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã – Curitiba – Paraná  
Fone: (41) 3595-7600 – www.ifpr.edu.br                           130 

A Controladoria Geral da União no exercício de 2015 inovou, disponibilizando o Sistema Monitor para 
acompanhamento das recomendações feitas ao IFPR. Todas as recomendações abaixo descritas foram 
retiras do referido sistema, durante o mês de fevereiro de 2016. 
Embora formalmente, a CGU não tenha se manifestado a respeito das recomendações abaixo, 
entendemo-las como atendidas, conforme sugere o campo síntese da providencia adotada. 
 

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 

1 Relatório nº: 201407335 
2.1.1.6 CONSTATAÇÃO: 
Possibilidade de otimização da gestão 
dos professores substitutos. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Deliberação 

Considerando a ausência de norma específica relacionada com a contratação/gestão de professor substitutos no IFPR, 
recomenda-se a realização de estudos no sentido de regulamentar tal assunto, considerando os aspectos relatados, buscando 
definições de assuntos como: - carga horária mínima e máxima do docente substituto em sala de aula; - possibilidade de o 
docente substituto participar em comissões de implantação de cursos; - possibilidade de o docente substituto participar em 
projetos de pesquisa e extensão; e - entre outras atribuições. O propósito não consiste em enrijecer a gestão do professor 
temporário, mas sim, de ampliar e disseminar as boas práticas de um campus nos demais. As situações relatadas demonstram 
que, o docente substituto possui um potencial elevado de aproveitamento, especialmente na fase de implantação/inicial do 
curso, onde suas incertezas quanto a continuidade são elevadas.  

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Síntese da Providência Adotada 
Os professores substitutos são contratados na ausência de um professor efetivo, não existe vedação para a participação em 
reuniões dentro do IFPR e transmissão de conhecimento, cabe-se frisar, apenas que os professores substitutos trabalham no 
IFPR no prazo máximo de 24 meses ficando vedado sua nova contratação por um período de 2 anos como professor substituto. 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação 

Expedida 

2 Relatório nº: 201407335 
4.1.2.3 Constatação: Necessidade de 
aprimoramento/ampliação dos indicadores 
de gestão na Área de Pessoal. 

Relatório de 
Demandas 
Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Deliberação 
Recomenda-se a implantação de um Sistema informatizado para coleta, registro e compilação de dados relacionados à gestão 
de RH. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Síntese da Providência Adotada 
Atualmente o IFPR possui o SIGRH, que através de "business intelligence" (BI) compila e extrai vários relatórios gerenciais. 
Abaixo seguem as recomendações da CGU pendentes de atendimento por parte do IFPR em 2015. Todas 
em vias de atendimento. No campo “justificativa para o seu não cumprimento” está uma breve 
explicação das providências tomadas. As justificativas completas se encontram no sistema monitor da 
CGU 
 
Quadro 41 – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 
 

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 

1 Relatório nº: 201407335 2.1.1.1 – Constatação: Não cumprimento da 
carga horária mínima de aula pelos Docentes. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se que o IFPR desenvolva indicadores relacionados com a medição da intensidade de aproveitamento da força de 
trabalho do docente em atividade de aula, no intuito de acompanhar e monitorar a evolução deste indicador à medida que a 
instituição se consolida. Também o indicador servirá como norteador das decisões, especialmente quando da avaliação de 
contratação de novos docentes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 

As providências estão sendo tomadas. Através da Portaria nº 1305/2015, de 01/06/2015 foi instituída Comissão Permanente de 
Indicadores do IFPR. Compõem a Comissão integrantes de todos os setores. Após a indicação da Comissão a PROGEPE 
disponibilizou para os membros capacitação (Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional) que foi 
ministrado pela ESAF entre os dias 05/08 a 14/08/2015. Durante o primeiro semestre a comissão continuará se reunindo com a 
PROGEPE e PROENS para concluir a definição dos indicadores que serão monitorados periodicamente. 
 

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 

2 Relatório nº: 201407335 
2.1.1.3 - Constatação - Não cumprimento da 
carga horária mínima em atividade de 
pesquisa e/ou extensão pelos Docentes. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Tornar efetiva a participação de 100% dos docentes no desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão no IFPR, 
monitorando e acompanhando quantitativa e qualitativamente os projetos desenvolvidos. Bem como, requisitar maior 
dedicação à atividade de ensino aos docentes que não desenvolverem pesquisa e/ou extensão. 

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Está em fase de implantação, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) do IFPR, o sistema 
eletrônico de cadastro de projetos de pesquisa e extensão do IFPR, por meio do qual se ampliará a capacidade de 
monitoramento de projetos em desenvolvimento no IFPR. A previsão inicial é de que até o fim de 2016 todos os projetos de 
pesquisa ou extensão já possuam cadastro eletrônico com monitoramento eletrônico de relatórios por parte do Comitê de 
Pesquisa e Extensão. Além dessa medida, o Instituto Federal do Paraná tem adotado medidas normativas que visam garantir a 
fiscalização da efetiva participação de docentes em projetos de pesquisa e/ou extensão.  
 

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 

3 Relatório nº: 201407335 2.1.1.5 CONSTATAÇÃO: Insuficiência de 
oferta de vagas para cursos de Licenciatura. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Considerando que a oferta de vagas em cursos de licenciatura é uma missão legalmente atribuída ao IFPR, recomenda-se a 
concentração de esforços no sentido de viabilizar a oferta de vagas em quantitativo mínimo previsto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
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O IFPR apresenta um cenário de ascensão na oferta dos cursos de que trata a Lei nº 11.892/2008. É necessário observar que o 
número de vagas em cursos de Licenciatura vem evoluindo, da mesma maneira que os demais níveis tiveram sua oferta 
ampliada. A política de abertura de cursos mantém-se focada nos cursos Técnico Integrado e Licenciatura, em atendimento à 
Lei supracitada. Entretanto, é necessário destacar que, paralelamente, a instituição trabalhou na política de expansão e 
implantação de novos Campi, o que representou um quadro mais favorável à oferta dos cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) e cursos Técnicos de Nível Médio (Integrado e Subsequente).  IFPR, por meio da Pró-Reitoria de Ensino 
(PROENS), vem trabalhando para fortalecer e ampliar a oferta das Licenciaturas. Em 2016, a minuta das novas diretrizes 
curriculares para a formação inicial e continuada de professores no âmbito do IFPR será submetida à comunidade acadêmica 
para o debate e homologação pelos Conselhos, no intuito de assegurarmos nova proposta de reestruturação curricular voltada 
desde o ingresso ao êxito escolar dos estudantes, no intuito de cada vez mais atender a finalidade das orientações normativas, 
da legislação e da missão do IFPR. 
 

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 

4 Relatório nº: 201407335 
2.1.1.7 CONSTATAÇÃO: Não atingimento das 
metas previstas no TAM relativa à relação 
aluno/docente. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Recomenda-se que o IFPR desenvolva indicadores relacionados com a medição do quantitativo aluno/docente, no intuito de 
acompanhar e monitorar a evolução deste indicador à medida que a instituição se consolida. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
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O IFPR está tomando providências. Através da Portaria IFPR nº 1305 de 01/06/2015, foi instituída a Comissão Permanente de 
Indicadores do IFPR. Compõe a Comissão, integrantes de todos os setores da reitoria do IFPR. Os membros da Comissão 
participaram de Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional, ministrado pela ESAF, entre os dias 05 e 
14/08/2015. Com base na Portaria SETEC/MEC nº 25, 13 de agosto de 2015, que define conceitos e estabelece fatores para 
fins de cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
a Comissão do IFPR está desenvolvendo o levantamento da Relação Aluno por Professor (RAP) de cada campus do IFPR e 
consequentemente do valor institucional. Como tivemos em 2015 o início de nove (9) novas unidades entre Campi avançados e 
novos Campi, o valor do RAP final ficou em aproximadamente 12. Entretanto, quando consideramos somente os Campi fase 1 
e fase 2, o valor do RAP ficou acima de 15. O IFPR, por meio da PROPLAN, e em consonância com as políticas de ensino da 
PROENS, está acompanhando e monitorando a evolução deste indicador, buscando desenvolver novas metodologias para 
abertura e verticalização de cursos nos Campi. 

 
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 

5 Relatório nº: 201407335 
2.1.1.7 CONSTATAÇÃO: Não atingimento das 
metas previstas no TAM relativa à relação 
aluno/docente. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se que o IFPR avalie as causas da elevada evasão dos alunos, seja por meio da atuação da CPA ou outra instância 
competente. Os indicadores até então levantados, demonstram que a principal causa é a baixa procura dos cursos ofertados 
(seja no vestibular, seja no índice de matriculados que iniciam o curso), demonstrando necessidade do IFPR em aprimorar a 
oferta. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Por ser assunto de alta complexidade e exige uma análise mais acurada dos fatos. As causas da evasão escolar no Instituto 
Federal do Paraná compreendem variáveis distintas: vulnerabilidade socioeconômica e/ou pobreza; identificação com a 
formação técnica; período de formação integrada, geralmente, em 4 anos; localização do campus; potencialidade regional; 
necessidade de trabalhar; metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem; abordagens dos conteúdos; formação docente; 
entre outras. ALGUMAS variáveis são comuns ou possuem princípios universais, como metodologias de ensino; outras são 
possuem características locais e/ou regionais. O IFPR vem atuando, paulatinamente, nas seguintes ações: Criação das equipes 
multidisciplinares em todos os Campi no intuito de dar apoio pedagógico ao corpo docente e discente, bem como à 
comunidade escolar/acadêmica como um todo; formação dos gestores de ensino; institucionalização, regulamentada em 
Resolução (n. 02/2009 do Conselho Superior do IFPR, Art. 6º, Inciso 6); prática do Conselho de Classe ou Coletivo 
Pedagógico; reuniões periódicas com os pais do Ensino Médio em todos os Campi; política de ingresso em todos os cursos; 
política de assistência estudantis; programa de Bolsa de Inclusão Social; criação das Comissões de Avaliação da 
Aprendizagem e de Currículo; criação do Grupo de Trabalho; Criação da Diretoria de Registro e Acompanhamento Docente; 
criação da Diretoria de Registro e Acompanhamento Docente. Várias reuniões, visitas pedagógicas, formações são realizadas 
no cotidiano pedagógico nas relações da gestão desta Pró-Reitoria de Ensino com os Campi. 

 
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 

6 Relatório nº: 201407335 
4.1.2.2 CONSTATAÇÃO: Ausência de 
metodologia para avaliação da 
qualidade/quantidade dos serviços prestados pelos 
servidores. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Recomenda-se a realização de estudos no sentido de implantar uma metodologia de avaliação de desempenho 
quantitativo/qualitativo dos serviços prestados pelos servidores.  As observações descritas no presente item poderão ser 
consideradas, porém não são restritivas e muito menos exaustivas, devido à existência de inúmeras técnicas/estudos sobre o 
assunto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Uma das principais ações na área de gestão de pessoas do IFPR em 2015 foi a instituição de um Grupo de Trabalho 
responsável por estudar as metodologias de avaliação de desempenho dos servidores do IFPR no sentido de obter resultados 
mais qualitativos e menos quantitativos. O Grupo, inclusive, já apresentou uma proposta de avaliação para os servidores em 
Estágio Probatório que utiliza uma escala de conceitos e relatórios contínuos de acompanhamento. Esta proposta passará pela 
análise do Reitor, posteriormente Cis e Consulta Interna entre os servidores de cada categoria envolvida. 
 

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 

7 Relatório nº: 201407335 4.1.2.4 Constatação: Ausência de metodologia 
para avaliação da motivação dos servidores. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se a realização de estudos no sentido de implantar uma política de valorização e motivação dos servidores.  As 
observações descritas no presente item poderão ser consideradas, porém não são restritivas e muito menos exaustivas, devido à 
existência de inúmeras técnicas/estudos sobre o assunto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Considerando as dificuldades para a implantação de uma política de valorização do trabalho e motivação profissional em uma 
instituição nova, assim como o plano de carreira dos servidores que compõe a força de trabalho nas instituições federais de 
ensino pouco favoráveis para a retenção de servidores, já que a maioria almeja salários e carreiras melhores e instituições mais 
consolidadas; No IFPR as ações voltadas para a valorização do trabalho e a motivação profissional dos servidores estão entre 
as principais políticas de Gestão de Pessoas, sendo, a partir de 2015, intensificada, primeiramente, com composição de uma 
equipe de trabalho com profissionais ocupantes de cargos e perfis direcionados às áreas de atenção à saúde e de qualidade de 
vida do servidor, como assistente social e psicóloga. Esta equipe, lotada em unidade própria da PROGEPE, denominada 
Coordenadoria de Atenção ao Servidor, atua diretamente integrada às políticas de capacitação e desenvolvimento dos 
servidores. 
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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 

8 Relatório nº: 201407335 
4.1.2.3 Constatação: Necessidade de 
aprimoramento/ampliação dos indicadores de gestão 
na Área de Pessoal. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se a implantação de indicadores de RH e a emissão de relatórios gerenciais periódicos no intuito de monitorar e 
acompanhar a evolução. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 

Através da Portaria nº 1305/2015, de 01/06/2015 foi instituída Comissão Permanente de Indicadores do IFPR. Compõe a 
Comissão integrantes de todos os setores. Após a indicação da Comissão a PROGEPE disponibilizou para os membros 
capacitação (Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional) que foi ministrado pela ESAF entre os dias 
05/08 a 14/08/2015. Durante o primeiro semestre de 2016 a comissão continuará se reunindo com a PROGEPE para concluir a 
definição dos indicadores que serão monitorados periodicamente. 
 

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 
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9 Relatório nº: 201407335 
4.1.2.3 CONSTATAÇÃO: Necessidade de 
aprimoramento/ampliação dos indicadores de gestão 
na Área de Pessoal. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Recomenda-se a elaboração de objetivos e metas. Devido ao seu macro contexto, entende-se que os objetivos podem ser 
atribuídos em nível de Campus. Por sua vez, as metas poderão ser segmentadas em nível de Setor/Divisão. A nível individual, 
usualmente a avaliação é realizada pela chefia imediata, baseando-se nos parâmetros pré-definidos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 

Através da Portaria nº 1305/2015, de 01/06/2015 foi instituída Comissão Permanente de Indicadores do IFPR. Compõe a 
Comissão integrantes de todos os setores. Após a indicação da Comissão a PROGEPE disponibilizou para os membros 
capacitação (Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional) que foi ministrado pela ESAF entre os dias 
05/08 a 14/08/2015. Durante o primeiro semestre de 2016 a comissão continuará se reunindo com todos os setores para 
concluir a definição dos indicadores que serão monitorados periodicamente e servirá como subsídio para detalhamento de 
tarefas entre servidores e chefia imediata. 
 

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 

10 Relatório nº: 201407335 
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Não comprovação da entrega de livros didáticos 
na ordem de R$ 942.479,74 pela empresa 
denunciada em Operação Policial 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
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Descrição da Recomendação 

Considerando a não comprovação de entrega dos livros, recomenda-se a adoção de medidas administrativas para ressarcimento 
ao erário e apuração de responsabilidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Foi nomeada a Servidora Lara Cristiane dos Santos, por força da Portaria IFPR n.º 1.811/2015, publicada no DOU de 
02.01.2015, para proceder levantamentos e análise de admissibilidade de medidas referente ao assunto em tela, cujo trabalho 
culminou na nomeação de comissão processante (Portaria IFPR 1054, de 26.03.2015). Portanto, entendemos que houve 
providências por parte da gestão, na ocasião. A apuração no momento encontra-se suspensa, por conta de processo semelhante 
ocorrendo em paralelo na CGU 
 

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 

11 RDE 00217.001360-2012-35 

2.1.1.4 - Constatação - Professora substituta 
desligada do IFPR após 06 meses da 
nomeação da professora efetiva para 
exercício das mesmas atividades de docência 
na área de licenciatura em Língua Portuguesa 
e Inglesa. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Recomenda-se o levantamento das circunstâncias em que as duas profissionais atuaram simultaneamente apesar da necessidade 
de apenas uma, com a finalidade de avaliar se não houve ineficiência gerencial. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A fim de atender as Recomendações da OS 201308631, Identificações 142887, 142888, 142889 e 142890 do Sistema Monitor 
da CGU, informo que estas foram devidamente acolhidas por esse IFPR à luz da Art. 143 da Lei nº 8.112/90 e ainda que tais 
recomendações foram encaminhadas para a Seção de Procedimentos Disciplinares com vistas à instauração dos processos investigativos.  
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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 

12 RDE 00217.001360-2012-35 
2.1.1.8 - Constatação - Não apresentação 
dos processos seletivos para contratação de 
bolsistas EAD. 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se o levantamento das situações que resultaram na perda dos documentos cadastrais e dos processos seletivos dos 
bolsistas ARMC, VCD e CASMM. Caso seja identificada falta funcional, deverá ser iniciado o processo de apuração de 
responsabilidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A fim de atender as Recomendações da OS 201308631, Identificações 142887, 142888, 142889 e 142890 do Sistema Monitor 
da CGU, informo que estas foram devidamente acolhidas por esse IFPR à luz da Art. 143 da Lei nº 8.112/90 e ainda que tais 
recomendações foram encaminhadas para a Seção de Procedimentos Disciplinares com vistas à instauração dos 
processos investigativos.  
 

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 

13 RDE 00217.001360-2012-35 
2.1.1.10 - Constatação - Ausência de 
informações sobre os aprovados no Curso 
de Logística e no Curso de Eventos 
EAD/20114 

Relatório de 
Demandas Externas 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 

Recomenda-se o levantamento das situações que resultaram na perda dos documentos dos cursos de logística e de eventos. 
Caso seja identificada falta funcional, deverá ser iniciado o processo de apuração de responsabilidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A fim de atender as Recomendações da OS 201308631, Identificações 142887, 142888, 142889 e 142890 do Sistema Monitor 
da CGU, informo que estas foram devidamente acolhidas por esse IFPR à luz da Art. 143 da Lei nº 8.112/90 e ainda que 
tais recomendações foram encaminhadas para a Seção de Procedimentos Disciplinares com vistas à instauração dos processos investigativos.  
 

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 

14 RDE 00217.001360-2012-35 
3.1.1.1 - Constatação - O professor AS 
descumpriu o regime de dedicação 
exclusiva 

Relatório de 
Demandas Externas 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
Descrição da Recomendação 
Recomenda-se apurar as circunstâncias em que o servidor as informou o não desenvolvimento de atividades privadas e caso 
configure declaração inverídica, instaurar procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade dos servidores que 
atuaram no processo e providenciar o ressarcimento das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente. 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 49103 
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Justificativa para o seu não Cumprimento 
A fim de atender as Recomendações da OS 201308631, Identificações 142887, 142888, 142889 e 142890 do Sistema Monitor 
da CGU, informo que estas foram devidamente acolhidas por esse IFPR à luz da Art. 143 da Lei nº 8.112/90 e ainda que 
tais recomendações foram encaminhadas para a Seção de Procedimentos Disciplinares com vistas à instauração dos processos investigativos.  
 
9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de controle interno 
A Controladoria Geral da União no exercício de 2015 inovou, disponibilizando o Sistema Monitor para 
acompanhamento das recomendações feitas ao IFPR. Todas as recomendações abaixo descritas foram 
retiras do referido sistema, durante o mês de fevereiro de 2016. 
 
9.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário  
Todos os danos causados ao IFPR são encaminhados para apuração através da Secretaria de 
Procedimentos Disciplinares e em situações específicas é solicitado apoio aos órgãos públicos para 
auxiliar na apuração. 
Nos registros da Secretaria de Procedimentos Disciplinares, do exercício de 2015, não constam processos 
julgados de casos de dano ao erário com os devidos recebimentos de débitos ou remetidos ao TCU. 
 
9.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto 

no art. 5º da Lei 8666/93 
DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE 
A ordem cronológica das datas das exigibilidades das obrigações não tem sido seguida em sua totalidade 
pelo IFPR. A principal razão disso deve-se ao recurso financeiro insuficiente para pagamento de todas as 
obrigações. Contas a pagar como água e esgoto, energia elétrica, correios, telefone, internet, aluguel, 
condomínio e diárias de servidores tem tido preferência na ordem de pagamentos, isso devido 
enquadrarem-se como despesas essenciais ao funcionamento do Instituto e que se não forem quitadas 
regularmente, podem prejudicar ou até mesmo paralisar a existência da autarquia. Outra situação 
ocorrida tem sido ocasionada por algumas construtoras, que diante da ausência de pagamentos, têm 
informado a paralisação de algumas obras, o que poderia ocasionar rescisão do contrato, gerando um 
ônus para a administração pública, ao ter que investir recursos e esforços em um novo processo 
licitatório e uma das empresas instruiu processo de recebimento de multa e juros pelo atraso nos 
pagamentos, fato este previsto em cláusula contratual. Outro fato refere-se à execução de contratos 
terceirizados de limpeza, apoio administrativo, vigilância e locação de carro com motorista. Esses 
serviços são de extrema importância ao IFPR, e como estas empresas trabalham com contratantes em sua 
maioria da administração pública, muitas daquelas estavam com problemas de caixa, sem condições de 
pagar seus empregados, o que estava sendo cogitada paralisação do serviço por parte dos trabalhadores 
terceirizados pelo não recebimento de salários, o que poderia gerar ônus ao IFPR diante da 
responsabilidade subsidiária do IFPR para com esses empregados terceirizados. 
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9.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento 

 
A desoneração de contratos data de 2014, onde recebemos o comunicado da Auditoria Interna e também 
planilha elaborada pela DCOF contendo os contratos que necessitavam de revisão, os quais foram 
classificados e separados de acordo com o CNAE dos mesmos. 
Foi enviado documento aos gestores, solicitando que os mesmos analisassem o caso concreto à luz da 
alteração legislativa e respondessem se havia ou não a necessidade/possibilidade de desoneração desses 
contratos. 
Ocorreu uma resposta do Prof. Ezequiel Burkarter, gestor do contrato TEKIS, o qual informou que o 
pagamento ao serviço prestado através do contrato teria sido feito de forma única e, portanto, não havia 
como falar em desoneração, já que o pagamento foi anterior a publicação das novas regras. 
Outra resposta, do Prof. Eduardo Liquio Takao, o qual nos informou que havia entrado em contato com a 
empresa Sig software & consultoria e a mesma comprovou não ter sido beneficiada com a desoneração, 
motivo pelo qual entendia não ser cabível a revisão contratual. 
Com relação aos demais contratos não houve retorno de seus gestores. 
Após essa demanda, realizou-se uma reunião com a Auditoria Interna, ocasião em que foi entregue a eles 
a documentação coletada, e foi informado que as demais ações deveriam ser tomadas pela própria 
Auditoria, já que os gestores dos demais contratos não se pronunciaram sobre o questionado dentro dos 
prazos. 
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CONTRA
TO 

EMPRES
A CNPJ CNAES DESONERAÇÃO GESTOR DO 

CONTRATO CONTATO 

03/2012 
Sig 

software & 
consultoria 

13.406.686
/0001-67 

62.01-5-00 - Desenvolvimento de 
programas de computador sob 

encomenda /62.04-0-00 - Consultoria 
em tecnologia da informação/62.09-1-

00 - Suporte técnico, manutenção e 
outros serviços em tecnologia da 

informação /85.99-6-04 - Treinamento 
em desenvolvimento profissional e 

gerencial 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE A 
ATIVIDADE ESTÁ ENQUADRADA COMO 
OBRIGATÓRIA - CONFORME ANEXO I IN 

1436 SRF - SETOR 1. Serviços de Tecnologia da 
Informação (TI) e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 

Eduardo Liquio 
Takao eduardo.takao@ifpr.edu.br 

17/2012 
RMO – 

Manutençã
o e Suporte 

96.804.406
/0001-04 

62.01-5-00 - Desenvolvimento de 
programas de computador sob 

encomenda 62.04-0-00 - Consultoria em 
tecnologia da informação 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE A 
ATIVIDADE ESTÁ ENQUADRADA COMO 
OBRIGATÓRIA - CONFORME ANEXO I IN 

1436 SRF - SETOR 1. Serviços de Tecnologia da 
Informação (TI) e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 

Everton Luiz 
Machado everton.machado@ifpr.edu.br 

21/2012 Construtor
a Elabore 

07.726.882
/0001-16 

41.20-4-00 - Construção de edifícios / 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e 

ferrovias /71.12-0-00 - Serviços de 
engenharia 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, MAS A ATIVIDADE QUE É 
OBJETO DO NOSSO CONTRATO 7112 NÃO 
ESTÁ - CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - 

SETOR 5 - Construção Civil 

Pierre Luís Alves pierre.alves@ifpr.edu.br  
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40/2012 
DM 

Construtor
a de Obras 

LTDA 
76.483.726
/0001-94 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e 
ferrovias / 42.21-9-01 - Construção de 
barragens e represas para geração de 

energia elétrica 
42.21-9-02 - Construção de estações e 

redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de 

abastecimento de água, coleta de esgoto 
e construções correlatas, exceto obras de 

irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 

42.23-5-00 - Construção de redes de 
transportes por dutos, exceto para água 

e esgoto 
42.91-0-00 - Obras portuárias, 

marítimas e fluviais 
42.92-8-02 - Obras de montagem 

industrial 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia 

civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do 
terreno não especificados anteriormente 

43.91-6-00 - Obras de fundações 
41.10-7-00 - Incorporação de 
empreendimentos imobiliários 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas 

pré-moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de 

cimento para uso na construção 
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de 

fibrocimento para uso na construção 
23.30-3-05 - Preparação de massa de 
concreto e argamassa para construção 

23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de 
cerâmica e barro cozido para uso na 
construção, exceto azulejos e pisos 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, MAS A ATIVIDADE QUE É 
OBJETO DO NOSSO CONTRATO 2330301 - 

NÃO ESTÁ - NO ENTANTO DURANTE 
RESPOSTA AOS PARTICIPANTES DA CC 

12/2012 - TRATA -SE DE OBRA - CONFORME 
ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 - Construção 

Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br 
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35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 
36.00-6-01 - Captação, tratamento e 

distribuição de água 

41/2012 
Cassol Pré-
Fabricados 

Ltda 
86.183.449
/0001-58 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 41.20-4-00 - 

Construção de edifícios 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, MAS A ATIVIDADE QUE É 
OBJETO DO NOSSO CONTRATO 2330301 - 

NÃO ESTÁ - NO ENTANTO DURANTE 
RESPOSTA AOS PARTICIPANTES DA CC 

12/2012 - TRATA -SE DE OBRA - CONFORME 
ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 - Construção 

Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br 

02/2013 Differencial 
Engenharia 03.255.024

/0001-80 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e 

ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de 
engenharia 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 
Patricia Dias patricia.dias@ifpr.edu.br 

09/2013 
Tekis 

Tecnologia
s 

Avançadas 
07.674.744
/0001-30 

62.03-1-00 - Desenvolvimento e 
licenciamento de programas de 
computador não-customizáveis 

62.02-3-00 - Desenvolvimento e 
licenciamento de programas de 

computador customizáveis 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE A 
ATIVIDADE ESTÁ ENQUADRADA COMO 
OBRIGATÓRIA - CONFORME ANEXO I IN 

1436 SRF - SETOR 1. Serviços de Tecnologia da 
Informação (TI) e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) 

Ezequiel Burkarter ezequiel.burkarter@ifpr.edu.br  
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46.51-6-01 - Comércio atacadista de 
equipamentos de informática 

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia 
da informação 

47.51-2-01 - Comércio varejista 
especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática 

24/2013 
Consvale 

Construtor
a Vale do 

Ivaí Ltda – 
EPP 

77.979.490
/0001-44 

41.20-4-00 - Construção de edifícios                                                 47.44-0-99 - Comércio varejista de 
materiais de construção em geral 

42.99-5-01 - Construção de instalações 
esportivas e recreativas 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, 

topografia e geodésia 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e 

ferrovias 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  

39/2013 
N.S Santa 

Rita 
Construtor
a de Obras 

Eireli 

06.908.006
/0001-48 

41.20-4-00 - Construção de edifícios       43.21-5-00 - Instalação e manutenção 
elétrica 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e 
ferrovias 

42.22-7-01 - Construção de redes de 
abastecimento de água, coleta de esgoto 
e construções correlatas, exceto obras de 

irrigação 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em 

pistas rodoviárias e aeroportos 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e 

limpeza de terreno 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  
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40/2013 -
41/2013 - 
48/2013 - 
50/2013 -
52/2013 - 
55/2013 

KS 
Construtor
a Galvan 
Ltda-EPP 

81.066.953
/0001-54 

41.20-4-00 - Construção de edifícios      23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de 
cimento para uso na construção 

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de 
carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual 
e internacional 

46.79-6-99 - Comércio atacadista de 
materiais de construção em geral 

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra 
temporária 

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes 
41.10-7-00 - Incorporação de 
empreendimentos imobiliários 

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia 
civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - 

ruas, praças e calçadas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e 

ferrovias 
42.99-5-01 - Construção de instalações 

esportivas e recreativas 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  

42/2013 
ABEL 

Sgarioni 
Engenharia 

07.993.729
/0001-55 

43.99-1-01 - Administração de obras                                             
42.99-5-99 - Outras obras de 

engenharia civil não especificada 
anteriormente 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS, TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  
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43/2013 -
44/2013 -
45/2013 -
51/2013 - 
56/2013 

Costa 
Oeste 

Construçõe
s Ltda 

02.356.306
/0001-00 

41.20-4-00 - Construção de edifícios    42.99-5-01 - Construção de instalações 
esportivas e recreativas 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção 
elétrica 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS , TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  

46/2013 - 
47/2013 -
49/2013 - 
53/2013 -
54/2013 -
57/2013 

A.L.O.M 
Tossin 

Serviços e 
Eireli 

12.406.332
/0001-50 

41.20-4-00 - Construção de edifícios                 42.99-5-01 - Construção de instalações 
esportivas e recreativas 

47.44-0-99 - Comércio varejista de 
materiais de construção em geral 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção 
elétrica 

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto armado, em 

série e sob encomenda 
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-

moldadas de concreto 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS , TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  

51/2013 
Costa 
Oeste 

Construçõe
s Ltda 

02.356.306
/0001-00 

41.20-4-00 - Construção de edifícios                                                    42.99-5-01 - Construção de instalações 
esportivas e recreativas 

43.21-5-00 - Instalação e manutenção 
elétrica 

ANALISAR REAJUSTE, INICIALMENTE 
ALGUMAS ATIVIDADES ESTÃO 

ENQUADRADAS , TRATA -SE DE OBRA - 
CONFORME ANEXO I IN 1436 SRF - SETOR 5 

- Construção Civil 

Marcos Antônio de 
Sordi marcos.sordi@ifpr.edu.br  
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9.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda  
O IFPR não possui contrato de publicidade e propaganda. As ações de publicidade e propagandas 
institucionais são feitas ou orientadas pela Coordenadoria Geral de Comunicação. Os Campi também têm 
autonomia para fazer divulgações nas suas respectivas atuações. Por atuarem na área fim, os Campi 
focam mais na divulgação de publicidade mercadológica, aquela que se destina a promover produtos e 
serviços do IFPR.  
Embora não tenha contrato com agência de publicidade, o IFPR contava (2015) com contrato com 
gráfica, que fornece itens como banners, folder, panfletos e outros materiais que dão suportes as ações de 
publicidade. Abaixo seguem informações relativas aos gastos com ações de publicidade institucional e 
mercadológica, também disponibilizamos os valores gastos com publicidade oficial, cujos principais 
prestadores de serviços são a Imprensa Nacional e a EBC – Empresa Brasil de Comunicação. 
Quadro 49 – Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 
Institucional Ação 20RL Funcionamento - fonte da própria arrecadação do Processo 49.904,42 10.152,45 

Legal Ação 20RL Funcionamento - fonte da própria arrecadação do Processo 6.935.832,65 3.500.804,64 
 

Mercadológica Ação 20RL Funcionamento - fonte da própria arrecadação do Processo --- 
 

54.188,23 

Utilidade pública --- --- --- 
 
A tabela acima apresenta uma aproximação dos gastos efetuados com publicidade em 2015. Nela estão 
os empenhos e pagamentos feitos em 2015. A divisão entre publicidade institucional e mercadológica é 
muito tênue no IFPR uma vez que a divulgação da imagem do IFPR está atrelada aos seus produtos e 
serviços. Conseguimos fazer uma breve classificação no que diz respeito aos pagamentos. Já no que diz 
respeito aos empenhos, estes podem ser estimativos e seus valores atendem tanto a publicidade 
institucional quanto mercadológica (optamos por lançar o valor total no campo institucional). 
Em relação aos valores empenhados serem menores do que os valores pagos, cumpre dizer que partes 
dos valores pagos em 2015 referem-se a restos a pagar, portanto, valores empenhados em 2014. 


