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PDI 2019/2023 - Campus Curitiba 

 
 
1 – Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
 

1.1 – Perfil Institucional 
O Instituto Federal do Paraná foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, é 

uma instituição pública e gratuita de educação superior, básica e profissional, que se instituiu da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a qual criou os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O IFPR possui natureza jurídica de autarquia, 
detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 
vinculado ao Ministério da Educação. 
   Os Campus Curitiba do Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma unidade descentralizada de 
ensino, pesquisa e extensão dotada de competência administrativa e pedagógica, estabelecidas 
por ato do Conselho Superior, cujo funcionamento é baseado na Lei 11.892/2008, no Estatuto, 
no Regimento Geral e nos regulamentos do Conselho Superior e da Reitoria. Atualmente, conta 
com 2.945  alunos matriculados em seus cursos de técnicos de nível médio na modalidade 
concominante/subsequente, 507 alunos na graduação,  232 alunos nos cursos de especialização 
e 27 alunos no mestrado. Possui ainda 1356 matriculados nos cursos técnicos à distância, 
totalizando 5067 alunos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno e aulas aos 
sábados. A partir de 2020, existe a previsão de construção de mais um bloco didático com salas 
de aula e laboratórios de informática. O seu quadro de servidores é composto por 219 docentes 
e 79 técnicos administrativos em educação. Do total de docentes, 204 são efetivos e 15 são 
substitutos. 
  
   O Campus Curitiba possui a seguinte estrutura básica: 
 I - órgãos colegiados: 
a) Colégio Dirigente do Câmpus — CODIC; 
b) Comitê de Pesquisa e Extensão — COPE; 
c) Núcleo de Inovação Tecnológica — NIT; 
d) Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas — NAPNE; 
e) Colegiados de Cursos. 
  
II. Unidades Executivas. 
a) Direção-Geral; 
b) Diretoria de Planejamento e Administração; 
c) Diretoria de Ensino; 
d) Diretoria de Pesquisa, Extensão e Inovação. 
   

   1.3 Missão 
  
Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade, socialmente 

referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de cidadãos críticos, 
autônomos e empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade. 

  
1.4 Visão 
  
 Ser reconhecida, até 2023, como uma instituição de excelência em educação profissional, 

tecnológica e científica, comprometida com o desenvolvimento social. 
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1.5 Valores 
  
Educação de qualidade e excelência;  
• Eficiência e eficácia;  
• Ética;  
• Pessoas;  
• Sustentabilidade;  
• Visão sistêmica;  
• Qualidade de vida;  
• Diversidade humana e cultural;  
• Inclusão social;  
• Empreendedorismo e inovação;  
• Respeito às características regionais;  
• Democracia e transparência.  
 

1.2 - Planejamento Estratégico 
 

O diagnóstico institucional do Campus foi realizado através da ferramenta Matriz SWOT, 
muito utilizada para construção do planejamento estratégico de instituições públicas e privadas. 

A análise SWOT também conhecida por FOFA é utilizada para caracterizar o ambiente 
interno e externo da instituição, onde são listadas as forças e fraquezas relacionadas ao 
ambiente interno e as oportunidades e ameaças que dizem respeito ao ambiente externo, ou 
seja, são destacadas os fatores internos e externos que influenciam positiva ou negativamente a 
instituição e que estão sob seu controle ou não. 

A seguir será demonstrada a Matriz SOWT do Campus Curitiba/IFPR, onde os fatores 
correspondentes das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades foram listados em ordem de 
importância/prioridade, ou seja, aqueles fatores que mais influenciam a organização serão os 
primeiros da lista. 

Após a realização da matriz, foi detalhado brevemente cada fator e a que ele corresponde. 
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ANÁLISE SWOT - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITBA 

  FORÇAS FRAQUEZAS 

AMBIENTE 
INTERNO 
  

     
FO 1- Educação Pública e e gratuita; 
FO 2 - Ensino de Qualidade ; 
FO 3 - Docentes altamente 
capacitados; 
FO 4 - Ensino associado à pesquisa e 
extensão; 
FO 5 - Formação e qualificação dos 
servidores; 
FO 6 - Diversidade de cursos; 
 
 
 
 
 

F 1 - Imagem Institucional frágil e pouco 
conhecida; 
F 2 -  Localização do Campus Curitiba; 
F 3 - Infraestrutura inadequada;  
F 4 - Ausência de padronização e 
mapeamento dos processos e atribuições; 
F 5 - Sistemas de Informação 
administrativos deficientes; 
F 6- Instabilidade políticas na Instituição; 
 
 
 
  

AMBIENTE 
EXTERNO 
  

 
O - Aumento de ofertas de emprego 
nas áreas dos cursos ofertados; 
O - Carência de profissionais técnicos 
no mundo do trabalho;  
O - Parcerias educacionais e 
tecnológicas, nacionais e 
internacionais; 
O - Parcerias com empresas; 
O - Incentivo à qualificação 
profissional; 
O - Políticas de expansão do ensino 
técnico profissionalizante; 
O - Incentivos Governamentais;  
 
 

A - Descontinuidade de Políticas Públicas 
de ensino na área profissionalizante; 
A - Cenário econômico desfavorável OU 
Crise Econômica e financeira mundial; 
A - Contingenciamento dos recursos 
orçamentários; 
A - Desvalorização do ensino profissional e 
técnico; 
A - Excesso de burocracia nas relações 
com instituições públicas e privadas; 
A - Insuficiência de servidores (déficit); 
A - Catástrofes naturais; 

  OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

  
  

  
  
Nos pontos fortes enunciados, destaca-se a educação pública e gratuita, visto que não há 

nenhum custo para o aluno que queira cursar na instituição, bastando apenas ser aprovado no 
processo seletivo mediante taxa de inscrição para cobrir os custos do processo. Soma-se a isso 
o ensino de qualidade, outro ponto forte importante e que envolve desde a relevância dos cursos, 
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a grade curricular, ensino associado à pesquisa e extensão, docentes altamente capacitados e a 
formação e qualificação dos servidores o que já engloba mais três pontos fortes da matriz. Essa 
qualificação dos servidores se dá em função de grande parte dos docentes possuírem mestrado 
e doutorado e os técnicos administrativos em educação possuírem formação superior ao exigido 
para os cargos além de participarem de capacitações em suas áreas de atuação. A diversidade 
dos cursos também é muito importante, o Campus conta hoje com 33 (trinta e três) cursos, 
divididos nas áreas técnica, graduação, e pós graduação com as especializações e um 
mestrado. Todos os fatores levantados são considerados pontos fortes da instituição e 
fortalecem a identidade organizacional. 

  
Apesar das suas forças, o Campus possui também muitos pontos fracos, a imagem 

institucional ainda é frágil e pouco conhecida, sendo essa a principal fraqueza da instituição, 
muitas pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar do IFPR. A localização do Campus 
Curitiba apesar de ser central, não pode ser considerada um ponto forte, pois há poucas linhas 
de transporte coletivo no entorno, pouco estacionamento e a falta segurança. O espaço físico do 
Campus está situado em construções antigas, sendo uma parte tombada pelo patrimônio 
histórico, há locais inutilizáveis e impossíveis de demolir para construir. As construções possuem 
infiltrações e vários problemas estruturais, faltam salas de aula, há vários mobiliários com 
avarias, computadores defasados, podendo ser considerada uma infraestrutura inadequada para 
Campus e com pouca possibilidade de expansão para abrigar mais cursos.  Por ser uma 
instituição relativamente nova (10 anos) ainda há certa ausência de padronização e mapeamento 
dos processos e atribuições, os quais muitas vezes são executados e encaminhados de forma 
subjetiva, conforme a percepção e conhecimento daquele que está responsável pelos 
procedimentos. Outro ponto fraco que é perceptível no desempenho das funções diárias, são os 
sistemas de informação administrativos ineficientes utilizados, apresentam lentidão e travam 
muitas vezes, perde-se trabalhos em andamento o que causa retrabalho e toma mais tempo dos 
usuários. A instabilidade política na instituição ocasionada com problemas eleitorais e trocas de 
dirigentes constantes, acaba afetando no Campus, pois a maioria dos procedimentos são 
interligados/dependem da reitoria, acarretando mudanças de fluxo constantes, tudo isso gera 
desconforto e desmotivação nos servidores afetando o clima organizacional. 
  

É preciso ainda levar em conta as ameaças externas para poder gerenciar os riscos na 
gestão. Uma hipótese é que possa haver descontinuidade das políticas públicas de ensino na 
área profissionalizante, seja por vontade dos governantes ou por um cenário econômico 
desfavorável, o qual já se faz presente e implicou no contingenciamento dos recursos 
orçamentários impostos às instituições de ensino, gerando cortes nas compras e contratos. Num 
cenário de poucos recursos e falta de políticas na área pode e deve ocorrer a desvalorização do 
ensino profissional e técnico o que enfraquecerá a identidade da instituição. Além desses pontos, 
o excesso de burocracia nas relações públicas e privadas como também a burocracia excessiva 
na legislação vão de encontro ao desenvolvimento da instituição, o governo federal impõe 
normativas e leis que devem ser seguidas e utilizadas, mas diante do cenário da falta de 
servidores e pouca capacitação nos novos sistemas e fluxos, torna impossível a implantação 
efetiva. Na mesma linha, a descontinuidade das políticas interfere no desconhecimento da 
comunidade sobre a educação profissional pelo seu público alvo dificulta o progresso 
organizacional.  A política de extinção de cargos instituída pelo Ministério da Educação (MEC) 
ocasiona a insuficiência de servidores e aumenta o déficit já existente, pois as instituições 
recebem do MEC o dimensionamento das vagas. E por fim, é impossível prever as catástrofes 
naturais principalmente as chuvas que ocasionam estragos no Campus, já que a estrutura física 
é bastante antiga em grande parte. 
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Em relação às oportunidades, pode-se destacar o possível aumento de ofertas de emprego 
nas áreas dos cursos ofertados o que aumentará a demanda pelos cursos oferecidos e com esse 
aumento de demanda haverá carência de profissionais técnicos no mundo do trabalho o que 
evidenciaria a importância do ensino técnico e profissional levando a valorização nessa área.  As 
parcerias educacionais e tecnológicas nacionais e internacionais são oportunidades importantes 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino da instituição como também as parcerias 
com empresas com intuito de criar uma ponte entre os alunos e vagas de estágio e 
oportunidades de emprego. O surgimento de indústrias na região seria uma ótima oportunidade 
para alocar os estudantes e futuros profissionais, pois no Campus há cursos direcionados à área 
industrial. Todos esses fatores podem fortalecer o incentivo à qualificação profissional seja por 
parte do governo ou de instituições privadas. As políticas de expansão do ensino técnico 
profissionalizante também fortalecerão a imagem da instituição e conseqüentemente surgirão 
mais incentivos governamentais para criação de novos cursos, melhorar a infraestrutura etc. 

 
- Metas 
Novos cursos presenciais que estão em processo de criação e aprovação (previsão de oferta 

de 2019 a 2022). 

1.2.1 – Metas do Ensino Técnico Médio 
- Técnico em Química (30 vagas) 

1.2.2 – Metas do Ensino Superior 
 

Oferta de novos cursos superiores: 

2019: 

- Superior em Tecnologia em Massoterapia - 1 turma (35 vagas), noturno; 
- Licenciatura em Pedagogia - 1 turma (36 vagas), vespertino; 
- Superior em Tecnologia em Processos Gerenciais - 1 turma (40 vagas), noturno. 

2020: 

- Tecnólogo em produção Audiovisual  (40 vagas); 
-  Engenharia em Sistemas de Informação (40 vagas); 
- Tecnólogo em Processos Escolares (40 vagas); 

 

Avaliação do MEC para os cursos com turmas formadas: 

- CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Modalidade: Superior (4 anos) 
Meta: subir do Conceito 3 para 4 

  
- CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 
Modalidade: Superior (2,5 anos) 
Meta: subir do Conceito 3 para 4 

  
- CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO 
Modalidade: Superior (2 anos) 
Meta: obter na primeira avaliação no mínimo Conceito 4 
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Há previsão de oferta de novos cursos superiores a partir de 2019, pretende-se que todos os 

cursos do campus obtenham na primeira avaliação Conceito 4. 
 
1.2.3 – Metas da Pós-Graduação 

- Especialização em Educação do Campo (30 vagas). 
- Especialização em Design Educacional (30 vagas). 
- Especialização em Proeja em ensino de Física (30 vagas). 
- Especialização em Proeja em Saúde Coletiva (30 vagas). 
- Especialização em Agricultura Urbana (30 vagas). 
- Especialização em Gestão Social  (30 vagas). 
- Especialização em Ciência e Tecnologia  (30 vagas). 
- Mestrado profissional em Administração (em rede - ainda sem previsão de vaga). 
- Mestrado profissional interdisciplinar em Educação Ciência e Tecnologia (em rede - ainda 

sem previsão de vaga). 
- Doutorado em Educação profissional (em rede - ainda sem previsão de vaga).  

 
1.2.4 – Metas de Extensão 

- Incentivar os Servidores a desenvolverem projetos de extensão; 
- Buscar junto à comunidade externa demandas que possam ser solucionadas com projetos 

de extensão; 
- Fomentar projetos de extensão com editais próprios do Campus. 

1.2.5 – Metas de Pesquisa 
- Incentivar os Servidores a desenvolverem projetos de pesquisa; 
- Estabelecer parcerias/convênios com as indústrias de Curitiba e região; 
- Buscar junto às indústrias demandas que possam ser solucionadas com projetos de 

pesquisa; 
- Fomentar projetos de pesquisa com editais próprios do Campus. 

1.2.6 – Metas de Inovação Tecnológica / Iniciação Científica 
- Incentivar os Servidores a desenvolverem projetos de inovação; 
- Estabelecer parcerias/convênios com as indústrias de Curitiba e região; 
- Buscar junto às indústrias demandas que possam ser solucionadas com projetos de 

inovação; 
- Fomentar projetos de inovação com editais próprios do Campus. 

 
1.2.7 – Metas de Cunho Artístico / Cultural 
 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(s) 

Otimizar 
o registro de 
atividades de 
extensão e 
pesquisa 

Permanente   Equipe 
Diretiva 

Disponibili
dade de 
efetivo 
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1.2.8 – Metas de Acolhimento e Valorização das Diversidades 
 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(s) 

Fortalecer o 
respeito à 
diversidade 
(classe, 
gênero, etnia 
ou 
nacionalidade)
, assegurando 
a convivência 
entre todos de 
forma 
respeitosa 

Permane
nte 

  Equipe 
Diretiva 

Conscienti
zação 
individual 

 
 
1.2.9 – Metas relacionadas à Memória e Patrimônio Culturais e Produção Artística e Cultural 
 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(s) 

Aprimorar 
o controle 
patrimonial 

Permane
nte 

  Equipe 
de Gestão 

disponibili
dade de 
efetivo e de 
sistemas de 
informação 

 
1.2.10 – Metas relacionadas ao Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social 
 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(
s) 

Consolida
r as políticas 
ambiental e 
de 
sustentabilida
de 

Permane
nte 

  Equipe 
Diretiva 

  

 
1.2.11 – Metas relacionadas à Inclusão Social 
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Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(s
) 

Intensifica
r o 
relacionament
o com a 
sociedade 

Permane
nte 

  Equipe 
de Gestão 

Perfil 
Institucional 

Consolida
r as ações e  
projeto 

Permane
nte 

  Equipe 
Diretiva 

  

 
1.2.12 – Metas de Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e 

Igualdade Étnico-racial 
 
 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(
s) 

Consolida
r os fóruns 
consultivos 
no Campus 

Permane
nte 

  Equipe 
de Gestão 

  

 
 
2 – Políticas Acadêmicas 
 

2.1 – Projeto Pedagógico Institucional 
- Princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da 

instituição; 
 
- Organização didático-pedagógica da instituição: 
- Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios gerais para 

definição de: 
 
1) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 

curriculares; 
 

Realização de um estudo para verificar junto aos colegiados dos cursos a viabilidade de revisão dos 
PPC’s, em consonância com as políticas educacionais vigentes. 
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Metodologia implementada: 
Em 2018 – Foram criadas comissões por curso para alterações e revisões dos PPCs a serem 

implantados em 2019, em atendimento à Instrução Interna de Procedimento – Proens/IFPR: IIP 
Nº02/2017. 

Para 2019 – Novas comissões serão criadas para os cursos que necessitam de ajustes e 
revisões para 2020. 

Para os anos futuros novas demandas serão verificadas e consequentemente, novas comissões 
serão criadas, em atendimento aos prazos estabelecidos em calendário pela pró-reitoria de Ensino. 

  
 
2) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 
 
3) Atividades práticas e estágio; 

Fomentar em conjunto à reitoria o fortalecimento de uma coordenação institucional de convênios de 
estágio obrigatório e não obrigatório;  
 
Fortalecimento da coordenação pedagógica de estágio do campus, buscando aproximação com os 
setores industrial e comercial, com o objetivo de captar vagas de estágio, por meio da constituição de 
um programa de integração entre indústria, empresa, escolas, hospitais, clínicas e IFPR com o 
objetivo de colaborar com a inserção dos jovens estudantes no mundo do trabalho. Para tal, está 
prevista a criação de uma comissão no primeiro semestre de 2019. 
 

4) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 
 
5) Incorporação de avanços tecnológicos. 
 
2.2 - Inserção regional 
 
2.3 - Responsabilidade Social da Instituição (enfatizar a contribuição à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico e social da região). 
 
2.4 - Políticas de gestão acadêmica 
 

2.4.1 - Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de nível médio. 
 
Criação de uma comissão para o estudo da viabilidade da ampliação do ensino médio técnico 
integrado para quatro anos, prevista para 2019. 

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

 
2.4.3 - Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-
graduação latu e stricto sensu. 
 
2.4.4 - Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa e/ou 
iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. 
 

Além da pesquisa com caráter acadêmico incentivar a pesquisa aplicada, com o intuito de relacionar 
teoria e prática nos projetos de pesquisa.  
 

http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2014/10/IIP-PROENS-02-2017-OFERTA-DE-CURSOS-REGULARES-NO-IFPR.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2014/10/IIP-PROENS-02-2017-OFERTA-DE-CURSOS-REGULARES-NO-IFPR.pdf
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2014/10/IIP-PROENS-02-2017-OFERTA-DE-CURSOS-REGULARES-NO-IFPR.pdf
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Será feito um trabalho em conjunto com os coordenadores de curso e a diretoria de pesquisa e 
extensão do campus para direcionar alguns projetos de pesquisa voltados  à necessidade  do setor, 
com previsão de início dos trabalhos em 2019.   
 
Buscar a realização de convênios junto ao setor público e privado objetivando um espaço externo 
para a consolidação do processo ensino-aprendizado. 
 
Será feito um trabalho em conjunto com os coordenadores de curso e a diretoria de pesquisa e 
extensão do campus com o setor de relações comunitárias, com previsão de início dos trabalhos em 
2019.   
 
Fortalecimento da realização dos Jogos Estudantis. 
 
Criação do Setor de Desporto no organograma do campus. O início das atividades está aguardando 
a aprovação da reitoria, com previsão para 2019.  
A Seção de desporto será um órgão responsável por coordenar e organizar atividades esportivas e 
culturais no campus, estando vinculada diretamente à Direção de Ensino. 
Competências: 
- acompanhar e auxiliar os projetos de treinamentos esportivos; 

- organizar jogos internos; 
- acompanhar os alunos em eventos externos; 
- elaborar e coordenar atividades festivas, culturais e artísticas como: festival de bandas, 
gincanas, festas junina, festival de artes e outros; 
- auxiliar os alunos e colegiado de educação física no Programa Bolsa Atleta; 
- apoiar e acompanhar estagiários de educação física, quando houver; 
- desempenhar outras atividades inerentes a sua área de atuação. 

 
Melhorar a divulgação dos projetos institucionais, tais como: iniciação científica; tecnológica; artística 
e cultural. 
 
A diretoria de Pesquisa e extensão em conjunto com o setor de Comunicação do campus criará um 
espaço de divulgação na página do campus e em redes sociais dos projetos, com previsão para 
2019.   
 
2.4.5 - Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão. 
Incentivar a proposição de projetos de extensão objetivando a interação do IFPR com a sociedade. 

 
2.4.6 - Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das produções acadêmicas 
docentes e discentes: científica, didático- pedagógica, tecnológica, artística, cultural e esportiva. 
 
Estímulo à proposição de projetos que envolvam práticas nas diversas modalidades esportivas e 
culturais. 
 
Iniciará com a criação do Setor de Desporto, previsto para 2019. 
 

 
2.4.7 – Programas e políticas de atendimento aos estudantes. 

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

Apoio à proposições de projetos de prevenção ao Bullying/Ciberbullying contemplando também 
temáticas relacionada à alteridade e à diversidade. 
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A seção pedagógica do campus criará um cronograma de atividades para as temáticas citadas, com 
previsão para 2019. 
 

 
2.4.7.2 - Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-
pedagógico). 

2.4.7.3 - Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil). 

2.4.7.4 - Acompanhamento dos egressos. 

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

 2.4.7.4.1 – Perfil profissional do egresso 

2.4.8 - Programas de apoio à realização e participação em eventos internos, externos e à 
produção discente. 
 
2.4.9 - Política e ações de acompanhamento dos egressos. 

2.4.10 - Atuação dos egressos da Instituição no ambiente socioeconômico. 

2.4.11 - Ações institucionais de inovação tecnológica e propriedade intelectual 

 

2.5 – Plano de Oferta de Cursos e Vagas  

2.5.1 - Organização didático-pedagógica da instituição para ofertas presenciais, detalhando 
Cursos de Nível Médio (Integrado, Concomitante e Subsequente, Mediotec e FIC), 
Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia); Sequenciais Superiores (formação 
específica, complementação de estudos); Programas Especiais de Formação Pedagógica; 
Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu) com a indicação de número de turmas atuais e 
previstas por curso, número de alunos por turma, locais, turnos de funcionamento e regime 
de matrícula; cronograma de implantação de novos cursos, especificando-se a programação 
de abertura, aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e eventuais inovações 
consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 
curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas e 
estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de avanços 
tecnológicos. 

Autonomia do campus para definir o calendário das matrículas após divulgação dos 
resultados do processo seletivo. (Para evitar a entrada de estudante posteriores ao início do 
semestre letivo, comprometendo seu  processo de ensino-aprendizagem) 

A divulgação do resultado do processo seletivo deverá ocorrer até o mês de dezembro de 
cada ano letivo. 

 

Novos cursos presenciais que serão ofertados em  2019: 

- Superior em Tecnologia em Massoterapia - 1 turma (35 vagas), noturno; 
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- Licenciatura em Pedagogia - 1 turma (36 vagas), vespertino; 
- Superior em Tecnologia em Processos Gerenciais - 1 turma (40 vagas), noturno. 

   

Novos cursos presenciais que estão em processo de criação e aprovação (previsão de oferta 
de 2019 a 2022). 

- Técnico em Química (30 vagas). 
- Tecnólogo em produção Audiovisual  (40 vagas). 
- Engenharia em Sistemas de Informação (40 vagas). 
- Especialização em Educação do Campo (30 vagas). 
- Especialização em Design Institucional (30 vagas). 
- Especialização em Proeja em ensino de Física (30 vagas). 
- Especialização em Proeja em Saúde Coletiva (30 vagas). 
- Especialização em Agricultura Urbana (30 vagas). 
- Especialização em Gestão Social  (30 vagas). 
- Especialização em Ciência e Tecnologia  (30 vagas). 
- Mestrado profissional em Administração (em rede - ainda sem previsão de vaga). 
- Mestrado profissional interdisciplinar em Educação Ciência e Tecnologia (em rede - ainda 

sem previsão de vaga). 
- Doutorado em Educação profissional (em rede - ainda sem previsão de vaga).  

2.5.2 - Organização didático-pedagógica da instituição para oferta EAD, detalhando Cursos 
de Nível Médio (Concomitante e Subsequente, Mediotec e FIC), Graduação (Bacharelado, 
Licenciatura e Tecnologia); Sequenciais Superiores (formação específica, complementação 
de estudos); Programas Especiais de Formação Pedagógica; Pós-Graduação (lato sensu) 
com a indicação de número de turmas atuais e previstas por curso, número de alunos por 
turma (se aplicável), metodologia, tecnologias adotadas e sua correlação com os projetos 
pedagógicos, abrangência geográfica, locais, turnos de oferta (se aplicável) e regime de 
matrícula; cronograma de implantação de novos cursos, especificando-se a programação de 
abertura e eventuais inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 
flexibilidade dos componentes curriculares, articulação entre as modalidades presenciais e a 
distância, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas e 
estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e didáticos, com sua política de controle 
de produção e distribuição, além de incorporação de avanços tecnológicos. Infraestrutura 
relacionada ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Listagem dos Pólos Presenciais de 
EAD (atender Portaria Normativa nº 2 de 10 de janeiro de 2007); 

Novo curso em processo de criação e aprovação (previsão de oferta de 2019 a 2022). 

- Superior em Gestão Pública (ainda sem previsão de vagas). 

 

2.5.3 - Criação de um Centro de Línguas Inglesa e Espanhola para atendimento da 
comunidade interna e externa.  

O colegiado dos professores de línguas do Campus Curitiba iniciou em 2018 os trabalhos de 
planejamento do Centro Língua (CELIF), atendendo Resolução 65/2017-IFPR.  Em 2018 os 
trabalhos estão sendo concentrados no levantamento de dados. Em 2109 está previsto a 
criação de três cursos FICs . 
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3 – Infraestrutura Física 

 O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec). Destaca-se pela atuação acadêmica nas áreas de educação superior, básica e profissional 
nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Criando em dezembro de 2008 através da Lei 11.892, 
que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e os 38 institutos federais hoje 
existentes no país. No Paraná conta com 25 campi atendendo mais de 26 mil estudantes nos cursos 
de modalidade presencial e a distância. Oferta 43 cursos técnicos presenciais, 11 cursos técnicos na 
modalidade a distância, 20 cursos superiores presenciais, três cursos de especialização na 
modalidade presencial e um curso de especialização na modalidade a distância (IFPR Reitoria, 
2018). 

 

3.1 – Plano Diretor de Infraestrutura Física 

Apresentação 

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, situa-se a 934 metros de altitude acima do 
nível do mar, também conhecido como primeiro planalto. Com cerca de 1.893.997 habitantes, é o 
município mais populoso do estado do Paraná e da região sul. A principal atividade econômica 
de Curitiba é no setor terciário, com segmentos de comércio, prestação de serviços e atividades 
relacionadas à educação e saúde. Destaca-se também o setor secundário, com indústrias de 
grande porte. 

O Campus Curitiba foi criado em dezembro de 2008 através da Lei 11.892, que transformou 
a Escola Técnica de Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) em Instituto Federal do Paraná 
- IFPR.  Encontra-se localizado na rua João Negrão, 1285, bairro: Rebouças. 

Atualmente oferta cursos de Ensino Médio integrado em Administração, Contabilidade, 
Eletrônica, Informática, Mecânica, Petróleo e Gás, Processos Fotográficos e Programação de 
Jogos Digitais. Em nível Técnico Subseqüente destacam-se os cursos de Administração, 
Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Enfermagem, Eventos, Massoterapia, Mecânica, 
Processos Fotográficos, Produção de Áudio e Vídeo, Prótese Dentária, Radiologia, Saúde Bucal, 
Secretariado, Telecomunicações e Transações Imobiliárias. Oferta também cursos superiores em 
Ciências Contábeis, Gestão Pública e Secretariado e de Pós-graduação tais como: Mestrado 
Profissional – ProEPT, Especialização em Educação Profissional, Especialização em Gestão 
Empresarial, Contábil e Tributária, Especialização em Gestão de Negócios, Especialização em 
Educação Musical para a Educação Básica e Especialização em Gestão Pública. Oferta também 
cursos na modalidade Ead. 

Com cerca de 220 servidores entre docentes e técnicos administrativos, o IFPR Campus 
Curitiba oferece cursos para mais de 2800 alunos presenciais e 300 alunos de ensino a 
distância. Suas atividades encontram-se em funcionamento nos Edifícios situados na Rua João 
Negrão, 1285, Rebouças e João Negrão.... 

  

Objetivos 

O Plano Diretor para o Campus Curitiba foi criado para cadastrar e classificar todas as 
necessidades do IFPR Campus Curitiba. Tem como objetivo setorizar e delinear os espaços 
destinados as atividades inerentes a instituição de ensino, com espaços estruturados de maneira 
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a integralizar e desenvolver a comunidade acadêmica. Com vistas a ofertar ensino de qualidade, 
a implementação do Plano Diretor permite: 

- Criar espaços adequados em áreas edificadas, áreas de lazer e áreas verdes; 

- Antecipar a implantação das construções de modo que estas não fiquem mal locadas, o que 
evitará setores de mesma tipologia em locais separados; 

- Resguardar a salubridade dos espaços, propondo conforto ambiental e visual entre as 
edificações; 

- Manter de forma adequada o espaço público e o inserindo na mesma estrutura da cidade. 

  

Localização 

O Campus Curitiba está localizado no Bairro Rebouças, na rua João Negrão, 1285, na região 
central de Curitiba. Encontra-se lotado em uma zona  – ZR-4. Faz divisa com a empresa Correios 
e o restante das divisas com as ruas João Negrão, Getúlio Vargas e Conselheiro Laurindo. 

 

 

   

Diretrizes 
  

Tomando como base a reunião realizada pela comissão local para elaborar o Plano Diretor, 
foram estabelecidas as diretrizes básicas para a elaboração dos setores a fazerem parte do 
Campus Curitiba, classificando segundo critérios preestabelecidos como: disponibilidade 
orçamentária, elaboração de projetos, liberação junto aos órgãos competentes e fiscalizadores, 
realização da obra, manutenção e reforma de espaços destinados ao trabalho e ensino. 
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Visando identificar e reforçar a marca IFPR optou-se em manter os acessos já existentes ao 
Campus, tanto de pedestres quando de veículos, de forma a garantir a segurança da 
comunidade acadêmica. 

O acesso principal para pessoas ao Campus Curitiba é feito pela rua João Negrão, do 
mesmo modo para veículos de pequeno e médio porte. Para veículos de grande porte a entrada 
se faz pela rua Getúlio Vargas. 

  

Setorização 
  

A ocupação do lote foi pensada de forma a atender as prescrições contidas no parecer 
emitido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento do Curitiba – IPPUC, uma vez que um dos 
lotes onde esta implantada o Campus Curitiba contém as edificações da antiga fábrica de chás 
Mate Real. A referida construção conforme parecer do referido órgão deve ser mantida por ser 
uma Unidade de Interesse de Preservação - UIP. 

Em função dos usos prioritários e da disponibilidade de recursos para a construção de novas 
edificações, foi proposto que as construções seriam desenvolvidas em etapas distintas de forma 
a captar recursos, realizar projetos e executar obras.  

Sendo constituído de dois lotes que já apresentam construções antigas, o IFPR Campus 
Curitiba foi dividido em setores já existentes e setores a serem construídos com as 
nomenclaturas: setor Administrativo; Setor Didático A; Setor Didático B; Setor de Apoio Didático 
A; Setor de Apoio Didático B; Setor de Apoio Didático C, Setor de Apoio Didático D; Setor de 
Preservação; Setor de Uso Múltiplo; Setor de Eventos e Setor Esportivo. 
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17 

 

  
- Setor Administrativo 
  

Este setor está localizado na entrada do Campus em virtude da relevância dos usos que o 
contempla, visto que estão previstos espaços para usos da Direção Geral, Direção de 
Planejamento, Direção de Pesquisa, Gestão de Pessoas; Núcleo de Atendimento a Pessoas 
Portadoras de Necessidades Especiais; Secretaria Acadêmica; Tecnologia da Informação; 
Comunicação e demais espaços que auxiliam no funcionamento da escola. 

A proximidade com o acesso ao Setor Didático A facilita o atendimento aos alunos, pais e 
demais interessados da cidade em solicitar informações e requerer os serviços prestados pela 
administração do Campus. 
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- Setor Didático A e B 
  

A existência do Setor Didático A situa-se próximo a entrada do Campus, atendendo de forma 
parcial as atividades de ensino. Neste espaço estão contempladas as salas de aula, Direção de 
Ensino; Sala dos Professores; Seção Pedagógica e Laboratórios de Informática; Laboratório de 
Processos Fotográficos; Laboratório de Produção de Áudio e Vídeo; Laboratório de 
Massoterapia; Laboratório Física; Laboratório de Química; Laboratório de Biologia; Laboratório 
de Enfermagem e Laboratório Saúde Bucal. 

O Setor Didático B como apresentado em Anexo, situa-se próximo a entrada pela rua Getúlio 
Vargas e contemplará futuramente um bloco de 4 pavimentos com 38 Salas de aula; Sala de 
coordenação, Sala de professores e Sala de reuniões 

  

- Setor Apoio Didático A, B, C e D 
  

Estes Setores de Apoio Didático A, B e C atualmente complementam os Laboratórios de 
Prótese Dentária; Laboratório de Mecânica; Laboratório de Edificações; Laboratório de 
Eletrotécnica; Laboratório de Eletromecânica; Espaço de Educação Física; Laboratório de 
Robótica e Espaço de História. 

O Setor de Apoio D futuramente será reformado dando espaço aos Laboratórios de 
Mecânica; Laboratório de Física; Laboratório de Química; Laboratório de Processos Fotográficos 
e Laboratório de Desenho. 

  
- Setor de Uso Múltiplo A e B 
  

No setor se uso múltiplo estão previstas edificações que possam abrigar 

Refeitório e a futura Biblioteca. 

 

 

 

- Setor de Eventos 

  
O setor de eventos abriga atualmente o Auditório com vistas a realização de apresentações e 

desenvolvimento cultural. 

 

- Setor Esportivo 

  
Neste setor estão implantadas as quadras poliesportivas de futebol, basquete e vôlei. 

Futuramente a quadra poliesportiva será coberta para dar a possibilidade de realização de 
atividades em períodos de chuva. 
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- Setor de Preservação 
  

Por se tratar de uma obra já existente e caracterizada como de preservação histórica pelo 
IPPUC o referido espaço será reformado possibilitando desta forma se tornar um museu escola. 

  

- Considerações sobre o Capítulo 
  

A necessidade de ampliação do Campus Curitiba e obras de manutenção para atender a 
demanda de cursos e espaço físico para realização de atividades práticas será distribuída por um 
período de 5 anos com as seguintes obras: 

  

Obra Tipo 

Troca do Policarbonato da cobertura 
dos corredores - Setor Didático A 

Reforma 

Atualização do sistema de prevenção e 
combate a incêndios – Setor Didático A 

Reforma 

Refeitório – Setor Uso Múltiplo Obra 

Criação de novos laboratórios – Setor 
Apoio Didático D 

Obra/reforma Barracão Mate Real 

Cobertura da Quadra de Esportes – 
Setor Eventos 

Obra 

Troca de lâmpadas fluorescentes por 
Led – Setor Didático A 

Manutenção 

Muro Reforma 

Bloco Didático – Setor Didático B  Obra 

  

3.2 – Reitoria 

 Instalações administrativas 

 Infraestrutura para CPA 

 Cronograma de expansão da infraestrutura para o período. 
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3.3 – Campi 

O Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba apresenta-se dividido em: espaços para 
apoio didáticos; laboratórios; espaço administrativo; auditório; biblioteca; espaço para a realização de 
atividades esportivas; ambientes de uso comum e demais ambientes como segue: 

- O espaço para apoio didático conta: 

         Composto por 23 salas de aula com capacidade mínima para 35 alunos; 

         Sala para coordenação pedagógica; 

         Sala para atendimento de pais, professores e alunos; 

         Sala de reunião para professores; 

         Sala de computadores para professores; 

         Sala de aula de enfermagem; 

         Sala de inspetores de alunos; 

         COPE; 

         Direção de Ensino; 

         Seção Pedagógica. 

- Laboratórios: 

         Laboratório de Telecomunicações; 

         Três laboratórios de informática; 

         Laboratório de Jogos Digitais; 

         Sala de Educação Física; 

         Laboratório de Produção de Áudio e Vídeo; 

         Laboratório de Massoterapia; 

         Laboratório de Enfermagem; 

         Laboratório de Radiologia; 

         Laboratório de Edificações; 

         Laboratório de Mecânica; 

         Laboratório de Eletrotécnica; 

         Laboratório de Eletrônica; 

         Laboratório de Física; 

         Laboratório de Química/Biologia; 
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         Laboratório de cuidador de Idosos; 

         Laboratório de Eventos; 

         Laboratório de Hardware; 

         Laboratório de Saúde Bucal; 

         Laboratório de Prótese Dentária; 

         Laboratório de Fotografia; 

         Laboratório de Metrologia; 

         Laboratório de Materiais; 

         Laboratório de Usinagem e CNC; 

         Laboratório de Soldagem; 

         Laboratório de CHP. 

  

- Auditório 

         O auditório do IFPR Campus Curitiba conta com uma área de 282,45m², um palco de 36,34 
m², dois vestiários com 7,12m² cada e uma cabine de som de 3,41 m². 

  

- Biblioteca 

O IFPR Campus Curitiba conta com uma biblioteca de 359,67m², incluindo sala de apoio 
bibliográfico, espaço para consultas online e estudos. 

  

- Espaço Administrativo é composto por: 

         Secretaria acadêmica; 

         Núcleo e atendimento a pessoas com necessidades especiais NAPNE; 

         Coordenação de ensino superior; 

         Coordenação de ensino técnico; 

         Pronatec; 

         Comunicação; 

         GT Pessoas; 

         Sala da Direção Geral de Ensino; 

         Sala da Direção de Pesquisa e Extensão; 
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         Sala de Direção de Ensino; 

         Sala de Reuniões com equipamentos para vídeo conferência; 

         Tecnologia da Informação; 

         Sala de Licitações; 

  

- Espaço para a realização de atividades esportivas: 

         O IFPR Campus Curitiba conta com uma quadra Poliesportiva e uma quadra de Vôlei. 

  

- Ambientes de uso comum e demais ambientes: 

         Lanchonete; 

         Sala para o Grêmio Estudantil; 

         Sala de convivência para servidores; 

         Copa/cozinha; 

         Depósito de Materiais e patrimônio; 

         Almoxarifado para materiais de consumo; 

         Espaço para instalações de serviços terceirizados; 

         Sala de processamento e armazenamento de dados, e; 

     Bicicletário. 

Apresentação; 

Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e diferenciado às 
pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, para 
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte; dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS (Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 5.773/06). 

Instalações administrativas. 

Salas de aula. 

Auditório(s). 

Sala(s) de professores. 

Sala(s) de Coordenação 

Espaços para atendimento aos alunos. 

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

Biblioteca:  

           A Biblioteca IFPR Campus Curitiba tem a finalidade de apoiar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão por meio da aquisição, tratamento técnico, armazenamento, preservação, 
disseminação e disponibilização de produtos e serviços de informação para a comunidade 
acadêmica. É um órgão suplementar, subordinado administrativamente à Direção de Ensino do 
Campus e tecnicamente à Coordenadoria Geral de Bibliotecas (CGB) / PROENS / Reitoria. 

             O espaço físico da Biblioteca conta com 359,67m² divididos em: área técnica e 
administrativa, estantes organizadas com o acervo, mesas para estudo em grupo, cabines de 
estudo individual, mesas com computadores para pesquisas, terminal de consulta ao acervo, 
espaço destinado ao guarda-volumes e balcão de circulação de materiais. 

             É constituída por um amplo acervo com 11.232  títulos e 33.944 exemplares, entre 
eles: livros, periódicos, CDS e DVDS. Também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos 
Capes e assinatura das Normas ABNT / ISO. 

             O sistema de gerenciamento utilizado é o Pergamum, que permite: cadastro dos 
usuários, catalogação, empréstimo e devolução de materiais bibliográficos, elaboração de 
levantamentos bibliográficos, relatórios, inventário entre outros. Disponibiliza ainda serviços on-
line aos usuários, tais como: consulta ao acervo, renovação, reserva e envio automático de 
Disseminação Seletiva de Informação – DSI, conforme perfil individual de cada usuário.          
  

             Possui uma equipe formada por 4 bibliotecárias, 5 auxiliares de biblioteca, 2 
assistentes em administração e 1 estagiária. O horário de atendimento é de segunda à sexta-
feira das 07h15 às 21h15 e aos sábados das 09h00 às 13h00. 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

             a) Circulação de material 

             Permite a retirada de material bibliográfico por prazo pré-determinado. O empréstimo 
domiciliar é permitido a alunos, professores e funcionários do Instituto Federal do Paraná. 

     b) Empréstimo entre bibliotecas 

             Realizado através de malote, é um serviço que disponibiliza ao usuário realizar 
empréstimos em outras bibliotecas do IFPR. 

             

                    c) Ficha catalográfica 

             Tem o propósito de elaborar ficha catalográfica de teses, dissertações, monografias, 
livros e outras publicações de autoria institucional. É um serviço prestado pela Seção de 
Processamento Técnico da Biblioteca. 

             d) Levantamento bibliográfico 

             Objetiva prestar atendimento ao usuário, auxiliando na busca, localização e obtenção 
de informações. 
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               f) Normalização de trabalhos acadêmicos 

             Auxilia os usuários na elaboração dos trabalhos acadêmicos de acordo com as 
“Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Instituto Federal do Paraná”, 
baseadas na ABNT. 

             g) Treinamento de usuários 

             Tem objetivo de orientar os usuários na utilização do acervo e serviços da biblioteca. 

             h) Reserva de material 

             Reserva material que esteja emprestado, caso não haja disponibilidade de nenhum 
exemplar do livro solicitado pelo usuário. 

             i) Visita orientada 

             É a divulgação aos calouros, dos produtos e serviços oferecidos pela biblioteca. 

             j) Uso do espaço físico / computadores e consulta local do acervo 

             É permitido ao usuário e ao não usuário (comunidade) a utilização do espaço, a 
consulta local ao acervo e uso dos computadores da Biblioteca. 

AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA 

              Com a constante expansão do Campus Curitiba, que a cada ano amplia a oferta de 
cursos e número de vagas, a Biblioteca precisa estar preparada para melhor atender a 
comunidade acadêmica. Por isso, em relação à infraestrutura física, para os anos de 2019 a 
2023 pretende-se: 

              Estudar a possibilidade de ampliação ou construção de uma nova Biblioteca, 
readequada, com: 

●          Salas de estudo em grupo e individual; 
●          Sala técnica: espaço para processamento técnico de material bibliográfico; 
●          Sala de restauração; 
●          Sala de reuniões; 
●      Espaço leitura: um espaço aconchegante destinado para leitura de lazer ou 

descanso dos usuários; 
●          Copa; 
●     Banheiros; 
●     Aquisição de mobiliário e acessórios: mesas, cadeiras, estantes, tapetes, 

poltronas e almofada   
● Ampliação de computadores destinados à pesquisa para os usuários. 

EXPANSÃO DO ACERVO 

             As Bibliotecas do IFPR possuem através da sua política de desenvolvimento de 
coleções, um quantitativo monetário anual destinado exclusivamente para aquisição de livros. 
Sendo assim, a Biblioteca do Campus Curitiba está em constante atualização do acervo e 
adquire com esta verba as bibliografias básica e complementar contidas nos Planos pedagógicos 
dos cursos, livros de literatura solicitados nos vestibulares das principais universidades e 
faculdades da região, literatura nacional e estrangeira, obras de conhecimentos gerais e ainda 
atende sugestões do corpo discente, docente e técnico-administrativo. 
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             A seguir tabelas com quantitativo de acervo e sua expansão: 

Quantitativo total de acervo bibliográfico dos anos 2014 a 2018: 

  ANOS 

Quantitativo 
total de 

2014 2015 2016 2017 2018 

TÍTULOS 8361 9616 10094 10659 *10869 

EXEMPLARES 21163 27446 29107 32149 *33448 

*títulos e exemplares registrados até 14/06/2018 

  

Previsão aproximada de expansão: quantidade de novos títulos e exemplares a serem 
adquiridos: 

  ANOS 

Quantidade 
adquirida de 

2019 2020 2021 2022 2023 

TÍTULOS 1000 1000 900 800 800 

EXEMPLARES 3000 3000 2000 1000 1000 

  

 

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

Recursos Tecnológicos de Informação, Comunicação e Audiovisual. 

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

 - Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, listados por área de 
conhecimento e/ou curso, os recursos de informática disponíveis, relação equipamento/aluno; e 
descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas aplicáveis aos laboratórios; 

 

 

Criação de um laboratório de artes e cultura. 
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Ampliação dos laboratórios de Mecânica, Processos Fotográficos, Edificações, Petróleo e Gás, 
Física e Química. 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços. Construção, considerando a 
preocupação da não geração de ruídos para os ambientes externos. 

Espaços de convivência, lazer e de alimentação. 

Construção de um refeitório para atender estudantes e servidores, considerando a preocupação 
da não geração de ruídos para os ambientes externos. 

Realização de estudos para inclusão de cardápios saudáveis e alternativos junto a cantina e 
refeitório. 

Espaços e estruturas compartilhadas com outras instituições. 

Cronograma de expansão da infraestrutura para o período. 

Contratação de empresa terceirizada para oferecer serviço de cópias e impressões de 
documentos. 

Continuar tratando com a Prefeitura Municipal de Curitiba a regulamentação da parada de 
veículos para embarque e desembarque de estudantes no portão de entrada do Campus.  

Buscar junto a Prefeitura Municipal de Curitiba a melhoria do transporte coletivo próximo ao 
Campus. 

Avaliar a possibilidade de unificar a carteirinha de estudante  e o cartão que permite o acesso às 
dependências do Campus. 

Com a construção do refeitório e cobertura da quadra, buscar viabilizar espaços de convivência 
para os discentes. 

Continuar tratando com a Polícia Militar do Paraná e a Guarda Municipal de Curitiba um 
patrulhamento mais efetivo no entorno do Campus. 

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

Estudar a viabilidade de permuta do imóvel atual assegurando a expansão e a melhoria do 
Campus. 

Estudar a viabilidade de abertura de uma unidade descentralizada na zona sul de Curitiba, 
vinculada ao Campus Capital. 

Ampliação do espaço destinado a guarda das bicicletas. 

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

Melhorar as condições de pinturas internas do Campus. 

 

3.4 – EAD 

 Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, projetada para a sede e para os polos em 
consonância com os cursos ofertados e previstos para a vigência do PDI. 
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4 – Políticas de Gestão 

A gestão administrativa e acadêmica do Campus Curitiba busca integração entre os diversos setores 
e cursos do campus  e a autonomia administrativa e pedagógica, considerando que pertence a uma 
Instituição (IFPR) com uma estrutura multicampi, logo o planejamento e efetivação das políticas de 
gestão devem respeitar a hierarquia institucional e estar subordinadas às políticas da gestão dos 
órgãos superiores, as quis podemos chamar de políticas centrais. Dessa forma, o planejamento local 
deve estar relacionado ao planejamento geral da Instituição. 

Além de pertencer a uma instituição multicampi, o Próprio Campus Curitiba também é composto por 
vários eixos tecnológicos, sendo 8 ao total: Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, 
Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Cultural e Design,  
Produção Industrial, Segurança Turismo, Hospitalidade e Lazer. Além dos cursos técnicos, 
superiores e de pós graduação regulares, há o ensino a distância ofertado através do Núcleo de 
Educação a Distância, o NUTEAD e os cursos ofertados através do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. A estruturação influencia diretamente na política de gestão 
do Campus, que busca a integração das políticas de gestão em decorrência da contínua construção 
de diretrizes comuns, para todos os eixos que coabitam no campus, nas áreas de ensino, pesquisa, 
pós-graduação, extensão, inovação, gestão administrativo-financeira e a gestão de pessoas. 

Para atender a essa estrutura, de forma satisfatória, a Política de Gestão do Campus Curitiba institui 
neste PDI 2019/2013 com 05 cinco frentes de ações voltadas ao: 1) Ensino, 2) Pesquisa, Extensão e 
Inovação, 3)Planejamento e Administração 4) Infraestrutura e 5) Gestão de Pessoas.    

Política de Gestão – 1) Ensino 

Dar o suporte necessário para as conquistas das políticas acadêmicas contidas neste PDI 
2019/2013; 

 Fomentar a implantação de novos cursos considerando o potencial do corpo docente, técnico 
administrativo e comunidade local do Campus Curitiba. 

Política de Gestão – 2) Pesquisa, Extensão e Inovação 

Dar o suporte necessário para as conquistas das políticas de pesquisa,extensão e inovação contidas 
neste PDI 2019/2013; 

 Fomentar a implantação de novos projetos considerando o potencial do corpo docente, técnico 
administrativo e comunidade local do Campus Curitiba. 

Política de Gestão – 3) Planejamento e Administração 

Dar o suporte necessário para as conquistas das políticas institucionais, administrativas, financeiras e 
orçamentárias contidas neste PDI 2019/2013; 

Realizar o estudo para a contratação de um serviço terceirizado de telefonista.    Fomentar a criação 
da Coordenação de planejamento do campus. Para isso, desde o ano de 2016, a Gestão do Campus 
vem buscando a alteração de seu organograma no qual a gestão, seja ela administrativa e/ou 
acadêmica, atue sob forma matricial no gerenciamento desta estrutura multieixos. 

Política de Gestão – 4) Infraestrutura 

Dar o suporte necessário para as conquistas das políticas de Infraestrutura e Sustentabilidade 
contidas neste PDI 2019/2013. 
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Fomentar a criação da Direção de Infraestrutura, da da Seção de Obras e da Seção de Manutenção. 
Para isso, desde o ano de 2016, a Gestão do Campus vem buscando a alteração de seu 
organograma no qual a gestão, seja ela administrativa e/ou acadêmica, atue sob forma matricial no 
gerenciamento desta estrutura multieixos. 

Política de Gestão – 5) Gestão de Pessoas 

Dar o suporte necessário para as conquistas das políticas de gestão de pessoas contidas neste PDI 
2019/2013. 

 Fomentar a consolidação da Coordenação de Gestão de Pessoas. Para isso, desde o ano de 2016, 
a Gestão do Campus vem buscando a alteração de seu organograma no qual a gestão, seja ela 
administrativa e/ou acadêmica, atue sob forma matricial no gerenciamento desta estrutura multieixos. 

Trabalhar para a alteração da tipologia do Campus Curitiba, conforme Portaria ministerial 

A seguir Quadro de Metas: Políticas de Gestão 

Macro-Objetivo Cronograma Responsável Colaborador(es) Fator(es) 
Condicionante(s) 

Buscar fomento 
externo às ações 
apoiadas pela 
Reitoria 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva 
Equipe de Gestão 

Limite 
orçamentário 

Prover 
infraestrutura 
física, pessoal e 
fomento para as 
melhorias do 
Campus 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva disponibilidade de 
ambientes; 
diagnóstico de 
necessidades 

Promover a 
ampliação de 
parcerias com 
organizações 
pertencentes aos 
eixos existentes 
no Campus 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão Contato entre 
servidores e 
parceiros 
potenciais 

Ampliar as 
conversas com a 
DETIC, visando 
a melhoria da 
implementação 
de da política e 
da metodologia 
para o 
desenvolvimento 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva Aceitação DTIC 
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de sistemas 
institucionais 

Aprimorar os 
mecanismos de 
Transparência e 
Políticas de 
Participação 
Social 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão Regulamentação 
governamental 

Instituir instância 
organizacional e 
infraestrutura 
administrativa de 
apoio e 
vinculada à 
PROAD 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão Deliberação da 
Reitoria 

Promover a 
formação dos 
servidores do 
Campus, em 
pósgraduação 
stricto sensu, 
alinhada ao 
interesse 
institucional 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva Todas as áreas 
Política de 
identidade 
institucional 

  

Consolidar o 
Portal 
Institucional 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão Política de uso do 
Portal 

Implementar 
programa 
institucional de 
integração de 
novos servidores 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva   

Promover ações 
que divulguem 
as atividades e 
temáticas 
desenvolvidas 
nos setores do 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão   
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Campus 

Desenvolver e 
aprimorar ações 
voltadas à 
melhoria de 
qualidade de 
vida no trabalho 
e saúde do 
servidor 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva Envolvimento de 
profissionais da 
área da saúde, 
segurança do 
trabalho e 
orçamento e 
gestão 

Realizar estudos 
para 
dimensionar o 
quadro de 
servidores 

Permanente Direção Geral Equipe de Gestão   

Analisar a 
viabilidade de 
adoção de 
softwares livres 

Permanente Direção Geral Equipe Diretiva Política de 
capacitação 

  

 

 

4.1 - Política de formação e capacitação docente 

 4.1.1 - Perfil do corpo docente e de Tutores EAD: Titulação, regime de trabalho, experiência 
acadêmica no magistério superior, experiência profissional não acadêmica, critérios de seleção e 
contração, políticas de capacitação profissional, plano de carreira, coerência entre plano de 
carreira e a gestão do corpo docente, procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos 
professores do quadro, aproveitamento de professores com comprovada experiência em áreas 
estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação, à competitividade, de modo a 
promover a articulação com o mercado de trabalho. 

4.1.2 - Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e regime de trabalho, 
detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de vigência do PDI. 

4.1.3 - Incentivar projetos de ambientação, integração funcional e desenvolvimento profissional 
para docentes (formação continuada).  

4.1.4 - Incentivar projetos de ambientação e acompanhamento dos docentes substitutos. 

 

4.2 - Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo 
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 4.2.1 - Perfil do corpo técnico-administrativo: Titulação, experiência profissional não 
acadêmica, políticas de capacitação profissional, critérios de seleção e contração, plano de 
carreira e coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo. 

Incentivar projetos de ambientação, integração funcional e desenvolvimento profissional para o 
corpo técnico-administrativo (formação continuada).  

 4.2.2 - Cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo detalhando perfil do 
quadro existente e pretendido para o período de vigência do PDI. 

Realizar o estudo para a contratação de uma telefonista terceirizada.  

4.3 – Gestão Institucional 

 4.3.1 - Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 
Acadêmico. 

Estrutura Organizacional esta representada no Organograma Institucional vigente, (anexo) 

4.3.2 - Órgãos Colegiados: competências e composição, identificando as formas de 
participação dos professores e alunos nestes órgãos. 

O Campus possui em seu organograma o Colégio de Dirigentes – CODIC, constituído em 
2014 como um órgão que auxilia e assessora a Gestão do Campus. As atribuições deste colégio 
estão regulamentadas internamente através das Resoluções 08/2014 e 22/2014 do Conselho 
Superior do IFPR, em caráter consultivo e a sua formação é composta por representações, dos 
docentes dos discentes, dos TAEs, dos pais da sociedade civil, dos trabalhadores e da Direção 
do Campus. 

4.3.3 - Órgãos de apoio às atividades acadêmicas. 

Além do CODIC, outros Órgãos de apoio às atividades acadêmicas estão instalados na 
estrutura organizacional do Campus Curitiba são eles Coordenação do  Nucleo Comum, Seção 
Pedagógica, NAPNE, NEABI, CELIF, NAC, COPE e NIT 

4.3.4 Com a finalidade de expandir a oferta de cursos técnicos, superiores e de pós 
graduação no campus Curitiba, buscar-se-á a  mudança na sua tipologia de IF campus 150 para 
IF campus 250, o que permitirá a contração de mais docentes e servidores, garantindo uma ação 
educacional mais efetiva em Curitiba e região metropolitana. 

 

4.3.4 - Sistema de Registro Acadêmico 

Em função da EC 95 que congela o orçamento da união por 20 anos, o IFPR, Campus 
Curitiba buscará complementar seu orçamento para melhorias no Campus a partir de emendas 
parlamentares e convênios com a sociedade civil. 
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4.3.5 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

O termo sustentabilidade é empregado sempre em um contexto ambiental ou ecológico. 
Nesse sentido, sustentabilidade significa encontrar meios de utilizar os recursos naturais de uma 
forma consciente, tendo como foco impedir o seu total esgotamento. 

Já para as instituições públicas, o termo sustentabilidade financeira é usado para descrever 

uma realidade financeira equilibrada e confortável, que garanta a capacidade de sustentar 

projetos a longo prazo, perpetuando e cumprindo uma missão social. 

A sustentabilidade pressupõe também a capacidade de manter os serviços públicos com 

eficácia, eficiência e efetividade, na medida em que a gestão pública utiliza recursos e meios 

distintos para que se possa alcançar um fim coletivo. 

  

Da mesma forma que devemos preservar o meio ambiente, usar racionalmente os recursos e 
planejar o desenvolvimento para que as gerações futuras tenham um planeta saudável, temos 
que usar da melhor forma os recursos financeiros. Em resumo, ser sustentável é gastar com 
planejamento, sempre avaliando e fazendo as adequações necessárias a fim de melhorar a 
qualidade do gasto público, mas não deixando de atender os objetivos e metas institucionais. 

O Campus Curitiba do Instituto Federal do Paraná, monitora e faz análises constantes do 

orçamento anual disponível para que possa atender as demandas dos alunos, professores e da 

sociedade como um todo, com a máxima qualidade e responsabilidade, balanceando suas 

despesas e receitas para a não ocorrência de déficit orçamentário. 

  

4.3.5.1 - A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA NO CAMPUS CURITIBA 

Conforme estabelecido em seu planejamento estratégico, o Campus Curitiba trabalha para 

consolidar a governança institucional e a gestão de excelência, como também para fortalecer, 

aprimorar e ampliar as ferramentas de controle e de gestão, com vista ao fortalecimento 

institucional e o crescimento sustentável e responsável. 

Por meio da adoção do modelo de gestão participativa, sustentável e responsável o Campus 

Curitiba busca garantir mais eficiência no gasto público, com ações de transparência e 

responsabilidade social. 

Para o planejamento orçamentário anual, há comissões criadas para discussão das 

prioridades e estabelecimento de metas de curto prazo (próximo ano), em conformidade com o 

planejamento estratégico, sempre levando em consideração os limites orçamentários previstos e 

possíveis contingenciamentos de despesas que se tornaram usual nos últimos anos. Tudo isso é 

avaliado e analisado para que não ocorra déficit orçamentário, prejudicando as ações planejadas 

e consequentemente toda a comunidade acadêmica. Enfim, registra-se que todas essas ações 

são realizadas, com base em uma política de sustentabilidade financeira existente e praticada 

permanentemente no Campus Curitiba. 
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4.3.5.2 - ORÇAMENTO DO CAMPUS CURITIBA 

Os recursos orçamentários do Campus Curitiba advêm do Orçamento Geral da União por 
meio da LOA. Os recursos previstos na LOA são detalhados através do Plano de Gestão – PG, 
elaborado pela Pró-reitoria de Planejamento e tem sua execução planejada e dividida em 03 
grandes grupos: despesas de custeio, despesas de capital e capacitação. 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o PG apresenta o planejamento orçamentário, a distribuição dos 

recursos e as ações propostas para o orçamento do exercício. 

As despesas de custeio contemplam as despesas de funcionamento da instituição como: 
manutenções, reformas, água, energia elétrica, serviços terceirizados, materiais de consumo, 
serviços em gerais, etc. 

As despesas de capital contemplam os investimentos em gerais como: obras, aquisições de 
equipamentos, móveis e imóveis. 

As despesas de capacitação contemplam as despesas com pagamento de taxas e inscrições 
em eventos e demais despesas nessa área com capacitações à servidores, promovendo a 
qualificação e requalificação dos mesmos. 

  

As principais variáveis que impactam no valor destinado a cada instituição são: a quantidade 
de alunos matriculados e os pesos distintos para os vários cursos ofertados. Esses pesos são 
definidos considerando-se o custo de implantação e manutenção de um curso na Rede Federal. 
As matrículas são equalizadas pela carga horária anualizada de cada curso e seu período de 
oferta ao longo de um semestre. Após esses ajustes e discussões entre o Conif e a Setec, a 
instituição tem seu orçamento previsto e posteriormente aprovado pelo Congresso Nacional, na 
Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A tabela a seguir apresenta a série histórica dos créditos orçamentários do Campus Curitiba 

dos últimos 04 anos como também de 2018, a fim de permitir e ser utilizada como mais uma 

ferramenta para a verificação de tendências para os cinco anos de vigência do PDI. 
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HISTÓRICO DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS ENTRE 2014 E 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

DISCRIMINAÇÃO LIMITES LIMITES LIMITES LIMITES LIMITES 

Capacitação 
                       
 -   0 

          
 60.000,
00 

       
 30.00
0,00 

         
 30.000
,00 

Custeio 
      
3.539.660,65 

     
 3.871.3
27,88 

    
 4.850.1
84,97 

     
4.569.369,84 

       
3.752.212,10 

Capital 
      
1.804.813,33 

     
 3.194.3
14,35 

    
 4.217.0
03,22 

     
 800.0
00,09 

       
 766.26
4,05 

TOTAL 
      
5.344.473,98 

     
 7.065.6
42,23 

    
 9.127.1
88,19 

     
5.399.369,93 

       
4.548.476,15 

  

Na sequência apresentamos em tabela, uma projeção até 2023, considerando regras e 

parâmetros utilizados para a elaboração do orçamento 2018 e a estimativa de alunos previstos 

para o Campus nesse período como também emendas parlamentares que a gestão do Campus 

buscará em conjunto com a Reitoria para a construção de um novo bloco Didático. 

 

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA CAMPUS CURITIBA - PDI 2019-2023 

DISCRIMINAÇÃ
O 

2019 2020 2021 2022 2023 

LIMITES LIMITES LIMITES LIMITES LIMITES 

Capacitação 
R$ 
30.000,00 R$ 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 

Custeio 
R$ 
4.000.000,00 

R$ 
4.500.000,00 

5.000.000,0
0 

5.500.000,0
0 

6.000.000,0
0 

Capital 
R$ 
500.000,00 

R$ 
600.000,00 700.000,00 800.000,00 

1.000.000,0
0 
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Extra-
Orçamentário   

R$ 
2.500.000,00 

R$ 
2.500.000,0
0 

R$ 
2.500.000,0
0 

R$ 
2.500.000,0
0 

TOTAL 
R$ 
4.530.000,00 

R$ 
7.635.000,00 

R$ 
8.240.000,0
0 

R$ 
8.845.000,0
0 

R$ 
9.550.000,0
0 

                    

 

 

- Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo previsão para os programas de 
expansão previstos no PDI; Estratégia de gestão econômico-financeira; Planos de investimentos; 
Previsão orçamentária e cronograma de execução; previsão orçamentária para projetos 
especiais; previsão orçamentária para projetos/ações de caráter estratégico. Participação da 
comunidade interna na elaboração dos planos e previsões orçamentários. 

 4.4 - Sustentabilidade 

 Incentivar a prática da reciclagem de materiais gerados internamente pelo Campus. 

Ampliação de espaços verdes dentro do Campus. 

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

4.5 -  Associação de Pais e Servidores 

Incentivar a criação da Associação junto a Comunidade. 

  

5 – Avaliação institucional 

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

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) é responsável por organizar e conduzir os 
processos de avaliação interna no IFPR. Este trabalho tem sido realizado por uma comissão central 
com a participação de um servidor docente e um servidor técnico por campus. Devido ao crescimento 
da instituição, contando atualmente com 20 campi e 5 campi avançados em funcionamento. 

Nesse contexto, considera-se fundamental que além de uma comissão central para organizar 
e publicizar os resultados das avaliações, é imprescindível uma comissão local por campus, com 
autonomia para estruturar a metodologia na condução dos processos de avaliação internos da 
instituição, sistematização e prestação de informações solicitadas pelo Inep de acordo com as 
especificidades locais de cada campus. 

Considera-se que constituir uma comissão de avaliação institucional no próprio irá atender as 
orientações do SINAES e incentivar a participação dos docentes e discentes. Com essa comissão 
haverá autonomia para a adequação dos processos de avaliação conforme a realidade e calendário 
local. Podendo esta reestruturar a quantidade de questões dos instrumentos de avaliação 
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institucional, atendendo aos eixos exigidos pelo SINAES e realizar a distribuição do processo 
avaliativo ao longo do ano em eixos avaliativos para evitar a concentração em um único período. 
 5.2 - Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional. 

Considerando a definição constante no site institucional do IFPR a CPA (Comissão Própria 
de Avaliação) é instituída pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e é 
responsável pela implantação e desenvolvimento de processos de avaliação institucional. Os 
instrumentos de avaliação (questionários, pesquisas ou outras ferramentas) a serem desenvolvidas 
pela CPA servirão para o planejamento educacional e indicarão as áreas e setores que precisam de 
melhorias. 

A partir da ação dos membros de representatividade em nosso campus propõem-se para os 
próximos anos ações locais vinculadas ao calendário escolar com o intuito do fomento da cultura da 
autoavaliação institucional no campus. 

Uma vez que o relatório CPA (2015, p.99) evidencia que dos 9.839 estudantes matriculados 
no IFPR 3.467 responderam a autoavaliação institucional, ou seja, cerca 35%. Apesar de ser uma 
ação voluntária o processo de participação enquanto campus pode ser ampliado, uma vez que em 
2017, conforme relatório CPA, participaram apenas 18% dos estudantes do campus. Sendo assim, 
são elencadas algumas proposições, as quais serão descritas a seguir. 

A primeira proposição é que em cada final de bimestre a comunidade interna discentes, 
docentes e técnicos respondam a uma parte do todo da avaliação institucional, ou seja, por 
categorias. Assim, a possibilidade de participação se amplia uma vez que o tempo empenhado para 
sua participação se distribui ao longo de um ano letivo evitando aplicações de questionários e 
formulários únicos e que demandam longo tempo para resolução. Dessa forma tem-se como objetivo 
ampliar a participação nas autoavaliações com vistas às possíveis mudanças na organização do 
trabalho pedagógico e sua relação com os aspectos infraestruturais e financeiro. 

A segunda proposição é que a equipe representativa CPA do campus atue conjuntamente 
com a CPA central para a atualização do questionário, possibilitando sua migração para um 
aplicativo que poderá ser programado em parceria com os professores e estudantes do curso de 
informática. 

A terceira proposição, juntamente com a da ação junto a indução de uma cultura 
autoavaliativa, consiste em trabalhar junto ao corpo de servidores (docentes e técnicos) para a 
ampliação de sua participação nesse processo por meio de momentos autoavaliativos nas reuniões 
de colegiado e pedagógicas. Uma vez que a partir do último relatório CPA (2015) da totalidade de 
servidores (1895) foi possível identificar que apenas 31,94% dos docentes e 28,52% dos técnicos do 
IFPR participaram do processo de autoavaliação institucional. Esses dados evidenciam ampliação 
significativa no relatório de 2017. A participação dos docentes esteve em 37,4% e para os técnicos 
35,7%, especificamente no campus Curitiba. Se considerarmos que o resultado geral de 2017 a 
média de participação em 48 % esse dado revela parte da realidade do campus Curitiba. Assim a 
proposição é que por meio das ações de indução de uma cultura autoavaliativa institucional seja 
possível a ampliação gradativamente dos índices de participação dos referidos servidores. 

 
 5.3 - Auto avaliação institucional: participação da comunidade acadêmica. 
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A proposição quanto ao trabalho junto ao corpo de servidores (docentes e técnicos) para a 
ampliação de sua participação nesse processo por meio de momentos autoavaliativos nas reuniões 
de colegiado e pedagógicas. Uma vez que a partir do último relatório CPA (2015) da totalidade de 
servidores (1895) foi possível identificar que apenas 31,94% dos docentes e 28,52% dos técnicos do 
IFPR participaram do processo de autoavaliação institucional. Esses dados evidenciam ampliação 
significativa no relatório de 2017. A participação dos docentes esteve em 37,4% e para os técnicos 
35,7%, especificamente no campus Curitiba. Se considerarmos que o resultado geral de 2017 a 
média de participação em 48 % esse dado revela parte da realidade do campus Curitiba. Assim a 
proposição é que por meio das ações de indução de uma cultura autoavaliativa institucional seja 
possível a ampliação gradativamente dos índices de participação dos referidos servidores. 

Para tanto, propomos a ampliação da meta de participação da comunidade de docentes e 
técnicos em 5% e dos estudantes 20% para sua equiparação com a participação dos demais 
membros da comunidade para cada ano desse PDI ultrapassando a meta de 45% de participação da 
comunidade escolar. Esse índice sugerido está baseado na média de crescimento ocorrido e 
presente nos relatórios CPA de 2015 e 2017 que foi de apenas 3,5%. No quadro a seguir são 
indicados os índices como meta ano a ano. 

QUADRO - PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 
NA CPA EM PERCENTUAL 

 
A partir dessas previsão destacamos que não são fechadas e sim com a possibilidades de 

ajustes das metas caso em cada ano previsto os índices sejam superados. 
 

 5.4 - Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 
resultados. 

Promover a presença das autoavaliações segmentadas em categorias no calendário 
acadêmico e realizadas bimestralmente, divulgando nos diferentes canais de comunicação, 
buscando a atualização do site que na atualidade apresenta apenas os relatórios anteriores à 2015. 
Além disso a composição de uma comissão para analisar e comparar os dados das avaliações 
externas dos cursos e da instituição com os dados da CPA, ano à ano. 

Ações de indução da cultura autoavaliativa no campus envolvendo estudantes, docentes e 
técnicos, por meio da semana da autoavaliação em que são expostos os resultados das avaliações 
nos canais de comunicação institucional digital e também por meio de banners. Ressaltando que 
esses dados são tanto da CPA quanto os de sua comparação com as demais avaliações externas. 

 
5.4.1 Metas avaliações externas dos Cursos Superiores do campus Curitiba 
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A lei do Sinaes, Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, prevê 10 dimensões que tem a finalidade contemplar a Instituição de Ensino 

Superior como um todo. O campus pretende avançar em qualidade em todas as dimensões previstas 

nos instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação presenciais. 

Em 2014 estas dimensões foram reorganizadas em 5 eixos avaliativos:   

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Eixo 4: Políticas de Gestão 
 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
Eixo 5: Infraestrutura Física 
 Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Em 2016 as dez dimensões foram reorganizadas em três eixos avaliativos conforme o novo 
instrumento: 

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA Fontes de 
Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do 
Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, 
Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber e Formulário Eletrônico 
preenchido pela IES no eMEC. 

 
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL Fontes de Consulta: Projeto 
Pedagógico do Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de 
Formação Docente, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, 
Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 
de Tecnologia, quando couber. 

 
Dimensão 3: INFRAESTRUTURA Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico 
do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. Formulário 
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória. 

 
Os cursos superiores do Campus Curitiba foram avaliados inicialmente com o conceito 3, por 

isso a meta do campus é que os cursos obtenham conceito superior ao obtido na avaliação anterior. 
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CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Modalidade: Superior (4 anos) 
Meta: subir do Conceito 3 para 4 
  
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 
Modalidade: Superior (2,5 anos) 
Meta: subir do Conceito 3 para 4 
  
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO 
Modalidade: Superior (2 anos) 
Meta: obter na primeira avaliação no mínimo Conceito 4 
  

Há previsão de oferta de novos cursos superiores a partir de 2019, pretende-se que todos os 
cursos do campus obtenham na primeira avaliação Conceito 4. 

 
 
5.5 Elaboração do relatório de autoavaliação. 

Elaboração e divulgação de relatório de autoavaliação do Campus perpassam as indicações 
constantes nos itens anteriores considerando os componentes da comissão instituída no campus 
sempre relacionando a autoavaliação com as avaliações externas. 

 

6 – Relacionamento com a comunidade 

O contato com a comunidade constitui-se como espaço privilegiado para a socialização do 

conhecimento produzido na instituição, assim como para a criação de novos conhecimentos que 

possam contribuir para o desenvolvimento social. 

As políticas de relações com a comunidade orientam-se pela razão de que os princípios da 

relação comunitária, devam ser um trabalho acadêmico e social, que promovam a produção e a 

democratização do saber, o desenvolvimento e a organização da sociedade, a formação de cidadãos 

críticos e conscientes de seus direitos e das responsabilidades do exercício da cidadania, 

viabilizando a inserção, o reconhecimento e valorização dos egressos do IFPR na sociedade. 

O relacionamento com a comunidade seja interna ou externa pode ser feito através das mais 

variadas atividades de extensão e dos canais de comunicação: site, redes sociais e e-mail 

institucional. 

 

 6.1 – Ouvidoria Geral do IFPR 

Institucionalmente a Ouvidoria Geral concentra-se na Reitoria, não podendo ter Ouvidorias 

por Campus. Porém, é importante ter canais de comunicação (principalmente de reclamações e 

sugestões) específicos para cada Campus/Unidade do IFPR. 
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Sendo assim, tem-se como meta para este PDI a criação de um canal exclusivo de 

atendimento das comunicações da comunidade (interna e externa) através da criação de um e-mail e 

telefone específico para estas demandas (faleconosco@). É importante ressaltar que este e-

mail/telefone será gerenciado por um servidor exclusivo, que trabalhará em conjunto com a Ouvidoria 

Geral, direcionando as informações recebidas aos setores específicos. 

 6.2 – Serviço de Informação ao Cidadão 

Sobre a comunicação virtual, no último quadriênio a seção de Comunicação do Campus 

Curitiba priorizou os trabalhos no site e no Facebook, que de maneira geral, procurou-se sempre 

replicar as informações (pertinentes) do site e do Facebook Institucional. Também estiveram sempre 

em contato com a Coordenação de Comunicação da Reitoria, procurando alinhar as informações. 

No momento, estão criando documentos que trazem as informações (sintetizadas) de todos 

os cursos ofertados pelo Campus Curitiba, para que todos os servidores - independente da 

área/setor - possam ter esse conhecimento e, assim, repassem tais informações a qualquer pessoa 

que entre em contato com o campus.  

Por fim, acredita-se que os maiores desafios estejam relacionados a redução de deficiências 

quanto ao atendimento do público em geral, especialmente quanto a comunidade externa que entra 

em contato com o Campus para sanar eventuais dúvidas, seja por meio de contato telefônico, e-mail 

ou até mesmo pessoalmente, no sentido de atendê-lo satisfatoriamente. Para tanto, é necessário que 

as informações estejam sempre atualizadas, principalmente com relação aos cursos e que haja, 

minimamente, um conhecimento geral quanto aos cursos e ações do campus por parte dos 

servidores. 

 6.3 – Coordenadoria Geral de Comunicação 

Com base nas informações prestadas anteriormente,, tem-se como metas para o próximo 

quadriênio, relacionadas a Comunicação, as seguintes ações: 

● Criar até 2019 uma comissão para analisar e propor melhorias nas informações postadas no 

site do Campus; 

● Melhorar até 2020 a comunicação visual do Campus (interna e externa), com a implantação 

de placas de sinalização de rua, sinalização luminosa, faixas, banners entre outros; 

● Produzir material gráfico, até 2020, que conste informações fixas sobre o IFPR, o Campus 

Curitiba, os cursos e projetos pertinentes; 

● Melhorar, até 2021, a estrutura de telefones e ramais do Campus, com a implantação de uma 

central telefônica, padronização dos ramais, disponibilização da lista de ramais atualizada e 

contratação de um profissional específico para esta atividade em período integral; 

● Criar ações permanentes junto aos servidores e discentes de sensibilização quanto às 

informações prestadas à comunidade externa sobre o IFPR e o campus Curitiba;  
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