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PLATAFORMA DE GESTÃO
DEFESA E FORTALECIMENTO DO IFPR
Apresentamos a Plataforma de Gestão do candidato a Reitor, professor Cleverton Juliano
Alves Vicentini, construída com base na missão e na visão do Instituto Federal do Paraná IFPR1.
A essência desta plataforma é a defesa e o fortalecimento do Instituto Federal do Paraná (IFPR)
por meio do desenvolvimento educacional, científico e tecnológico para que nossa instituição
se torne referência no Estado do Paraná, na busca incansável pela qualidade do ensino, da
responsabilidade social, produção de conhecimento e tecnologia.
Acreditamos em uma gestão democrática e participativa assentada no diálogo, no respeito
mútuo, na liberdade de expressão e na transparência. Esses são os valores que fazem parte do
compromisso que aqui firmamos com toda a comunidade de estudantes, técnicoadministrativos e docentes, assim como toda a sociedade paranaense.
Todas as ações aqui propostas derivam da relação com a comunidade e da busca por soluções e
alternativas que priorizam as pessoas que fazem parte desta instituição.
Este documento se propõe a ser uma plataforma aberta e dinâmica, para que toda a
comunidade possa contribuir para a sua constante ampliação.
A seguir, são apresentadas as seções que organizam este documento: apresentação da
candidatura, com uma resumida trajetória profissional do professor Cleverton no IFPR;
princípios da plataforma de gestão, que se fundamentam nas frentes Pessoas e Tecnologias;
diretrizes da plataforma de gestão; ações prioritárias, e propostas para temáticas específicas. Ao
final, há a mensagem do Cleverton à comunidade do IFPR.

1
"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." (http://reitoria.ifpr.edu.br/menu-institucional/institucional/missao-evalores/)
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APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA
O IFPR foi criado em 2008 e desde então vem passando por um processo de expansão
fomentado por políticas do governo federal. Sem dúvida, atualmente é a instituição de ensino
com maior capilaridade em todo o estado do Paraná. Estamos presentes em mais de 100
cidades, se considerarmos também os polos de educação a distância. Contamos com 26 campi,
927 servidores técnicos-administrativos, 1.225 docentes e 31.444 estudantes nas modalidades
presencial e a distância.
Para que a expansão não arrisque o cumprimento de nossa missão institucional - prestar
ensino, pesquisa e extensão de excelência, devemos realizar planejamento estratégico e partir de
estudos aprofundados.
O cenário político e econômico atual é adverso, tempos difíceis impulsionados por dura
restrição orçamentária nos acometem. O contingenciamento e os cortes no orçamento têm
dificultado o funcionamento dos campi. Houve redução no apoio à formação contínua dos
nossos servidores, a ações e projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Diante desse contexto, é imprescindível que tenhamos coragem para defender
incondicionalmente a educação de qualidade, competência para aprimorar a gestão dos
recursos públicos, e disposição para trabalhar e superar os desafios que nos foram impostos.
Acreditamos que as soluções para essas inúmeras e complexas demandas tenham origem no
conhecimento construído a partir de ações com a comunidade, como também no
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.
Quando nos referimos a tecnologias, consideramos aquelas que facilitam a nossa vida, tais
como as tecnologias da informação e comunicação, os novos dispositivos, ferramentas e
equipamentos. Contudo, destacamos ainda a importância das tecnologias que nos trazem
inovações sociais, organizacionais e de gestão.
Aprimorando e desenvolvendo nos processos, técnicas e metodologias na gestão e
organização, podemos construir soluções capazes de transformar nossa realidade dentro e
fora de nossa instituição, a partir dos recursos atualmente disponíveis.
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Precisamos de gestores sem vícios, comprometidos, com postura ética, séria, firme e íntegra,
com compreensão de que o trabalho coletivo e transparente são fatores indispensáveis para
conduzir o IFPR nesta conjuntura histórica turbulenta.
O processo de escolha de diretores dos campi e reitor foi um momento muito aguardado por
todos nós do IFPR. Afinal, desde 2011 a comunidade não pôde escolher seu representante
máximo. Esperamos que esse momento inaugure uma nova fase para a instituição e que a
democracia no IFPR seja restabelecida.

Trajetória do Cleverton no IFPR
É com grande honra que disponibilizo o meu nome a toda comunidade como candidato para
desempenhar a função de Reitor do IFPR para o próximo quadriênio.
Sou natural de Curitiba, tenho 34 anos. Iniciei minhas atividades em 2011 no Campus Irati e hoje
sou professor do Campus Pinhais. Sou licenciado (2004 a 2007), mestre (2008 a 2010) e doutor
em Informática (2014 a 2018). No Campus Irati, atuei como professor de cursos regulares, de
cursos FIC e Pronatec; fui representante de Tecnologia da Informação do IFPR; membro dos
núcleos estruturantes dos cursos Técnico em Informática e Tecnologia em Análise de Sistemas, e
fui eleito pela comunidade para representá-la no Conselho de Dirigentes do Campus (CODIC). Na
administração superior, fui eleito para representar os docentes do IFPR no Conselho Superior
(CONSUP). Em toda a minha carreira contribui em diversas comissões e colaborei para a revisão
e criação de diferentes documentos institucionais. No Campus Pinhais atuo como professor no curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e desenvolvo um projeto de pesquisa e dois
projetos de extensão. Fui eleito pelos pares para compor o Comitê de Pesquisa e Extensão (COPE)
e componho o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), onde
coordeno o Grupo de Trabalho de Flexibilização Curricular.
Essas são algumas das ações desenvolvidas por mim que asseguram minha atuação competente e
compromissada, de alguém que se envolve e acredita no trabalho coletivo desenvolvido entre técnicos
e docentes.
Eu, professor Cleverton, sou uma pessoa aberta ao diálogo, a sugestões e críticas. Por isso, as
propostas que serão executadas na minha gestão serão a expressão do compromisso com toda a
comunidade do instituto e reafirmarão O NOVO TOM DE QUE O IFPR PRECISA para superar
os desafios que nos são apresentados.
Prof. Cleverton Vicentini
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PRINCÍPIOS DA PLATAFORMA DE GESTÃO
Nossa Plataforma de Gestão é pautada por dois princípios fundamentais: PESSOAS &
TECNOLOGIAS. "Pessoas", englobam os estudantes e servidores, e "Tecnologias" remetem aos
esforços que serão empreendidos para: qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão; aprimorar
os processos de trabalho, e fomentar a inovação.
O estabelecimento desses princípios é resultado de diálogos que realizamos com estudantes,
técnicos-administrativos e docentes, em situações experimentadas ao longo desses anos no
exercício da docência e demais atividades como servidor do IFPR.

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS – valorizar estudantes, servidoras e servidores;
TECNOLOGIAS – desenvolver e implementar tecnologias;

DIRETRIZES DA PLATAFORMA DE GESTÃO
● QUALIDADE – promover a qualidade do ensino, pesquisa e extensão;
● INCLUSÃO - diminuir as desigualdades, considerando as questões
socioeconômicas e características físicas e mentais da comunidade do IFPR;
● INOVAÇÃO – valorizar e impulsionar projetos de inovação tecnológica e
educacional;
● TRANSPARÊNCIA – garantir a transparência em todos os setores do IFPR;
● GESTÃO PARTICIPATIVA– envolver a comunidade nos processos de
planejamento e decisões;
● EFICIÊNCIA – otimizar a aplicação dos recursos financeiros.
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AÇÕES PRIORITÁRIAS
O anseio por melhorias e avanços das ações pedagógicas e administrativas que
permeiam a nossa instituição é o que motiva as ações que aqui são propostas. Fazem
parte de um conjunto de ideias reunidas ao longo desses anos, a partir de debates,
análise da realidade com diversos servidores e de documentos institucionais.
Aqui descrevemos as ações prioritárias desta gestão, pautadas pelos sete
princípios elencados anteriormente.
1. Criar Núcleos de Excelência (NEX) - Implementar os Núcleos de Excelência
para a promoção de trabalhos coletivos, estabelecimento de padrões e adoção
de boas práticas administrativas que respeitem a regionalidade e
características dos campi.
2. Implementar o regime de Teletrabalho – Implementar o regime de Teletrabalho
no IFPR com o intuito de acompanhar a evolução que vem ocorrendo no serviço
público, a exemplo das práticas já adotadas pelo Tribunal de Contas da União –
(TCU), e Controladoria Geral da União (CGU). Esse regime, em conjunto com os
Núcleos de Excelência (NEX) e com o amparo de tecnologias, proporcionará o
aprimoramento dos processos de trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos
servidores.
3. Ampliar e aprimorar a resolução da jornada flexibilizada de 30 horas - Ampliar
a jornada de trabalho flexibilizada de 30h para todos os servidores que
trabalham em setores de atendimento ao público. Aprimorar a atual resolução,
a fim de assegurar aos servidores e setores flexibilizados a consolidação da
jornada, de modo a extinguir qualquer fragilidade e sensação de insegurança.
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4. Ampliar o afastamento parcial para pós-graduação dos técnicos - Ampliar o
afastamento parcial para pós-graduação dos técnicos-administrativos para até
três dias semanais (60% da carga horária semanal);
5. Criar o Programa de Parceria Acadêmica - Incentivar e apoiar o ingresso de
técnicos-administrativos em Programas de Pós-graduação, auxiliando na
análise da escolha do Programa, no pré-projeto e no processo de seleção, e
durante a realização do curso até a obtenção da titulação.
6. Criar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Inclusão – Criar a Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis e Inclusão (PRAEI) para fortalecer a representatividade
dos estudantes, priorizar o atendimento e acompanhamento das demandas
ligadas diretamente ao seu dia a dia, garantir seu acesso, permanência, inclusão
e êxito.
7. Ampliar e garantir a representatividade das categorias e das Representações
Estudantis (Grêmios e DCE) dos campi, no Conselho Superior - Dentre os 26

campi do IFPR, somente 11 são representados nesse conselho. Dos 28
conselheiros, somente quatro são técnicos administrativos. A proposta será
apresentada ao CONSUP e a devida proporcionalidade deverá ser garantida com
a alteração do regimento para que este seja democrático e de fato
representativo para todos os campi e carreiras.
8. Criar o Programa Escola Acolhedora - Criar o programa com objetivo a apoiar
estudantes e servidores proporcionando acolhimento de suas demandas
referente a assédio moral, sexual e a toda forma de violência física e psicológica.
Neste programa serão determinadas diversas fases para dar resolução
imediata às situações existentes e trabalhar, paralelamente, em sua prevenção.
Além disso, o programa abarcará a conscientização da comunidade do IFPR a
fim de debater os diversos assuntos e recortes que fazem parte deste universo.
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9. Investir em Tecnologias – Criar o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico (FDT)
para que parte dos recursos orçamentários de investimento sejam utilizados
para uso exclusivo em inovação e tecnologia, áreas carentes de investimento e
atenção no IFPR.
10. Ampliar o número de vagas para afastamento docente – Otimizar a utilização
das vagas de professor substituto para ampliar o número de vagas de
afastamentos de docentes.
11. Priorizar o apoio administrativo e educacional à Diretoria de Educação a
Distância – Apoiar a modalidade de ensino a distância e suprir as necessidades

de pessoal e de infraestrutura, uma vez que 42% dos estudantes estão nesta
modalidade.
12. Consultar a comunidade – Firmar o compromisso de dialogar e debater com a
comunidade sobre projetos com impactos diretos e indiretos no funcionamento
do IFPR, tais como o “FUTURE-SE”, contingenciamentos, cortes de orçamento
dentre outros que comprometem nossa instituição.
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PROPOSTAS
As propostas aqui firmadas estão baseadas nos princípios e diretrizes de nossa gestão.

PESSOAS
I. Estudantes
Assistência Estudantil

1. Reconfigurar os auxílios dos estudantes do ensino médio relacionados à
alimentação e transporte para que alcance a todos os estudantes, de modo a
estimular sua permanência até o fim do ciclo escolar;
2. Ampliar a visibilidade das ações da assistência estudantil junto à comunidade,
utilizando ferramentas e identidade visual adequadas ao público discente;
3. Desenvolver e implementar instrumentos que permitam a avaliação contínua da
satisfação, do desenvolvimento acadêmico e das novas demandas de
beneficiários da assistência estudantil;

Ensino, estágios e egressos

1. Ampliar no IFPR processo efetivo de Gestão dos Estágios na reitoria e em apoio
a cada campus;
2. Aprimorar a política de estágio como componente curricular de formação
integral do estudante de educação profissional e tecnológica e aprimoramento
dos professores orientadores e supervisores nas empresas;
3. Aprimorar o canal direto com os estudantes do IFPR para as oportunidades de
estágio, criar página eletrônica e cadastro;
4. Ampliar oportunidades de estágio para os estudantes do IFPR, com a ampliação
de parcerias com empresas públicas e privadas, bem como com organismos da
sociedade civil organizada;
5. Acompanhar e fomentar os Programas de Monitoria e de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID;
6. Criar o Programa de Apoio ao Egresso para acompanhar o
seu
desenvolvimento, dar-lhes suporte na busca por oportunidade de trabalho e
atualização da formação profissional, bem como monitorar o impacto da
instituição no mundo do trabalho;
9
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7. Apoiar a criação e o fortalecimento de Escritórios Modelo, Empresas Juniores e
Incubadoras;
8. Implementar programa de Modalidade Acadêmica, com uma coordenação de
mobilidade estudantil, proporcionando aos estudantes experiência em outra
instituição em nível nacional e internacional, bem como a cursarem disciplinas
em outros campi que possuam cursos/áreas similares;
9. Apoiar a estruturação de Centros de Idiomas nos campi do IFPR;
10. Construir o programa de estímulo à produção científica na graduação com a
oferta de apoio específico a estudantes que optem pela publicação de artigo
científico como modalidade de Trabalho de Conclusão de Curso;
11. Assegurar espaços adequados para os estudantes na execução das atividades
de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Representações estudantis (Grêmios e DCE)

1. Criar o Programa Estudantes em Ação, vinculado às representações estudantis
(Grêmios e Diretórios Centrais de Estudantes - DCE), com a finalidade de
oferecer oportunidade e mecanismos para o acolhimento de propostas de
melhoria em processos institucionais, dando suporte para execução das ações
selecionadas, sob acompanhamento do estudante;
2. Estimular a criação e o fortalecimento das instâncias de representação
estudantil nas diferentes modalidades (Grêmios e DCE) de ensino em todos os
campi e o apoio na promoção de eventos voltados para a discussão de temas
relevantes aos estudantes;
3. Fomentar a estruturação de infraestrutura física adequada para que as
representações estudantis (Grêmios e DCE) desenvolvam suas ações com
autonomia e independência, em todos os campi;
4. Auxiliar no planejamento de ações, identificação e obtenção de fonte
sustentável de renda para as entidades estudantis regulares, de modo a
assegurar sua independência em relação à instituição;
5. Dar suporte às Representações Estudantis (Grêmios e DCE) na confecção de
carteira estudantil;
6. Propor o aumento da representatividade dos estudantes no Conselho Superior
(CONSUP) do IFPR.
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Jogos e eventos

1. Apoiar a criação e o fortalecimento das associações atléticas e a participação
dos estudantes em atividades desportivas;
2. Revisar o programa Bolsa Atleta, em conjunto com estudantes e profissionais
de Educação Física, de modo a traçar critérios objetivos para concessão e
manutenção do benefício;
3. Fortalecer e assegurar a realização dos eventos institucionais existentes
(SEPIN, JIFPR e outros) como forma de integração entre estudantes;
4. Apoiar a criação de equipes esportivas institucionais, nas diferentes
modalidades, para representar o IFPR em competições e aumentar a
visibilidade no cenário esportivo;
5. Dar suporte à adoção de modalidades esportivas inclusivas em todas as
unidades do IFPR;
6. Realizar os jogos internos do IFPR no primeiro semestre, proporcionando
classificatória para as etapas sul-brasileira e nacional.

II. Servidoras e Servidores
Modalidade e Jornada de Trabalho

1. Implantar

o

Programa

de

Teletrabalho

para

servidores

técnico-

administrativos;
2. Fortalecer e manter a jornada de trabalho flexibilizada 30h para todos os
servidores TAE que trabalham em setores de atendimento ao público;
3. Revisar e atualizar a resolução da jornada de trabalho dos TAE, incluindo os
critérios e procedimentos para flexibilização/alteração de jornada, tipos de
atividade a serem desempenhadas, em consonância com a criação dos Núcleos
de Excelência (NEX) e implantação do Teletrabalho;
4. Regulamentar jornada de trabalho especial e prioritária a todas servidoras em
período de gestação e amamentação;
5. Dar celeridade aos processos de Reconhecimento de Saberes e Competência RSC;
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6. Revisar e atualizar a resolução específica sobre a atividade docente, rever os
referenciais de carga-horária de cada atividade, incluir carga horária para
atividades de capacitação permanente e considerar os diferentes perfis de
atividade docente.
Capacitação

1. Criar o Programa de Parceria Acadêmica para incentivar e apoiar o ingresso de
técnicos-administrativos e docentes em Programas de Pós-graduação,
auxiliando na análise da escolha, no desenvolvimento do pré-projeto, no
processo de seleção, durante a realização do curso até a obtenção da titulação;
2. Aperfeiçoar os planos de formação e de capacitação dos servidores para
garantir o melhor desempenho de suas funções;
3. Criar o Programa de Valorização e Reconhecimento das Competências dos
servidores para a composição dos Núcleos de Excelência (NEX);
4. Criar curso de graduação e especialização lato sensu em Gestão Pública na
modalidade de ensino a distância, proporcionando reserva de vagas para os
servidores do IFPR;
5. Promover convênios para oferta de cursos nas modalidades Minter (mestrado
interinstitucional) e Dinter (doutorado interinstitucional) com objetivo de
incentivar a qualificação de servidores;
6. Estimular e apoiar os servidores a desenvolverem Projetos de Pesquisa e
Extensão em conjunto;
7. Ofertar formação para captação de recursos a serem aplicados em Pesquisa,
Extensão, Inclusão e Inovação;
8. Incentivar e apoiar parcerias para a captação de recursos a serem aplicados em
Pesquisa, Extensão, Inclusão e Inovação;
9. Promover capacitação para servidores para o desenvolvimento de projetos
sobre captação e prestação de contas de recursos de fonte externa;
10. Promover a criação de plano contínuo de capacitação pedagógica de técnicosadministrativos e docentes, assegurando a reflexão sobre os desafios do campo
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da Educação Profissional Tecnológica para o atendimento da missão e dos
objetivos do IFPR.
Afastamento

1. Revisar a resolução que trata do afastamento integral para qualificação dos
servidores técnicos-administrativos a fim de ampliar sua participação,
inclusive dos servidores estudantes do programa da Rede Federal em parceria
com o IFPR, ProfEPT;
2. Ampliar

o

afastamento

parcial

para

pós-graduação

dos

técnicos-

administrativos para até três dias semanais (60% da carga horária semanal);
3. Revisar a distribuição de vagas para afastamento entre as unidades que fazem
parte da Reitoria com base na atividade-fim do IFPR e nas prioridades
estabelecidas conforme a natureza e exigência do trabalho;
4. Ampliar o percentual de afastamento integral de docentes para realização de
cursos de mestrado e doutorado em prioridades estabelecidas em conjunto com
servidores e gestores;
5. Incentivar e apoiar servidores na submissão de projetos a editais de fomento
internos e externos.
Saúde e Qualidade de Vida

1. Melhorar constantemente as condições de trabalho do servidor para o seu bemestar físico, emocional e laboral;
2. Apoiar programas que discutam e promovam saúde mental;
3. Aprimorar o acolhimento e integração dos novos servidores, incluindo aqueles
removidos ou redistribuídos;
4. Criar espaços de convivência para integração dos servidores;
5. Assegurar as boas condições de trabalho aos servidores;
6. Buscar alternativas, a partir da nossa própria instituição, para filiação a
convênios de operadoras de plano de saúde.
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TECNOLOGIAS
1. Garantir estrutura para o uso de tecnologias da informação nas práticas
pedagógicas dentro e fora de sala de aula;
2. Possibilitar o uso de ambientes virtuais de aprendizagem para ampliar o
atendimento ao estudante;
3. Possibilitar o uso de ambientes virtuais de aprendizagem para ofertar
disciplinas à distância, dentro dos limites previstos na legislação e desde que
sejam contemplados nos Projetos Pedagógicos de Curso;
4. Modernizar os processos com ferramentas tecnológicas, de modo que sejam
mais simples, rápidos e seguros em diálogo constante e ininterrupto entre os

campi e reitoria;
5. Criar solução tecnológica com objetivo de acompanhar, avaliar e publicar
anualmente a matriz de monitoramento dos indicadores do IFPR, contidas no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Relatório de Gestão firmados
junto aos órgãos de recredenciamento e fiscalização, com análise clara e
objetiva dos impactos e resultados;
6. Desenvolver um sistema de registro acadêmico operacional para todos os

campi, com fases, prazos e objetivos traçados com a participação de toda
comunidade do IFPR;
7. Implementar solução tecnológica que possibilite a gestão integrada de toda a
esfera pedagógica dos campi e reitoria;
8. Desenvolver uma política de utilização de softwares de acesso livre e
regularizar o uso de softwares pagos pelo IFPR;
9. Garantir a usabilidade do sistema de gestão pedagógica, para que as
ferramentas sejam amigáveis aos servidores, sobretudo no que se refere aos
dados utilizados cotidianamente nos Diários de Classe e Planos de Aula;
10. Implementar solução tecnológica que possibilite a gestão integrada de projetos
de pesquisa, extensão, inclusão e inovação;
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11. Desenvolver plano estratégico de contingenciamento dos dados institucionais
junto à DTIC com objetivo de minimizar os impactos em caso de desastres;
12. Implementar política de segurança de dados institucionais e cópia dos dados
(backup) junto à DTIC;
13. Criar plano estratégico de investimento em Tecnologias da Informação e
Comunicação, a fim de garantir o funcionamento do IFPR e os fluxos de todos os
processos;
14. Utilizar ferramentas tecnológicas para realizar as reuniões dos órgãos
colegiados (CONSUP, CODIR, CONSEPE e CONSAP) a distância, para que sejam
públicas e possam ser acompanhadas pela comunidade, e para que os recursos
de diárias e passagens sejam direcionados à promoção da pesquisa e extensão
de interesse institucional;
15. Apoiar, por meio de editais específicos, ações de pesquisa e de extensão
tecnológicas;
16. Definir soluções tecnológicas para a elaboração e gestão do plano de trabalho
do servidor.

QUALIDADE
1. Incentivar a participação de estudantes do ensino médio integrado nas ações de
pesquisa e extensão e reconhecê-las como parte significativa de sua formação
e incluindo-as nos projetos pedagógicos de curso como formação
complementar não obrigatória;
2. Incentivar a participação de estudantes de graduação nas ações de pesquisa e
extensão e reconhecê-las como parte significativa de sua formação
complementar exigida para a integralização dos cursos superiores;
3. Implementar as salas de recursos multifuncionais em todos os campi;
4. Estimular a revisão contínua dos Projetos Pedagógicos dos Cursos para seu
constante aprimoramento e atualização;
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5. Fortalecer as ações pedagógicas dos campi e incentivar a divulgação de boas
práticas e novas iniciativas para todo o instituto, de forma a estimular ações
pedagógicas inovadoras;
6. Fortalecer, reconhecer e apoiar a Rede e Coordenadoria Geral de Bibliotecas do
IFPR na formalização de um sistema (tal como o SIBI das universidades) de
serviços, padronização de atividades, prestação de contas, relatórios, garantia
para aquisição e desenvolvimento das coleções e dos acervos (físico e virtual),
mobiliário e remanejamento de servidores para a composição de equipes com
quantitativos adequados e compatíveis com o horário de funcionamento e
atendimento à comunidade interna e externa;
7. Criar o Portal de Repositórios para agrupar diferentes repositórios e
democratizar o conhecimento produzido na instituição de modo gratuito à
comunidade;
8. Reestruturar o funcionamento dos laboratórios dos campi e sua respectiva
força de trabalho, para que funcionem interligados e em turnos ininterruptos
para atendimento ao público;
9. Fortalecer a Editora do IFPR com autonomia orçamentária, reconfiguração no
organograma da Reitoria e na reformulação dos editais para que possam refletir
a produção acadêmico-científica interna e externa, apoiando os grupos de
pesquisa e os programas de pós-graduação em nível stricto sensu;
10. Fortalecer as publicações acadêmicas periódicas institucionais;
11. Ofertar cursos de formação continuada e extensão na modalidade EaD.;
12. Impulsionar as Relações Internacionais e Interinstitucionais;
13. Criar sistema de acompanhamento e avaliação dos projetos de Pesquisa,
Ensino, Extensão, Inclusão e Inovação, para melhorar o apoio aos projetos e
desenvolver indicadores que auxiliem na melhoria de seus resultados;
14. Criar o Observatório da Educação Profissional Técnica (EPT), para promover e
produzir conhecimento sobre a realidade local e regional, e para apoiar o
planejamento estratégico do ensino, pesquisa, extensão, inclusão, inovação e
desenvolvimento institucional;
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15. Criar estratégias para apoiar a divulgação dos cursos;
16. Incentivar a oferta de cursos de atualização e o desenvolvimento de outras
ações em prol da melhoria da qualidade do ensino em toda a rede pública;
17. Buscar continuamente a melhoria da qualidade dos cursos e serviços ofertados
por todos os campi e unidades da reitoria;
18. Apoiar a criação de programas de pós-graduação stricto e lato sensu em áreas
estratégicas para o desenvolvimento institucional e regional;
19. Fortalecer os grupos de pesquisa ligados aos Programas de Pós-Graduação em
nível stricto sensu do IFPR;
20. Desenvolver, de forma planejada e articulada com os órgãos de segurança
pública, uma política de segurança para os entornos de todos os campi do IFPR,
a fim de assegurar a segurança de toda a comunidade e a preservação do
patrimônio material da instituição;
21. Fomentar a participação das unidades em feiras e eventos com o objetivo de
divulgar as ações e conhecimentos produzidos pelos estudantes e servidores
do IFPR;
22. Fortalecer o centros de línguas do IFPR para que sejam centros de referência de
oferta de idiomas no Estado do Paraná, como centros aplicadores de testes de
proficiência e desempenhem papel central nas políticas linguísticas do IFPR.

INCLUSÃO
1. Lutar para diminuir as desigualdades, priorizando a inclusão das pessoas em
todos os campi do IFPR;
2. Criar Plano de Acessibilidade e Inclusão nos campi do IFPR;
3. Construir referenciais curriculares transversais de Educação Inclusiva,
Diversidade, Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos e Sustentabilidade
para os diferentes níveis de ensino;
4. Lutar para que os estudantes com deficiência física tenham profissional de
apoio escolar;
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5. Ampliar e fortalecer a oferta de cursos da educação de jovens e adultos;
6. Promover cursos, projetos e outras ações para a Educação de Jovens e Adultos
e criar metodologia adequada para aqueles que desenvolvem atividades no
campo, como na agricultura familiar e na agroecologia;
7. Implementar o Programa Escola Acolhedora para prevenir e combater o
assédio e a violência, no sentido de prestar apoio a estudantes e servidores,
promover a permanência e incentivar e apoiar a criação de coletivos e redes de
proteção;
8. Possibilitar a realização de censo étnico-racial, econômico-social, de gênero e
outras diversidades;
9. Apoiar, por meio de editais com fomentos específicos, projetos de
desenvolvimento de tecnologias que visem a inclusão, autonomia e visibilidade
das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas;
10. Implementar ações de assistência a pequenos produtores rurais localizados
próximos aos campi com vocação agrícola, apoiando e estimulando instituições
educacionais a realizarem a compra direta desses produtores;
11. Fortalecer os grupos culturais e artísticos do IFPR e motivar a sua interlocução;
12. Apoiar as ações afirmativas que considerem a diversidade das populações das
regiões de abrangência dos campi (Quilombolas, Indígenas, Ciganos e outros
socialmente vulneráveis);
13. Possibilitar a oferta de cursos de línguas estrangeiras e projetos culturais que
divulguem e valorizem as etnias formadoras do Estado do Paraná;
14. Fomentar a criação de grupos artísticos e de espaços de cultura, nas diferentes
formas de expressão, em todos os campi, bem como promover a integração e o
intercâmbio dos talentos estudantis e dos servidores;
15. Apoiar a organização de atividades de recepção a estudantes ingressantes, com
foco no acolhimento, na promoção de ações solidárias, a interação e o respeito
entre os estudantes, promovendo informação sobre a estrutura pedagógica e
administrativa do IFPR.
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INOVAÇÃO
1. Fomentar editais de apoio financeiro ao desenvolvimento de projetos de
inovação pedagógica;
2. Criar o Radar dos Editais de Pesquisa (REP) com objetivo de levantar dados,
informações e repassar para todos os pesquisadores oportunidade de editais de
fomento;
3. Estimular e apoiar os servidores desenvolvam em conjunto Projetos de
Pesquisa, Extensão e Inovação;
4. Ofertar formação para captação de recursos a serem aplicados em Pesquisa,
Extensão e Inovação.;
5. Incentivar e apoiar parcerias para a captação de recursos a serem aplicados em
Pesquisa, Extensão e Inovação;
6. Prestar auxílio para prestação de contas de projetos com parceiros externos;
7. Promover capacitação para servidores para o desenvolvimento de projetos com
captação e prestação de contas de recursos de fonte externa;
8. Criar incentivos e dar apoio para o funcionamento dos COPE e sua relação de
estímulo às atividades de pesquisa, extensão e inovação nos campi;
9. Criar linha de fomento para materiais, alimentação e transporte de baixo custo
para apoiar as ações de extensão na região de abrangência dos campi com
ressarcimento rápido aos gastos para servidores extensionistas;
10. Criar comitê de apoio para que os servidores extensionistas viabilizem projetos
junto ao CNPq, Fundação Araucária e outras agências de fomento;
11. Incentivar e apoiar servidores na submissão de projetos a editais de fomento
internos e externos;
12. Fomentar

a

realização

de

estudos

para

estabelecer

cooperações

interinstitucionais estratégicas;
13. Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e inovação em
cooperação interinstitucional, em âmbito nacional e internacional;
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14. Replanejar o orçamento para criação do Fundo de Desenvolvimento
Tecnológico, a fim de garantir avanço e inovação nesta área a todos os campi e
reitoria do IFPR;
15. Desenvolver a capacidade dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) em cada
campus, conforme consta no Regimento Geral;
16. Fortalecer os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e estimular sua penetração
no tecido empresarial de diferentes setores da economia;
17. Criar Incubadora de Base Social e Tecnológica a partir de experiências e
interlocução com instituições parceiras como a UTFPR e UFPR, com vista a
futura implantação de um Hotel Tecnológico;
18. Incentivar e apoiar a criação e o fortalecimento de Escritórios Modelo,
Empresas Juniores e Incubadoras em todas as unidades;
19. Valorizar e impulsionar patentes e depósitos no INPI;
20. Adotar o Manual de Oslo como política de relação escola-empresa e de captação
de recursos (FINEP e outras agências).

TRANSPARÊNCIA
1. Promover a transparência;
2. Publicizar amplamente as ações da gestão e do uso dos recursos
orçamentários;
3. Propor processo de escolha da chefia da ouvidoria com a participação de todos
os servidores, a fim de proporcionar maior autonomia, transparência e
comunicação com a comunidade do IFPR;
4. Criar o Canal de Denúncia Anônima para as situações de assédio moral e sexual,
e possibilitar aos denunciantes acompanhamento sobre o andamento do
processo, desde sua abertura até sua conclusão;
5. Investir e apoiar ações da Comunicação, assegurar que tenha liberdade de
atuação, e incentivar a consolidação da imagem do IFPR como instituição de
referência no ensino, pesquisa, extensão, inovação e inclusão;
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6. Divulgar permanentemente os serviços institucionais oferecidos pelos campi,
com objetivo de estimular e dar suporte ao ingresso de novos estudantes e
acompanhar sua condição egressa;
7. Democratizar a elaboração dos editais internos de fomento e dar transparência
ao executar os critérios de aprovação ou indeferimento de projetos;
8. Divulgar no Portal INFO os registros de quaisquer repasses ou transferências
de recursos financeiros, bem como as informações das execuções de todas as
despesas em quadro geral e por campus;
9. Priorizar o tratamento dos dados e de toda informação institucional para que
subsidiem diagnósticos e possam fundamentar ações dentro do IFPR, bem
como fora do instituto para respaldar parcerias interinstitucionais;
10. Responder aos órgãos de controle questões relacionadas às atividades
docentes. A reitoria deverá assumir essa responsabilidade a fim de que os
professores se dediquem ao ensino, à pesquisa, à extensão, à inclusão e à
inovação.

GESTÃO PARTICIPATIVA
1. Acolher o desenvolvimento de ações pedagógicas inovadoras;
2. Incentivar e apoiar o desenvolvimento das particularidades locais de cada
campus e toda ação que represente sua identidade;
3. Apoio à abertura de cursos alinhados com as expectativas das comunidades e
manutenção e suporte de cursos abertos;
4. Restabelecer o diálogo e o debate sobre avaliação para a tomada de decisão de
forma coletiva com todos os campi;
5. Promover e estabelecer o modelo descentralizado de planejamento e execução
de recursos orçamentários e financeiros;
6. Elaborar, em conjunto com a comunidade, o Plano Diretor de cada Campus;
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7. Envolver a Comissão Interna de Supervisão (CIS) e Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD) nas discussões das carreiras dos técnicosadministrativos e dos docentes;
8. Desenvolver, em conjunto com a comunidade o Plano Estratégico de
Conservação e Manutenção da Infraestrutura Física para o IFPR;
9. Apoiar os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA), possibilitar o seu
contínuo aprimoramento e garantir condições para o seu pleno funcionamento;
10. Garantir a inclusão dos campi avançados nas eleições para que participem
efetivamente das escolhas de seus diretores gerais;
11. Propor reconfiguração equitativa da representatividade dos campi e das
carreiras no Conselho Superior (CONSUP);
12. Reafirmar a importância do diálogo entre os campi, as pró-reitorias e as
diretorias sistêmicas, aprimorar o modelo de relacionamento, e reafirmar a
abrangência das responsabilidades das estruturas;
13. Readequar os documentos institucionais para que correspondam ao novo
modelo de relacionamento a ser construído;
14. Estimular e ampliar a participação de estudantes nos processos de análise e
avaliação institucionais, e no desenvolvimento de estratégias para superação
de problemas;
15. Promover periodicamente o amplo debate do Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI, garantindo a participação de representantes de todos os
segmentos e campi, a fim de aprofundar o diagnóstico e a análise de problemas,
e desenvolver estratégias inteligentes para superação de desafios e elaboração
de novas ações;
16. Estimular o diálogo com as redes estadual e municipal, nas localidades em que
o IFPR se insere;
17. Apoiar a abertura de cursos alinhado com as expectativas das comunidades;
18. Estabelecer ações para que o IFPR protagonize os debates sobre a construção
de políticas públicas no campo da Educação Profissional Tecnológica;
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19. Fortalecer, institucionalizar e promover a participação de todos os campi e
unidades da Reitoria em núcleos temáticos de promoção da inclusão, gênero,
diversidade, relações étnico-raciais, direitos humanos e ética na administração
pública;
20. Elaborar o plano estratégico de expansão e consolidação dos serviços ofertado
pelos campi em conjunto com a comunidade;
21. Discutir amplamente, com toda a comunidade do IFPR, a Internacionalização da
instituição;
22. Criar calendário anual de eventos institucionais, de modo a potencializar a
divulgação e participação da comunidade interna e externa nas ações
promovidas;
23. Fortalecer o diálogo com todas as bases sindicais que representam os
servidores.

EFICIÊNCIA
1. Promover uma gestão moderna, competente e dinâmica para a superar os
desafios atuais na realização das políticas institucionais;
2. Pautar a Gestão pelos Princípios da Governança, da Gestão de Risco e da
Integridade pública;
3. Disponibilizar atenção e infraestrutura necessárias para o pleno funcionamento
do Arquivo do IFPR;
4. Criar estrutura de apoio aos trabalhos desempenhado pela Comissão Interna de
Supervisão (CIS), e pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD);
5. Criar Diretoria de Gestão Estratégica e Informação Institucional ligada
diretamente ao Gabinete do Reitor para auxiliar na criação de soluções
gerenciais estratégicas e acompanhamento dos indicadores institucionais;
6. Definir e revisar continuamente os fluxos de processos para sua otimização e
integração entre as pró-reitorias, diretoria de educação à distância e todos os

campi;
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7. Disponibilizar funções gratificadas faltantes para os campi;
8. Revisar a distribuição de funções gratificadas para os campi avançados;
9. Promover encontros administrativos periódicos em plataforma virtual para
compartilhamento de boas práticas de gestão entre os campi;
10. Aprimorar o acompanhamento para a medição, análise e revisão de despesas
fixas de custeio nos campi, com foco na economicidade e boa gestão dos
recursos públicos;
11. Realizar os eventos acadêmicos, científicos e culturais no âmbito do IFPR, de
modo a repensar seu planejamento e execução, considerando a situação de
contingenciamento e cortes de recursos, para que essas atividades sejam
priorizadas;
12. Promover a cultura da sustentabilidade em todas os campi do IFPR;
13. Analisar impactos ambientais gerados pelas atividades desenvolvidas na
instituição e estabelecer plano de ação de diminuição de danos e redução dos
impactos;
14. Institucionalizar as boas práticas da Agenda Ambiental na Administração
Pública A3P para futuramente aderir ao programa do Ministério do Meio
Ambiente;
15. Incentivar projetos de pesquisa a serem executados nas unidades do IFPR para
gestão de resíduos, eficiência energética, construções sustentáveis,
reaproveitamento de águas pluviais, adoção de fontes alternativas de energia e
desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas à sustentabilidade;
16. Ampliar o horário de funcionamento da Reitoria, das 8h às 20h, para garantir o
melhor atendimento a todos os campi;
17. Revisar a estrutura organizacional da Reitoria, com especial atenção a setores
estratégicos

como

Assuntos

Estudantis,

Planejamento,

Informação

Institucional, Ouvidoria, Diretoria de Educação à Distância, Diretoria de
Infraestrutura, Coordenadoria Geral de Bibliotecas, Editora, Periódicos,
Comunicação, Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida do Servidor, Relações
Internacionais e Tecnologia da Informação;
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18. Adotar medidas para que a auditoria interna do IFPR seja independente na
escolha de sua chefia, tenha autonomia em sua organização administrativa e
orçamento próprio;
19. Fortalecer a CPA e os processos de avaliação institucional, tornando-a uma
ferramenta estratégica para o planejamento e aperfeiçoamento constante de
todos os processos e atividades do IFPR;
20. Regularizar doações de terrenos e alvarás de funcionamento dos campi do IFPR.
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MENSAGEM DO CANDIDATO
Servidoras, Servidores e Estudantes do IFPR,
Obrigado pela apreciação deste documento! Seu propósito é fomentar a discussão sobre a
perspectiva de um novo olhar para o IFPR. Na ocorrência de dúvidas e sugestões, estou aberto ao
diálogo para a reestruturação de nossa plataforma de gestão. Almejamos o aperfeiçoamento
constante das propostas, pois tenho certeza que ela deve representar os anseios de toda a
comunidade. Considero essencial destacar que este documento não está finalizado, que se encontra
disponível para todos que desejam contribuir com melhorias, pois o objetivo é refletir a realidade do
IFPR que é complexa e dinâmica. Assumo meu compromisso com uma gestão transparente que
valoriza pessoas, as boas práticas, a ética, e a eficiência na aplicação de recursos financeiros e
tecnológicos. Coloco-me à disposição para representa-los e defender nossa instituição, defender a
educação de qualidade, inclusiva e plural. Juntos podemos transformar o IFPR!
Por isso, peço seu voto e a sua confiança para construirmos os rumos da nossa Instituição nos anos
futuros. Vamos juntas e juntos CONSTRUIR O NOVO TOM PARA O IFPR.
Professor Cleverton Vicentini

CONTATOS E REDES SOCIAIS
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9279236157177598
E-mail: clevertonreitor@gmail.com
Celular: (41) 98876-1206
Página oficial: www.clevertonreitor.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/clevertonreitor
Instagram: https://www.instagram.com/clevertonreitor/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCthh7LyrkcFjU4-7LzwCOTg
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