Ato da Diretoria Executiva 110/2021
Ref.: Protocolo nº 18.160.165-5 - Aprovação de Plano de Trabalho

Processo de Inexigibilidade de Chamada Pública nº 17/2021
Conferência Internacional de Ciências Forenses –
InterForensics – 2021
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
considerando o contido nos artigos 134 e seguintes da Lei Estadual 15.608/2005 e o
veiculado no protocolo em epígrafe, RESOLVE aprovar o Plano de Trabalho concernente
ao evento CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS FORENSES - INTERFORENSICS –
2021 sob o protocolo 18.160.165-5, onde figura como proponente a Universidade
Federal do Paraná - UFPR - Sede, sediada na Rua XV de Novembro, 1299 – Centro Campus Reitoria, PR, CEP 80060-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.095.679/000149, com o objetivo de promover um evento forense relevante para a comunidade
científica, acadêmica, jurídica e, especialmente, para a sociedade brasileira. A
Interforensics 2021 contará com 19 conferências temáticas em diversos campos de
estudo, além de painéis e debates, exposição de trabalhos científicos, minicursos e
eventos paralelos. Na oportunidade, estarão reunidos um grupo de notáveis
profissionais e palestrantes da área, a fim de discutir a doutrina e casos criminais de
repercussão solucionados, bem como facilitar o intercâmbio de informações técnicas de
ponta entre seus profissionais e demais ramos da Criminalística, no montante de até R$
30.000,00 (trinta mil reais) com recursos da Fundação Araucária.

Curitiba, 13 de outubro de 2021.
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