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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
E PLANO DE TRABALHO 2013

Curitiba
Abril/2013

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
E PLANO DE TRABALHO 2013
Este documento tem por objetivo apresentar o Relatório de Atividades de 2012 e o Plano de Trabalho de 2013 da
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FA).
Em consonância com a política de metas estabelecidas pelo Governo Beto Richa para o período 2011‐2014 e
atendendo aos critérios de sustentabilidade do século XXI, que é o combate à fome, a pobreza, as alterações
climáticas, as deteriorações ambientais e as desigualdades econômicas e sociais, a Fundação Araucária ‐ integrante do
Sistema Paranaense de Ciência Tecnologia e Inovação (C,T&I), coordenado pela SETI ‐ Secretaria de Ciência Tecnologia
e Ensino Superior ‐ apoiada na modernidade e dinâmica imposta pela atual gestão estadual apresenta o seu Relatório
de Atividades 2012 e Plano de Trabalho 2013.
A comunidade científica e acadêmica foi visitada, ouvida e grande parte das Chamadas Públicas (CP) existentes está
contemplando as necessidades e anseios da mesma. No ano de 2012 consolidou‐se a política de parcerias, por meio
de acordos de cooperação entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Ministério da Saúde, a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), a Fundação Grupo Boticário de Conservação à Natureza (FGB), a Fundação Parque
Tecnológico de Itaipu (FPTI), o Ministério das Comunicações (SID/MC) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
entre outros.
A estabilidade financeira foi alcançada com o recebimento de valores devidos de 2009, 2010 e parte de 2011. Os
valores referentes a 2012 foram empenhados nos meses de junho e julho daquele ano e um fundo de reserva
financeira foi estabelecido, para que em situação de excepcionalidade não ocorressem atrasos em repasses
assumidos.
É preciso destacar que a FA mantém a filosofia de investir na Ciência, Tecnologia e Inovação assumindo compromissos
financeiros com verbas já asseguradas.
O Plano de Trabalho para 2013 deverá seguir a mesma diretriz, com relançamento das Chamadas Públicas que
buscaram o desenvolvimento e a consolidação da C T&I do Estado, sejam elas de iniciativa da Fundação ou em
parcerias. Novas Chamadas Públicas, com estas diretrizes, também serão implantadas, objetivando o aprimoramento
e a ampliação dos objetivos propostos pela atual Diretoria Executiva e em acordo com a SETI e o Governo do Estado.
Conforme orientação do Conselho Fiscal já está licitada e em processo de contratação a empresa que deverá
desenvolver os trabalhos de auditoria fiscal correspondente aos anos de 2011 e 2012.
A instalação da Diretoria de Relações Institucionais, de Inovação e Assuntos Internacionais, conforme aprovada pelo
Conselho Superior, está aguardando o processo legal de sua implementação.
A demanda estadual e a necessidade de recolocar o Estado na posição merecida, pela qualificação e determinação das
nossas Instituições de Ensino Superior Estaduais e Federais e dos Institutos de Pesquisa do Paraná permitem sugerir ao
Conselho de Ciência Tecnologia do Paraná tratativas para reparar a Lei no 15.123 de 19 de maio de 2006, que reduziu a
metade do que foi estabelecida na Lei no 12.020 de 09 de janeiro de 1998 que Instituiu o FUNDO PARANÁ, destinado a
apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná e determinou a constituição de seus recursos
financeiros e seus respectivos repasses.

Prof. Dr. Paulo Roberto Brofman
Presidente
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I. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Os recursos repassados por meio do FUNDO PARANÁ para fomento à pesquisa e inovação no Estado do Paraná são
oriundos da previsão legal prevista na Lei 12.020/98 atualizada com as alterações introduzidas pela Lei 15.123/06.
Esse recursos são aplicados através de Chamadas Públicas, tendo como público‐alvo a comunidade científica e o
retorno para a comunidade paranaense.
Os recursos para administração atendem regulação legal, ou seja, conforme previsão no artigo 34.
ART.34 – Constituirão recursos da Fundação:
I ‐ “a parcela correspondente aos recursos efetivamente desembolsados para o atendimento dos gastos definidos no
artigo 31 desta Lei, até o montante de 30% (trinta por cento) dos recursos recolhidos pelo FUNDO PARANÁ, conforme
o disposto no art. 5º, I desta Lei."
II – recursos adicionais do FUNDO PARANÁ, ouvido o CCT PARANÁ.
Os recursos para atendimento à manutenção da Fundação Araucária, constituída de gastos administrativos e
operacionais (recursos humanos, custeio, investimentos e comunicação com o público), e também reserva técnica
financeira, são respaldados pelo art. 9º da Lei 15.123/06.
ART. 9º ‐ “os recursos aprovados pelo CCT PARANÁ destinados a suportar os custos com administração, inclusive
vencimentos de diretores, respectivos consultores, bem como salários de empregados, não poderão ultrapassar a 5%
(cinco por cento) dos 30% (trinta por cento) previstos no inciso I do artigo 5º da Lei 12.020, de 09 de janeiro der 1998”.
Os recebimentos e haveres da Fundação Araucária estão assim distribuídos (Tabela 1):
Tabela 1 – Recebimentos e haveres da Fundação Araucária
ANO

DOTAÇÃO R$

RECEBIDO R$

SALDO A RECEBER R$

%

2012

35.890.826,00

13.000.000,00

22.890.826,00

63,77%

2013

41.830.970,00

0,00

41.830.970,00

100,00%

64.721.796,00

83,27%

SALDO

A Fundação Araucária trabalha com R$ 69.272.622,00 (sessenta e nove milhões duzentos e setenta e dois mil
seiscentos e vinte e dois reais) assim distribuídos para fazer frente aos projetos a serem desenvolvidos ao longo do
ano (Tabela 2).
Tabela 2 – Dotação
DESCRIÇÃO

VALOR R$

ACUMULADO R$

Saldo de dotação de 2012 (já empenhado)

22.890.826,00

22.890.826,00

Suplementações 2012

4.660.000,00

27.550.826,00

Dotação 2013

41.830.970,00

69.381.796,00

Todos os compromissos assumidos pela atual gestão da Fundação Araucária estão sedimentados em saldo em conta
corrente e em valores empenhados. As chamadas lançadas/contratadas e lançadas em 2012 a contratar em 2013 e
com reflexos financeiros em 2013 estão abaixo descritas (Tabela 3):
Tabela 3 – Chamadas Públicas
DESCRIÇÃO
Chamadas anteriores a 2011

VALORES R$
764.625,53

ACUMULADO R$
764.625,53

Chamadas de 2011

2.812.683,35

3.577.308,88

Chamadas de 2012 fechadas

18.514.767,44

22.092.076,32

Chamadas de 2012 abertas

23.165.000,00

45.257.076,32
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1. DA ADMINISTRAÇÃO
A administração trabalha com valores regulados por Lei, sendo que para o ano de 2013 a dotação será de R$
2.091.548,50 (dois milhões noventa e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) referente a 5%
(cinco por cento) do montante dotado no orçamento, acrescido de R$ 877.856,32 (oitocentos e setenta e sete mil
oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) referentes a 5% de recursos federais captados em 2012 e
R$ 761.956,32 (setecentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) referentes
a recursos federais captados em 2013, conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Administração
DESCRIÇÃO

VALORES R$

05 (cinco por cento) % da dotação 2013

ACUMULADO R$

2.091.548,50

2.091.541,30

05 (cinco por cento) recursos federais 2012

877.856,32

2.969.404,82

05 (cinco por cento) recursos federais 2013

761.956,32

3.731.361,14

A administração trabalha com recursos da ordem de R$ 3.731.353,94 (três milhões, setecentos e trinta e um mil,
trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

II. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
LINHAS DE AÇÃO
O Plano de Trabalho de 2012 atendeu três Linhas de Ação: Fomento à Produção Científica e Tecnológica;
Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores; e Disseminação Científica e Tecnológica. A execução
do Plano seguiu as normas instituídas pela Fundação Araucária por meio de Chamadas Públicas e avaliação do mérito
científico, apoiada por Comitês Assessores de Áreas e/ou por Consultores “ad hoc”, constituídos por pesquisadores
especialistas nas diversas áreas do conhecimento.
Em 2012, foram lançadas 26 Chamadas Públicas (Programas e Ações), disponibilizando R$ 84.965.967,82 (oitenta e
quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
A previsão de recursos financeiros para as Chamadas Públicas disponibilizadas foi fundamentada na análise histórica e
evolutiva das demandas recebidas em anos anteriores na dotação orçamentária repassada pela Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná/Unidade Gestora do Fundo Paraná (SETI/UGF) e nos recursos
oriundos de outras parcerias.
Apresenta‐se a seguir um resumo por linha de ação, evidenciando a situação executada em 2012.

1. FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA ‐ LINHA 1
Esta linha teve como principal objetivo ampliar e consolidar a capacidade de produção do conhecimento e de
inovações tecnológicas no Estado do Paraná, na qual foram executados os seguintes programas destacados na
Tabela 5.
1.1 Programa Pesquisa Básica e Aplicada
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Paraná, mediante apoio financeiro a
projetos de pesquisa básica e aplicada a serem executados nas diferentes áreas do conhecimento.
Orçamento: Foram disponibilizados recursos financeiros na ordem de R$ 8.750.000,00 (oito milhões, setecentos e
cinquenta mil reais), financiados pela Fundação Araucária. Poderão ser contratadas 245 propostas com financiamento
entre R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverão ser executadas em 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do convênio.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 24/2012, lançada em 21/12/2012
Situação vigente: submissão de propostas até 15/04/2013
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Tabela 5 ‐ Programas referentes ao Fomento à Produção Científica e Tecnológica

Nº

Linha 1 ‐ Programas de Fomento à
Produção Científica e Tecnológica

FA

Parceiros

Pesquisa Básica e Aplicada ‐ Universal
1.1
(FA)

8.750.000,00

0,00

Pesquisa para o SUS: PPSUS 2011
(CNPq/MS‐DECIT e FA)

1.320.000,00

1.3 Pró‐Equipamentos Estadual (FA)
Complementar Pró‐Equipamentos
1.4
Capes (Capes/FA)
Apoio à criação e/ou manutenção de
1.5 Núcleos de Inovação Tecnológica no
Paraná (FA)

1.2

Subtotal

Projetos
Submetidos

Recursos Disponibilizados (R$)
Total

Nº

Valor (R$)

Projetos
Aprovados

Mérito
Nº

Nº

Valor (R$)

8.750.000,00

Submissão até
15/04/13

2.120.000,00

3.440.000,00 64

12.984.856,06

22 19

3.353.892,24

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 07

843.031,22

05 05

703.521,22

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00 09

1.768.884,18

09 09

1.768.884,18

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 15

1.107.614,08

13 12

891.292,08

14.070.000,00

2.120.000,00

16.190.000,00 95

16.704.385,54

49 45

6.717.589,72

1.2 Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde – PPSUS
Objetivo: Apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para resolução dos problemas
prioritários de saúde da população paranaense e para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde.
Orçamento: O programa teve a previsão de recursos no total de R$3.440.000,00 (três milhões, quatrocentos e
quarenta mil reais), sendo R$ 1.320.000,00 (hum milhão, trezentos e vinte mil reais) da Fundação Araucária e R$
2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte mil reais) do MS‐DECIT/CNPq.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 04/2012, lançada em 14/06/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 01/11/2012
Demanda: Foram submetidos projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou inovação, dentro dos Temas/Linhas de
Pesquisa previstos na Chamada, solicitando financiamento de valor igual ou acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
até um máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por projeto. Das 64 propostas submetidas, com demanda
de R$ 12.984.856,06 (doze milhões novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e seis
centavos), 19 foram aprovadas com recursos disponíveis para contratação.
1.3 Programa Pró‐Equipamentos Estadual
Objetivo: Proporcionar suporte financeiro às propostas que visem suprir a necessidade de equipamentos destinados à
melhoria e modernização da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas instituições públicas ou privadas de
ensino superior e de pesquisa do Estado do Paraná.
Orçamento: Foram priorizados investimentos em equipamentos para laboratórios multiusuários, a fim de serem
compartilhados no desenvolvimento de atividades de pesquisa na instituição proponente. Os recursos na ordem de R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais) foram destinados à aquisição de novos equipamentos, instalação, manutenção
e/ou complementação de outros já existentes na instituição, bem como pagamentos de taxas de importação.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 11/2012, lançada em 21/08/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 05/11/2012
Demanda: Propostas institucionais solicitaram recursos entre R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para execução em 12 (doze) meses. Foram contratadas cinco propostas, totalizando R$ 703.521,22
(setecentos e três mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).
1.4 Complementar Pró‐Equipamentos Capes
Objetivo: Complementar os recursos destinados pela Capes, por meio da Chamada Pró‐equipamentos Institucional,
com a oferta de suporte financeiro às propostas que visem suprir a necessidade de manutenção e/ou instalação de
equipamentos destinados à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica dos programas de pós‐
graduação de todas as áreas do conhecimento, nas instituições públicas de ensino superior do estado do Paraná.
Orçamento: Foram destinados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), preferencialmente à manutenção e/ou
instalação de equipamentos financiados pela Capes no âmbito do Edital Pró‐equipamentos 2012 ou outros já
existentes na instituição, pagamentos de taxas de importação, aquisição e/ou complementação de equipamentos
acessórios, a fim de cobrir a necessária contrapartida financeira da Instituição em projetos aprovados no Edital Pró‐
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equipamentos Capes 2012 (Edital Nº 024/2012). Foram priorizados investimentos em equipamentos de uso
compartilhado.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 06/2012, lançada em 06/07/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 27/08/2013
Demanda: Propostas institucionais solicitaram recursos de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para execução em
12 (doze) meses. Foram contratadas nove propostas, totalizando R$ 1.768.884,18 (hum milhão, setecentos e sessenta
e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).
1.5 Apoio à Criação e/ou Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica no Estado do Paraná
Objetivo: Financiar a criação e/ou manutenção, assim como a capacitação das equipes, de Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs), responsáveis por atividades direcionadas ao processo de inovação, proteção intelectual e
transferência de tecnologia.
Orçamento: Cada proposta institucional foi financiada em até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Foram
destinados R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) pela Fundação Araucária, nos termos da Lei Estadual 12.020/ 98
alterada pela Lei Estadual 15.123/06, divididos entre as propostas qualificadas das instituições proponentes.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 15/2012, lançada em 25/09/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 18/02/2013
Demanda: Foram contratadas 12 propostas, totalizando R$ 891.292,08 (oitocentos e noventa e um mil, duzentos e
noventa e dois reais e oito centavos).

2. VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO DE PESQUISADORES ‐ LINHA 2
Esta linha teve por finalidade aprimorar a qualificação de recursos humanos para atuação em CT&I no Paraná, bem
como estimular a vocação de estudantes por meio da iniciação científica. Complementou essa linha de ação,
programas orientados ao estímulo da produção científica paranaense, por meio da concessão de bolsas de mestrado,
doutorado, pós‐doutoramento, bolsa técnico e de produtividade em pesquisa. Em 2012 foram executados os seguintes
programas (Tabela 6).
Tabela 6‐ Programas referentes à Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores
Nº

Linha 2 ‐ Verticalização do Ensino
Superior e Formação de Pesquisadores

Bolsas de Iniciação Científica Júnior‐PIBIC
2.1
Jr. (CNPq/FA)

Recursos Disponibilizados (R$)

Projetos Submetidos

Mérito

Projetos Aprovados

FA

Parceiros

Total

Nº

Valor (R$)

Nº

Nº

Valor (R$)

799.200,00

190.800,00

990.000,00

11

995.400,00

11

11

990.000,00

2.2

Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica‐ PIBIC (FA)

8.160.000,00

0,00

8.160.000,00

24

13.972.800,00

24

24

8.155.200,00

2.3

Apoio à Inclusão Social‐ Pesquisa e
Extensão Universitária ‐2012 (FA)*

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00
+ S: 288.000,00

08

11.928.000,00

08

08

5.088.000,00

2.4

Auxílio à Pós‐Graduação Stricto Sensu
(Capes/FA)

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

146

2.890.680,45

Em
Avaliação

2.5

Bolsas de Mestrado e Doutorado
(Capes/FA)

2.016.000,00

7.488.000,00

9.504.000,00

155

63.304.800,00

154

83

10.368.000,00

2.6

Bolsas de Pós‐Doutorado em Empresas
(Capes/FA)

918.000,00

1.998.000,00

2.916.000,00

24

4.665.600,00

23

15

2.916.000,00

1.836.000,00

3.564.000,00

5.400.000,00

143

18.731.603,56

101

48

5.950.928,00

0,00

1.440.000,00

185

3.630.452,08

74

72

1.418.029,00

8.160.000,00

0,00

8.160.000,00

446

10.704.000,00

Em
Avaliação

2.10 Bolsa Técnico (FA)

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

28

3.208.800,00

10

2.11 Bolsa Sênior (FA)

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

30

2.400.000,00

Em
Avaliação

1.482.928,00

1.482.928,00

2.7 Bolsas de Pós‐Doutorado (Capes/FA)

Verticalização do Ensino Superior Estadual
2.8
1.440.000,00
UENP – UNESPAR (FA)
2.9

Bolsas de Produtividade em Pesquisa e
Desenvolv. Tecnológico/Extensão (FA)

Reajustes Capes ‐ bolsas**

Dados ref.
a 1ª Etapa
10

2.306.400,00

Subtotal
35.829.200,00 14.723.728,00 50.840.928,00 1200 136.432.136,09
405
271 37.192.557,00
(*) Apoio à Inclusão Social‐ Pesquisa e Extensão Universitária ‐2012 (CP 12/2012) houve suplementação de recursos de 288.000,00 (Ato 119/2012 de
10 de outubro de 2012), referente à contratação de 60 bolsas.
(**) Reajuste dos valores das bolsas de estudo concedidas pela Capes (vide item V. Outras Realizações).
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2.1 Bolsa Iniciação Científica Júnior‐PIBIC Jr. (CNPq/FA)
Objetivos: Estimular o desenvolvimento de atividades vinculadas à iniciação científica e/ou tecnológica de alunos que,
em 2012, cursaram a segunda ou terceira série em escolas da rede pública de ensino médio, mediante a realização de
estágios junto a projetos ofertados por instituições públicas e privadas sem fins lucrativos de ensino superior e de
pesquisa sediadas no Paraná.
Orçamento: O programa teve a previsão de recursos no total de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) sendo
R$ 799.200,00 (setecentos e noventa e nove mil e duzentos reais) financiados pela Fundação Araucária e R$
190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais) pelo CNPq.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 26/2012, lançada em 21/12/2012
Situação vigente: resultado publicado em 18/02/2013
Demanda: Foram financiadas 550 bolsas de iniciação científica (159 pelo CNPq e 391 pela Fundação Araucária) com
duração de 12 meses cada, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), estas complementadas pela Fundação Araucária
em R$ 50,00 (cinquenta reais). A demanda correspondeu a R$ 995.400,00 (novecentos e noventa e cinco mil e
quatrocentos reais).
2.2 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/FA)
Objetivo: Estimular estudantes de graduação a participarem de atividades de pesquisa científica, tecnológica e
artístico‐cultural, mediante a concessão de bolsas de Iniciação Científica.
Orçamento: O programa previu a dotação orçamentária de R$ 8.160.000,00 (oito milhões, cento e sessenta mil reais)
do Fundo Paraná, para concessão de até 1.700 (mil e setecentas) bolsas de iniciação científica, em 12 (doze)
mensalidades, equivalente ao valor pago pelo CNPq, correspondente ao valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos
reais).
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 05/2012, lançada em 04/07/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 23/07/2012
Demanda: Foram solicitadas 2911 (duas mil, novecentas e onze) bolsas, com demanda por recursos próximos a 14
milhões de reais. Foram financiadas 1699 (mil, seiscentas e noventa e nove) bolsas, distribuídas em 24 (vinte e quatro)
instituições paranaenses.
2.3 Programa Apoio à Inclusão Social ‐ Pesquisa e Extensão Universitária (FA)
Objetivo: Proporcionar suporte financeiro à concessão de bolsas por meio do incentivo a formação de recursos
humanos para a pesquisa e extensão universitárias, direcionado a temas de interesse social.
Orçamento: Os recursos financeiros executados totalizaram R$ 5.088.000,00 (cinco milhões e oitenta e oito mil reais)
oriundos da Fundação Araucária.
Atividades realizadas: }
Chamada Pública nº 12/2012, lançada em 21/08/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 08/10/2012
Demanda: Foram submetidas oito propostas solicitando 2485 (duas mil, quatrocentas e oitenta e cinco) bolsas com
demanda de recursos acima de 11 milhões de reais. Foram contratadas 1060 (mil e sessenta) bolsas, com valores
mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e duração de 12 (doze) meses (Tabela 7).
Tabela 7‐ Valores concedidos em cotas pelas IES do Paraná
Instituições Paranaenses

Número de bolsas

Disponibilizado (R$)

Participação (%)

Estaduais

740

3.552.000,00

69,8

Federais

270

1.296.000,00

25,5

Particulares

50

240.000,00

4,7

Total

1060

5.088.000,00

100

As propostas submetidas/aprovadas nos programas de bolsas destinados aos alunos de graduação ‐ Iniciação
Científica Júnior ‐ PIBIC Jr., Iniciação Científica ‐ PIBIC e Apoio à Inclusão Social ‐ Pesquisa e Extensão Universitária,
estão apresentadas na Figura 1.
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Figura 1‐ Propostas submetidas/aprovadas em 2012 para os programas de Bolsas:
Iniciação Científica Júnior‐PIBIC Jr., Iniciação Científica‐PIBIC e Apoio à Inclusão Social ‐ Pesquisa e Extensão Universitária.

2.4 Programa Auxílio à Pós‐Graduação Stricto Sensu (Capes/FA)
Objetivo: Financiar projetos de pós‐graduação no nível de Mestrado e/ou Doutorado, para todas as áreas do
conhecimento, visando fortalecer a qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições públicas de ensino, sediadas e
atuantes no Estado do Paraná.
Orçamento: A Fundação Araucária disponibilizou R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para o
financiamento de 125 (cento e vinte e cinco) programas (80 programas nota três e 45 programas nota quatro). Cada
projeto aprovado receberá até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por projeto aprovado, para utilização como recurso de
custeio, para execução em 24 meses.
Demanda: Foram apresentadas 159 propostas no valor de 2.948.289,89 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito
mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 20/2012, lançada em 11/12/2012
Situação vigente: submissão de propostas até 25/03/2013
2.5 Programa Bolsas de Mestrado e Doutorado (Capes/FA)
Objetivo: Promover a consolidação e o fortalecimento da pós‐graduação paranaense, em todas as áreas de
conhecimento, por meio da concessão de cotas de bolsas de mestrado e doutorado aos cursos ou programas
acadêmicos de pós‐graduação reconhecidos/recomendados pela Capes e ofertados por instituições públicas ou
privadas, sem fins lucrativos e de utilidade pública, sediadas e com CNPJ do Paraná.
Orçamento: Foram disponibilizados R$ 9.504.000,00 (nove milhões, quinhentos e quatro mil reais) sendo R$
7.488.000,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil reais) provenientes da Capes e R$ 2.016.000,00 (dois
milhões e dezesseis mil reais) da Fundação Araucária. Houve reajuste de bolsas pela Capes, de maneira que o valor
mensal de bolsa de mestrado de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) foi reajustada para R$ 1.350,00 (hum mil,
trezentos e cinquenta reais) e de doutorado de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). A Fundação Araucária
complementou cada bolsa de mestrado com R$ 300,00 (trezentos reais) e cada bolsa de doutorado no valor de R$
500,00 (quinhentos reais). O valor total investido foi de R$ 10.368.000,00 (dez milhões, trezentos e sessenta e oito mil
reais).
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 07/2012, lançada em 06/07/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 03/09/2012
Demanda: Destaca‐se a demanda de 154 (cento e cinquenta e quatro) propostas submetidas, referente a 654
(seiscentas e cinquenta e quatro) bolsas de mestrado e 351 ( trezentas e cinquenta e uma) bolsas de doutorado,
conforme apresentado na Tabela 8, totalizando a demanda de recursos superior a 60 milhões de reais. Das 1032 (mil e
trinta e duas) bolsas solicitadas, apenas 14% (catorze por cento) foram atendidas, o que correspondeu a 80 (oitenta)
bolsas de mestrado e 60 (sessenta) bolsas de doutorado, respectivamente por 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e
oito) meses.
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Tabela 8‐ Resumo do Programa de Mestrado e Doutorado: Projetos Submetidos x Projetos Aprovados (Capes/FA)
PROJETOS SUBMETIDOS
Propostas

Bolsas/Modalidade

PROJETOS APROVADOS
Valor R$

Instituições

Mestrado

Doutorado

92

370

174

32.529.600,00

ESTADUAIS

51

246

153

24.406.181,60

FEDERAIS

11

38

24

4.017.600,00

PRIVADAS

679

353

156

1032

60.953.381,60

Propostas

Total

Bolsas/Modalidade

Valor R$

Mestrado

Doutorado

59

65

42

7.614.000,00

14

Seis

10

1.437.600,00

10

Nove

8

1.316.400,00

80

60

83

140

10.368.000,00

2.6 Programa Bolsas de Pós‐Doutorado em Empresas (Capes/FA)
Objetivo: Apoiar a realização de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa, visando à consolidação,
atualização de conhecimentos e inserção de doutores nas empresas sediadas no Estado do Paraná para o
desenvolvimento de Projetos de Inovação Tecnológica em parceria com os Programas de Pós‐Graduação Stricto Sensu
recomendados pela Capes, tendo como resultado final a adequação de produto, processo ou inovação.
Evento de Lançamento: A Chamada Pública “Programa de Pós‐Doutorado em Empresas”, foi lançada em Curitiba/PR,
no dia 12 de setembro de 2012, em um café da manhã oferecido pela Fundação Araucária, com a presença dos
Reitores e Pró‐Reitores de Pós‐Graduação e Pesquisa, de Extensão e Pesquisadores das Universidades Paranaenses;
representantes da COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica do Estado do Paraná), Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar), Fiocruz Paraná, empresários convidados pelo SENAI, e empresários do PEIEX/PR (projeto da Apex‐
Brasil em parceria com a Fundação Araucária de incremento à competitividade e promoção da cultura exportadora
empresarial).
A CP 14/2012 foi apresentada pelo Presidente da Fundação Araucária, Dr. Paulo Roberto Slud Brofman, que na
oportunidade destacou a importância da inserção de doutores nas empresas para produção de novos conhecimentos
e inovações, favorecendo a rentabilidade e consequentemente maior desenvolvimento ao Paraná.
O Lançamento da CP 14/2012 contou também com a presença do Coordenador Geral dos Programas Estratégicos da
Capes, Dr. Manoel Cardoso, e do Coordenador de Fomento e Inovação Tecnológica da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Senai), Sr. Felipe Couto, que destacou a importância da parceria universidades‐setor produtivo.
Orçamento: Foram destinados R$ 2.916.000,00 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil reais) sendo R$
1.998.000,00 (hum milhão, novecentos e noventa e oito mil reais) financiados pela Capes e R$ 918.000,00 (novecentos
e dezoito mil reais) pela Fundação Araucária.
Demanda: Foram submetidas 24 propostas, com solicitação por R$ 4.665.600,00 (quatro milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil e seiscentos reais). Destas, 15 (quinze) propostas foram aprovadas no mérito científico com
recursos disponíveis para contratação (Tabela 9).
Tabela 9‐ Relação de projetos aprovados e empresas contempladas no Programa de Bolsas Pós‐Doutorado em Empresas (Capes/FA)
Grande Porte Multinacional
Médio Porte Nacional
Microempresa Nacional
IES

Empresa Contemplada

IES

Empresa Contemplada

IES

Empresa Contemplada

UFPR Arauco Forest Brasil S.A.

UEPG

Breyer e Cia. Ltda

UFPR Imunova Análises Biológicas Ltda. ‐ ME

UTFPR BrasilFoods (BRF)

UEM

TMG ‐ Tropical Melhoramento e
Genética Ltda.

UEL

UEM

Puriplast Plásticos do Brasil Ltda
(Purific do Brasil)

UFPR IOTO International ‐ Ind. e Com. de
Produtos Aromáticos Ltda

UEL

Embrapa Soja ‐ Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária

UFPR Sanepar
UFPR Novozymes Latin America Ltda.

Unioeste Coodetec ‐ Cooperativa Central de
Pesquisa Agrícola
UEPG

Zero Resíduos S.A.

PUC

Sofhar Gestão &Tecnologia S.A.

IPFB ‐ Indústria de Produtos
Farmacêuticos e Biotecnológicos Ltda

UEM Phospec Nutrição Animal Industrial e
Comércio Ltda.

2.7 Programa Bolsas de Pós‐doutorado (Capes/FA)
Objetivo: Apoiar a realização de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa, junto a grupos e instituições de
reconhecido nível de excelência, visando à consolidação e atualização de conhecimentos de pesquisadores/docentes.
Orçamento: Foram disponibilizados R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), sendo R$ 3.564.000,00
(três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais) financiados pela Capes e R$ 1.836.000,00 (hum milhão,
oitocentos e trinta e seis mil reais) a serem providos pela Fundação Araucária.
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Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 08/2012, lançada em 09/07/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 03/09/2012
Demanda: Foram apoiadas duas modalidades de bolsa pós‐doutorado, com estágio no país e/ou no exterior,
totalizando 48 (quarenta e oito) bolsas:
a) Modalidade A: Para candidatos com título de doutor e vínculo efetivo/funcional em instituições de ensino
superior ou institutos de pesquisa do Paraná, com vigência de quatro até 12 (doze) meses. Foram
implementadas 27 (vinte e sete) bolsas, destas, nove para estágios de pós‐doutorado no exterior. Além da
bolsa, a Capes financiará passagem aérea, instalação e seguro saúde.
b) Modalidade B: Para candidatos com título de doutor, sem vínculo empregatício, com vigência de 36 (trinta e
seis) meses para desenvolvimento de pesquisas vinculadas às instituições de pesquisa do Estado do Paraná.
Foram implementadas 21 (vinte e uma) bolsas, sob a supervisão de um docente vinculado a uma Instituição
de ensino superior ou de pesquisa paranaense.
As propostas submetidas/aprovadas nos programas de bolsas do acordo Capes‐FA, destinados a pós‐graduação Stricto
Sensu, Mestrado e Doutorado, Pós‐Doutorado em Empresas e Pós‐doutorado, estão mostradas na Figura 2.
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Figura 2‐ Propostas submetidas/aprovadas em 2012 para os programas de Bolsas Acordo Capes‐Fundação Araucária:
Mestrado e Doutorado, Pós‐Doutorado e Pós‐Doutorado em Empresas.

2.8 Programa Verticalização do Ensino Superior Estadual ‐ UENP/UNESPAR
Objetivos: Apoiar Instituições de Ensino Superior emergentes (UENP/UNESPAR), por meio de suporte financeiro para a
execução de projetos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento e proporcionar investimentos para aquisição
de equipamentos, a fim de serem compartilhados no desenvolvimento de pesquisas, bem como conceder auxílio
deslocamento para docentes em processo de capacitação Stricto Sensu.
Orçamento: A presente Chamada Pública dispôs de R$ 1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais),
a serem providos pelo Fundo Paraná, nos termos da Lei Estadual nº. 12.020/98, alterada pela Lei Estadual nº
15.123/06, em três distintas modalidades (Tabela 10).
Tabela 10‐ Distribuição de recursos por modalidade da Chamada Pública UENP/UNESPAR
Valor Máximo

Valor por Projeto

A ‐Pesquisa Básica e Aplicada

R$ 722.000,00

Até R$ 20.000,00

B ‐Pró‐Equipamentos

R$ 574.000,00

Até R$ 41.000,00

C ‐Bolsa Auxílio Deslocamento

R$ 144.000,00

Até R$ 10.284,00

Atividades realizadas:
Chamada Pública nº02 /2012, lançada em 21/05/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 21/09/2012
Demanda: A Tabela 11 apresenta os dados por modalidades dos projetos submetidos e aprovados.

Tabela 11‐ Propostas submetidas e aprovadas UENP/UNESPAR
Propostas
Propostas
Instituição
Valor Solicitado
Submetidas
Aprovadas

Modalidade

UENP
A – Pesquisa Básica e Aplicada

B – Pró‐equipamentos

C – Bolsa Auxílio Deslocamento

Valor Aprovado

44

817.589,68

14

250.262,63

UNESPAR

74

1.296.102,48

24

461.618,37

Subtotal

118

2.113.692,16

38

711.881,00

UENP

23

897.316,31

8

287.000,00

UNESPAR

7

285.829,00

7

276.029,00

Subtotal

30

1.183.145,31

15

563.029,00

UENP

15

897.316,31

8

287.000,00

UNESPAR

22

285.829,00

7

276.029,00

Subtotal

37

333.614,61

19

143.119,00

Total

185

3.630.452,08

72

1.418.029,00

2.9 Programa Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/Extensão (FA)
Objetivo: Apoiar financeiramente pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando o desempenho de
profissionais qualificados, fundamentais para que a produção e a difusão do conhecimento científico,
desenvolvimento tecnológico e sociocultural sejam ampliados e fortalecidos no contexto estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I).
Orçamento: Foram destinados R$ 8.160.000,00 (oito milhões, cento e sessenta mil reais) para a concessão de 340
(trezentas e quarenta) bolsas de produtividade, no valor de RS 1.000,00 (hum mil reais) mensais, com duração de 24
(vinte e quatro) meses.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 21/2012, lançada em 17/12/2012
Situação vigente: I Etapa = submissão encerrada em 28/02/2013; II Etapa = submissão até 30/09/2013.
Demanda: Para a primeira etapa de submissão poderão ser contratadas: até 100 (cem) bolsas para produtividade em
pesquisa e 40 (quarenta) bolsas para desenvolvimento tecnológico/extensão. A demanda recebida foi de 446
(quatrocentas e quarenta e seis) propostas, correspondente a R$ 10.704.000,00 (dez milhões, setecentos e quatro mil
reais), cuja distribuição por área do conhecimento é mostrada na Tabela 12.
Tabela 12‐ Distribuição por área do conhecimento do número de projetos submetidos ao Programa
Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/Extensão (FA)
ÁREAS DO
CONHECIMENTO
PROJETOS SUBMETIDOS

Agrárias Biológicas Saúde Exatas Humanas Sociais Engenharias

95

50

67

56

66

55

40

Letras e
Artes

Outros
(Biotecnologia)

TOTAL

15

02

446

2.10 Programa Bolsa Técnico (FA)
Objetivo: Oferecer às universidades e institutos de pesquisa paranaenses bolsas às profissionais técnicos
especializados, para auxiliar e desenvolver atividades de pesquisa em laboratórios multiusuários.
Orçamento: Foram destinados R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) pela Fundação Araucária, nos
termos da Lei Estadual 12.020/98 alterada pela Lei Estadual 15.123/06.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 13/2012, lançada em 20/09/2012
Situação vigente: resultado divulgado em 19/11/2012
Demanda: Foram financiadas 76 (setenta e seis) bolsas institucionais por 24 (vinte e quatro) meses em três distintas
modalidades com valores mensais: ensino médio R$ 800,00 (oitocentos reais), ensino superior R$ 1.100,00 (hum mil e
cem reais) e mestrado R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). A demanda foi de 28 (vinte e oito) propostas com 104
(cento e quatro) bolsas, totalizando R$ 3.208.800,00 (três milhões, duzentos e oito mil e oitocentos reais). Foram
aprovadas dez propostas com 16 (dezesseis) bolsas, no valor de R$ 2.306.400,00 (dois milhões, trezentos e seis mil e
quatrocentos reais).
2.11 Programa Bolsa Sênior (FA)
Objetivo: Favorecer a permanência de profissionais qualificados, valorizando o pesquisador aposentado, no
desenvolvimento da produção científica e/ou tecnológica nas instituições de ensino superior e institutos de pesquisa
do Estado do Paraná.
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Orçamento: Foram destinados R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) financiados pela Fundação
Araucária nos termos da Lei Estadual n.12020/98, alterada pela Lei Estadual nº 15.123/06. Para as Instituições de
Ensino Superior serão destinados R$ 1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) e para os Institutos
de Pesquisa, R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 18/2012, lançada em 10/12/2012
Situação vigente: em avaliação
Demanda: Poderão ser concedidas até 30 (trinta) bolsas sênior, distribuídas em seis modalidades com valores mensais
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou R$ 3.000,00 (três mil reais), prazo de execução de 24 (vinte e quatro) ou 48
(quarenta e oito)meses e orientação de alunos de mestrado, doutorado ou ambos.
As propostas submetidas/aprovadas nos programas especiais de bolsas financiadas pela Fundação Araucária ‐
Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/Extensão, Bolsa Técnico e Bolsa Sênior ‐ estão
representadas na Figura 3.
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Figura 3‐ Propostas submetidas/aprovadas em 2012 para os Programas de Bolsas Especiais:
Bolsa Técnico, Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/Extensão e Bolsa Sênior.

3. FOMENTO À DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ‐ LINHA 3
Esta linha de fomento teve por finalidade apoiar a organização e a participação de pesquisadores em eventos
científicos nacionais e a divulgação dos resultados dos seus trabalhos em publicações periódicas específicas, além da
difusão dos avanços tecnológicos e científicos para a sociedade paranaense. Os programas/ações estão apresentados
na Tabela 13.
Tabela 13‐ Programas de Fomento à Disseminação da Ciência e Tecnologia

Nº

Linha 3 ‐ Programas de Fomento à
Disseminação da Ciência e Tecnologia

Projetos
Submetidos

Recursos Disponibilizados (R$)
F. Araucária

Parceiros

TOTAL

Nº

Valor (R$)

Projetos
Aprovados

Mérito
Nº

Nº

Valor (R$)

185

185 1.862.471,49

3.1

Apoio à Organização de Eventos Técnico‐
Científicos (FA)*

1.500.000,00

0,00

3.2

Apoio à Organização de Eventos de Ext. e
Difusão Acadêmica (FA) **

800.000,00

0,00

800.000,00

62

346.985,94

54

54

4.045.000,00

0,00

4.045.000,00

20

4.131.459,42

18

18 3.946.938,10

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

102 1.710.503,61

59

48

500.000,00

0,00

500.000,00

8.345.000,00

0,00

8.845.000,00

Apoio Institucional para Organização e
3.3 Participação em Eventos Técnico‐Científicos
(FA)
3.4

Apoio às Publicações Científicas “Livros e
Periódicos” (FA)***

3.5

Apoio às Publicações Científicas
“Fortalecimento de Editoras” (FA)
Subtotal

1.500.000,00
289 4.177.613,18
+ S: 500.000,00

13

754.846,10

486 11.121.408,25

214.808,91

749.791,00

Em avaliação
316

305 6.774.009,50

(*) Apoio à Organização de Eventos Técnico‐Científicos (CP 01/2012) houve suplementação de recursos de R$ 500.000,00 (Ato 103/2012. de
10 de outubro de 2012).
(**) Valores parciais, referentes à primeira etapa de submissão de propostas.

3.1 Programa de Apoio à Organização de Eventos Técnico‐Científicos
Objetivo: Apoiar financeiramente as Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Associações ou
Sociedades Técnico‐Científicas, de natureza pública ou privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, com sede e
CNPJ do Estado do Paraná na organização de eventos relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de
conhecimento, destinados ao intercâmbio de experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus
trabalhos no âmbito estadual.
Orçamento: Foram disponibilizados R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), providos pelo Fundo Paraná, nos termos
da Lei Estadual nº.12.020/98, alterada pela Lei Estadual nº. 15.123/06. As faixas de apoio financeiro, em função da
abrangência, tiveram os seguintes limites, estabelecidos com base na classificação das propostas: a) regional ou
estadual entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e b) nacional ou internacional entre R$
5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 01/2012, lançada em 15/02/2012
Situação vigente: resultados publicados ao longo do ano de 2012 com 185 propostas contratadas.
Demanda: Foram submetidas 289 propostas com demanda de R$ 4.177.613,18 (quatro milhões, cento e setenta e
sete mil e seiscentos e treze reais e dezoito centavos). Foram aprovadas 185 (cento e oitenta e cinco) propostas com
financiamento de R$ 1.862.471,49 (hum milhão, oitocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e um reais
e quarenta e nove centavos) (Tabela 14).
Tabela 14 ‐ Chamada 01/2012 ‐ Programa de Apoio a Org. de Eventos Técnico‐Científicos de Difusão e Extensão Acadêmica
Projetos Submetidos

Instituições Paranaenses

Projetos Aprovados

Percentual

Nº

R$

Nº

R$

Estaduais

148

2.081.985,32

94

981.139,18

52,68

Federais

52

824.582,38

27

276.024,32

14,82

Particulares

22

356.891,25

17

181.506,37

9,75

Institutos/Fundações/Associações

67

914.154,23

47

423.801,62

22,75

Total

289

4.177.613,18

185

1.862.471,49

100

3.2 Programa de Apoio à Organização de Eventos de Extensão e Difusão Acadêmica
Objetivo: Apoiar financeiramente a organização de eventos de natureza acadêmica, direcionados à complementação
extracurricular e disseminação do conhecimento técnico‐científico ou cultural, promovidos por Instituições de Ensino
Superior, Institutos de Pesquisa e Associações ou Sociedades Técnico‐Científicas, de natureza pública ou privada, sem
fins lucrativos, de utilidade pública, com CNPJ do Estado do Paraná, cuja realização ocorra no âmbito estadual de 01 de
outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013.
Orçamento: A Fundação Araucária disponibilizou recursos financeiros no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
O apoio financeiro para cada projeto foi limitado a, no máximo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caracterizam‐se como
eventos de Extensão e de Difusão Acadêmica: cursos, minicursos, reuniões, ciclos de palestras, fórum, encontros,
colóquios, semanas acadêmicas, feiras, mostras e exposições, entre outros.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 10/2012, lançada em 12/07/2012), contemplando cronograma de quatro etapas de submissão,
de acordo com o período do evento (Tabela 15).
Demanda: Foram submetidas 62 propostas, com demanda por recursos na ordem de R$ 346.985,94 (trezentos e
quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Foram aprovadas 54 propostas
para organização de eventos entre outubro a dezembro de 2012, totalizando 214.808,91 (duzentos e quatorze mil,
oitocentos e oito reais e noventa e um centavos).
Tabela 15 – Cronograma período do evento x etapa de submissão e divulgação dos resultados.
Período do Evento

Data limite para submissão

Situação

Outubro a Dezembro 2012

Até 24 de agosto de 2012

Resultado publicado em 04/09/2012

Janeiro a Março de 2013

Até 05 de novembro de 2012

Resultado publicado em 21/11/2012

Abril a Junho de 2013

Até 18 de fevereiro de 2013

Resultado publicado em 25/03/2013

Julho a Setembro de 2013

Até 06 de maio de 2013

Resultado a ser publicado em maio de 2013

97 Projetos
aprovados
(R$ 400.438,39)
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3.3 Programa de Apoio Institucional para Organização e Participação em Eventos Técnico‐Científicos
Objetivo: Apoiar, mediante o repasse de cotas institucionais, a organização e a participação de docentes/
pesquisadores paranaenses em eventos técnico‐científicos relevantes no Brasil e no exterior, para a divulgação de
trabalhos de sua autoria.
Orçamento: Foram disponibilizados R$ 4.045.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) por
meio de cotas institucionais, em razão no número de programas de pós‐graduação recomendados para as Instituições
de Ensino Superior ou número de projetos de pesquisa em andamento, no caso de Institutos de Pesquisa. A Tabela 16
apresenta a distribuição de valores por cotas institucionais.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 25/2012, lançada em 15/12/2012
Situação vigente: resultado publicado em 29/02/2013
Tabela 16 ‐ Distribuição de valores por cotas institucionais no apoio para org. e participação em eventos técnico‐científicos
Instituição/Categoria

Programas de Pós‐graduação
recomendados pela Capes

Valor‐limite
para as cotas institucionais

Acima de 30

Até R$ 400.000,00

Entre 10 e 30

Até R$ 350.000,00

Entre 0 e 10

Até R$ 240.000,00

Universidades públicas ou particulares sem fins lucrativos

Institutos de Pesquisa

Até R$ 60.000,00

Centros Universitários e Faculdades sem cursos de pós‐graduação Stricto Sensu

Até R$ 25.000,00

Demanda: Foram apresentadas 20 propostas com valor solicitado de R$ 4.131.459,42 (quatro milhões, cento e trinta e
um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) das quais 18 propostas foram aprovadas
no valor total de R$ 3.946.938,10 (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e dez
centavos) (Tabela 17).
Tabela 17‐ Cotas Institucionais para financiamento de participação e organização de eventos técnico‐científicos.
Instituições Paranaenses

Estaduais

Federais

Particulares

Institutos

Total

Recursos disponibilizados

2.329.955,85

1.013.025,35

424.264,00

179.692,90

3.946.938,10

3.4 Programa de Apoio às Publicações Científicas “Livros e Periódicos”
Objetivo: Apoiar a edição de periódicos científicos com regularidade de publicação e padrão editorial definidos,
mantido por instituições sediadas no Estado do Paraná e a publicação de livros editados pelas instituições paranaenses
de ensino superior ou pesquisa e produzidos por seus docentes/pesquisadores.
Orçamento: Recursos financeiros no valor global de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), alocados no
Plano de Trabalho do ano de 2012 da Fundação Araucária. As faixas de apoio financeiro com os seguintes limites para
cada uma das Modalidades de publicações estão sendo financiadas:
Modalidade A ‐ Livros: até R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Modalidade B ‐ Periódicos Científicos: até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O valor global da Chamada foi distribuído em duas datas de submissão. Em cada etapa a distribuição do recurso entre
as modalidades de publicações será feita da seguinte forma: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
projetos da Modalidade A ‐ Livros e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para projetos da Modalidade B ‐ Periódicos.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº16/2012, lançada em 26/09/2012
Situação vigente: I Etapa: submissão até 19/11/2012, resultado publicado em 17/12/2012; II Etapa: submissão até
12/04/2013, resultado previsto a partir de 10/05/2013.
Demanda: I Etapa: Foram submetidas 102 propostas no valor de R$ 1.710.503,61 (hum milhão, setecentos e dez mil,
quinhentos e três reais e sessenta e um centavos). Foram aprovadas 48 (quarenta e oito) propostas (20 livros e 28
periódicos) no valor de R$ 749.791,00 (setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais).
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3.5 Programa de Apoio às Publicações Científicas “Fortalecimento de Editoras”
Objetivo: Apoiar editoras mantidas por instituições de ensino superior ou institutos de pesquisa, sediadas no Estado do
Paraná, visando sua modernização e fortalecimento, a fim de produzir publicações de relevância para o desenvolvimento
científico e tecnológico em meio impresso e/ou digital.
Orçamento: Recursos de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), financiados pela Fundação Araucária foram aportados.
As propostas poderão solicitar apoio de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução em 24 (vinte e quatro)
meses.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 16/2012, lançada em 26/09/2012
Situação vigente: em avaliação ‐ previsão de divulgação dos resultados a partir de 17/05/2013.

4. OUTROS ‐ LINHA 4
Esta linha contemplou ações, parcerias e acordos não previstos nas demais Linhas de Ação. Os programas estão
apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 ‐ Resumo de Outros Programas Executados
Nº

Linha 4
Outros Programas

Recursos Disponibilizados (R$)
FA

Parceiros

Total

Projs Submetidos Mérito

Projs Aprovados

Nº

Nº

Valor (R$)

60

60

4.327.195,82

Valor (R$)

2.500.000,00
+S:
151 15.132.666,31
1.827.195,82

4.1

Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais
2.500.000,00
(FA)*

4.2

Apoio a Projetos Fundação Araucária e
Fundação Grupo Boticário (FA/FGB)**

300.000,00

300.000,00

600.000,00

25 1.815.464,75

09

04

300.000,00

4.3

Bolsas Institucionais para Aprimoramento em
Medicina Veterinária (FA)

455.000,00

0,00

455.000,00

07

07

07

226.800,00

230.000,00

0,00

230.000,00

4.4 Parceria Universitária BW‐FA (FA)

0,00

226.800,00

Submissão até 18/03/13

4.5

Apoio a Núcleos Emergentes‐PRONEM
(CNPq/FA)

625.000,00 1.250.000,00 1.875.000,00 41 17.360.228,33

4.6

Apex Brasil‐ Capacitação de Empresas para
Exportação (APEX/FA)

402.844,00 1.200.000,00 1.602.844,00

Subtotal

Em
avaliação

Projeto de Extensão Industrial Exportadora
Núcleos Curitiba, Maringá e Londrina

4.512.844,00 2.750.000,00 9.090.039,82 224 34.535.159,39

76

71

4.853.995,82

(*) Fluxo Contínuo (CP 03/2012) houve suplementação de recursos de R$ 1.827.195,82 (Ato 15/2012, de 15 de março de 2013).
(**) A Chamada Pública 09/2012 contemplou somente a cota disponibilizada pela Fundação Araucária, sendo a cota da Fundação Boticário
disponibilizada em edital específico da mesma.

4.1 Programa Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais
Objetivo: Apoiar a execução de projetos de interesse do Estado para o desenvolvimento científico e tecnológico nas
três Linhas de Ação da Fundação Araucária.
Orçamento: Foram disponibilizados pela Fundação Araucária R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
para o financiamento de projetos de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Houve suplementação de R$
1.827.195,82 (hum milhão, oitocentos e vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).
Atividades realizadas: Chamada Pública nº03/2012, lançada em 06/06/2012.
Situação vigente: chamada encerrada para submissão (Ato 17/2013, publicado em 15/03/2013), tendo em vista a
utilização total dos recursos disponíveis para esta chamada.
Demanda: Foram submetidos 151 (cento e cinquenta e um)projetos, no valor total de R$ 15.132.666,31 (quinze
milhões cento e trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos). Foram contratados 60
(sessenta) projetos no valor de R$ 4.327.195,82 (quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil cento e noventa e cinco
reais e oitenta e dois centavos).
4.2 Programa de Apoio a projetos Fundação Araucária e FGB (Fundação Grupo Boticário)
Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa aplicada na área ambiental priorizando as regiões de florestas com araucárias e
lagamar paranaenses e/ou incentivar a criação e implementação de unidades de conservação, proteção integral e
impactos das mudanças climáticas.
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Orçamento: A parceria previu o aporte de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) providos pela Fundação Araucária e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) pela Fundação Grupo Boticário.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 09/2012, lançada em 10/07/2012.
Situação vigente: resultado publicado em 03/12/2012.
Demanda: A Chamada Pública 09/2012 contemplou somente a cota disponibilizada pela Fundação Araucária, sendo a
cota da Fundação Boticário disponibilizada em edital específico da mesma. A demanda foi de 25 (vinte e
cinco)projetos apresentados, sendo nove aprovados no mérito e quatro contratados pela FA.
4.3 Programa Bolsas Institucionais para Aprimoramento em Medicina Veterinária
Objetivos: Conceder bolsas institucionais para Médicos Veterinários formados em até três anos, visando à qualificação
dos mesmos em Programas de Aprimoramento em Medicina Veterinária, nas instituições de ensino superior do
Paraná. Apoiar o fortalecimento de programas de atendimento à comunidade, realizados por meio de Clínicas Escola e
Hospitais Veterinários das instituições de ensino superior do Paraná, considerados de alta relevância social e
estratégica para o Estado do Paraná.
Orçamento: Foram disponibilizados recursos no valor total de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil
reais), exclusivamente para o pagamento de bolsas, com valor mensal de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta
reais), com duração de até 24 (vinte e quatro)meses.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 17/2012, lançada em 01/10/2012.
Situação vigente: resultado publicado 17/12/2012.
Demanda: Foram submetidos sete projetos, sendo todos eles aprovados no mérito e contratados, totalizando R$
226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos reais).
4.4 Programa de Parceria Universitária BW‐FA
Objetivos: Estimular o intercâmbio de docentes, pesquisadores, estudantes de pós‐graduação e graduação, para
apoiar projetos de parceria institucional universitária, o desenvolvimento de pesquisas e a aproximação curricular
entre instituições de ensino superior e de pesquisa do Estado do Paraná e do Estado de Baden‐Württemberg
(Alemanha).
Orçamento: Foram disponibilizados R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para apoio a propostas nas seguintes
modalidades: a) missões de trabalho, b) missões de estudo e c) concessão de recursos para custeio.
Atividades realizadas:
Chamada Pública nº 19/2012, lançada em 10/12/2012.
Situação vigente: submissão até 18/03/2013. Divulgação dos resultados a partir de 22/04/13.
Demanda: Foram enviadas cinco propostas, totalizando R$ 422.494,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e quatrocentos
e noventa e quatro reais).
4.5 Programa Apoio a Núcleos Emergentes ‐ Pronem
Objetivos: Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por grupos emergentes de
capacidade reconhecida ou em fase de implantação, para ampliar e consolidar a capacidade científica e tecnológica
instalada do Estado do Paraná, visando contribuir para o avanço e difusão do conhecimento em temas de prioridade
estadual e do Plano de Ação para Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI).
Orçamento: O orçamento previsto foi de R$ 1.875.000,00 (hum milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais) sendo
R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) providos pela Fundação Araucária e R$ 1.250.000,00 (hum milhão,
duzentos e cinquenta mil reais) pelo CNPq. Cada projeto poderá receber financiamento de, no mínimo, R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e, no máximo, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Atividades realizadas:
O Pronem foi lançado por meio da Chamada Pública 15/2011, posteriormente cancelado (Ato 145/2012, publicado em
19/12/2012) em comum acordo com o CNPq, considerando que houve inobservância dos valores contidos no
documento orientador do Programa.
Chamada Pública nº 23/2012, lançada em 20/12/2012.
Situação vigente: resultado previsto a partir de 30/05/2013.
Demanda: Foram apresentados 41 (quarenta e um) projetos, com demanda superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais) (Tabela 19).
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Tabela 19 ‐ Distribuição de projetos submetidos em cada área do conhecimento
Grande Área
Número de Projetos Submetidos
Total de Recursos Solicitados (R$)
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

09

3.157.047,61

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

11

4.242.335,45

CIÊNCIAS DA SAÚDE

06

2.454.905,94

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

06

2.700.291,18

CIÊNCIAS HUMANAS

02

382.962,21

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

02

319.030,00

ENGENHARIAS

05

1.890.155,94

41

17.360.228.33

TOTAL

4.6 Projeto de Extensão Industrial Exportadora ‐ PEIEX
Objetivos: Apoiar a competitividade e promoção da cultura exportadora empresarial, por meio da solução de
problemas técnico‐gerenciais e tecnológicos, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (APEX‐Brasil).
Orçamento: O orçamento previsto foi de R$ 1.602.844,00 (hum milhão, seiscentos e dois mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais), sendo R$ 402.844,00 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) providos pela
Fundação Araucária e R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) pela APEX. As empresas atendidas pelo
programa são isentas de despesas com as atividades, que são custeadas através do orçamento conjunto FA/APEX.
Atividades realizadas: Em 2012, foram beneficiados pelo Programa os setores de madeira e móveis, confecções e
moda, metalmecânica e alimentos. Outra área que merece destaque e está em ampla expansão no Estado, é o setor
de tecnologia da informação. Atualmente o PEIEX possui três núcleos, sendo: Curitiba, Londrina e Maringá. As
principais atividades realizadas pelos três núcleos então sumarizadas na Tabela 20.
Demanda: A previsão é que em 2013, seja lançado o Núcleo do PEIEX Cascavel, com quatro técnicos que irão atender
as regiões oeste e sudoeste do Paraná. O núcleo terá o foco inicialmente voltado para o Agronégocio, que é a linha
crescente de mercado da região.
Tabela 20 – Principais atividades executadas pelos Núcleos do Peiex – Paraná
Núcleo Peiex
Principais Ações em 2012
TOTAL
LONDRINA CURITIBA MARINGÁ
Empresas atendidas

210

328

192

730

Empresas encaminhadas para atendimentos setorial/resultados em Comércio Exterior

20

7

21

48

Número de Capacitações/ treinamento realizados

12

11

23

46

Número de Participantes nas capacitações

504

220

610

1334

TOTAL

2158

III. RESUMO vs. DEMANDA SOLICITADA
A síntese dos programas e ações executadas em 2012 estão apresentados na Tabela 21. Dos valores aprovados, 67%
(sessenta e sete por cento) foram aplicados na linha de Verticalização do Ensino Superior e Formação de
Pesquisadores, caracterizando o empenho da Fundação, do Governo Estadual e da SETI, em melhorar a qualificação
dos recursos humanos presentes e futuros, no ensino superior e pesquisa científica no Estado do Paraná. Ressalta‐se
que 41% (quarenta e um por cento) dos recursos desta linha, correspondentes a R$ 15.328.928,00 (quinze milhões,
trezentos e vinte e oito mil e novecentos e vinte e oito reais) foram oriundos da Capes.
Na Produção Científica e Tecnológica foram aplicados 12% (doze por cento) dos valores aprovados e 12% (doze por
cento) na Disseminação de C&T. Os 9% (nove por cento) restantes foram despendidos na realização de Chamadas
Públicas decorrentes de demandas específicas, quais sejam: apoio a projetos especiais, convênio com a FGB
(Fundação Grupo Boticário) e Aprimoramento em Medicina Veterinária.
O valor total aprovado, R$ 55.538.152,04 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta
e dois reais e trinta e quatro centavos) correspondeu a 65% (sessenta e cinco por cento) do montante disponibilizado,
restando ainda um saldo de R$ 29.427.815,78 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e
quinze reais e setenta e oito centavos) para ser aplicado na contratação de projetos das Chamadas Públicas que ainda
está em fase de execução e cuja utilização ocorrerá em 2013.
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Tabela 21 – Resumo dos Valores e de Projetos Aprovados nas Linhas de Ação Executadas pela Fundação Araucária em 2012
Projetos
Submetidos

Recursos Disponibilizados (R$)
Linhas de Ação
FA

Parceiros

Total

Nº

Valor (R$)

Fomento à Produção Científica e
Tecnológica

14.070.000,00

2.120.000,00

16.190.000,00

95

16.704.385,54

Verticalização do Ensino Superior e
Formação de Pesquisadores

35.829.200,00

14.723.728,00

Fomento à Disseminação de Ciência e
Tecnologia

8.345.000,00

Outras

4.512.844,00

Suplementação

2.615.195,82
TOTAL*

65.372.239,82

Projetos
Aprovados

Mérito
Nº

Valor (R$)

49

71

6.717.589,72

50.840.928,00 1200 136.432.136,09

405

271 37.192.557,00

0,00

8.845.000,00

486

11.121.408,25

316

305

6.774.009,50

2.750.000,00

9.090.039,82

224

35.535.159,39

76

71

4.853.995,82

19.593.728,00

84.965.967,82 2005 199.793.089,27

846

718 55.538.152,04

* Total referente a 17 chamadas publicadas (projetos aprovados/contratados), das 26 Chamadas lançadas de 2012. Destas, cinco ainda se
encontram em processo de avaliação e quatro em fase de submissão.

A demanda de recursos, evidenciada pelo montante de valores dos projetos submetidos, R$ 199.793.089,27 (cento e
noventa e nove milhões, setecentos e noventa e três mil, oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) superou em
235% (duzentos e trinta e cinco por cento) o total de recursos financeiros disponibilizados R$ 84.965.967,82 (oitenta e
quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
referentes a 17 (dezessete) Chamadas publicadas (projetos aprovados/contratados), das 26 (vinte e seis) lançadas em
2012. Destas, cinco ainda se encontram em processo de avaliação e quatro em fase de submissão. Do número total de
projetos submetidos (2005), 42% (846 projetos) foram aprovados no mérito e somente 35% (718 projetos) foram
aprovados.
A Chamada de maior demanda, Pesquisa Básica e Aplicada – Universal, encontra‐se em fase de submissão até 15 de
abril de 2013. Chama‐se atenção, que em 2011, para esta Chamada foram disponibilizados recursos na ordem de R$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), e que a demanda foi superior a 44 milhões de reais. Das 1435
(hum mil, quatrocentos e trinta e cinco)propostas submetidas, apenas 280 (duzentas e oitenta) foram contratadas.
Os resultados apresentados evidenciam que o montante de recursos disponibilizados ainda está muito aquém da
demanda recebida, apontando para a necessidade de maior aporte orçamentário para que a Fundação possa
satisfazer as expectativas do seu público usuário.
As bolsas concedidas nas diferentes Linhas de Ação e Programas executado pela Fundação Araucária em 2012 estão
apresentadas na Tabela 22.
Já estão aprovados 370 projetos relativos às Chamadas lançadas em 2012 com concessão de bolsas. Em processo de
avaliação/contratação há 633 propostas. Estima‐se a contratação de 1003 propostas, o que corresponde a 4388
bolsas. O valor das bolsas aprovadas correspondeu a 53,2% do valor total disponibilizado pela Fundação Araucária R$
84.965.967,82 (oitenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e
oitenta e dois centavos). Tal proporção evidencia o empenho da Fundação Araucária em promover a formação de
recursos humanos para aprimorar cada vez mais o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado do Paraná.
Tabela 22‐ Resumo de bolsas concedidas em Programas e Ações da Fundação Araucária – 2012
Programas e Ações

Chamada
Pública nº

Propostas Submetidas
Nº
Projetos

Bolsas
Solicitadas

Valor das
Bolsas (R$)

Propostas Aprovadas
Mérito

Nº
Bolsas
Projetos Concedidas

Valor das
Bolsas (R$)

Fomento à Produção Científica e Tecnológica
Pesquisa Básica e aplicada (FA)

24/2012

Pesquisa para o Sistema Único de Saúde‐PPSUS
(MS‐DECIT/CNPq/FA)

04/2012

Núcleos de Inovação Tecnológica‐NITs (FA)

15/2012

Subtotal

Submissão até 15/04
64

86

‐

245*

245*

2.352.600,00*

969.600,00

22

19

33

1.027.200,00

15

14

369.600,00

13

12

14

316.800,00

79

100

1.339.200,00

35

276

292

3.696.600,00
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Chamada
Pública nº

Programas e Ações (Cont.)

Propostas Submetidas
Nº
Bolsas
Projetos Solicitadas

Propostas Aprovadas

Valor das
Bolsas (R$)

Mérito

Nº
Bolsas
Projetos Concedidas

Valor das
Bolsas (R$)

Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores
Bolsas de Iniciação Científica Júnior‐PIBIC Jr.
(CNPq/FA)

26/2012

11

553

995.400,00

11

11

550

990.000,00

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica‐
PIBIC (FA)

05/2012

24

2911

13.972.800,00

24

24

1699

8.155.200,00

Apoio à Inclusão Social‐ Pesquisa e
Extensão Universitária ‐2012 (FA)

12/2012

08

2485

11.928.000,00

08

08

1060

5.088.000,00

Bolsas Técnico (FA)

13/2012

28

104

3.208.800,00

10

10

76

2.315.400,00

Bolsas de Mestrado e Doutorado (Capes/FA)

07/2012

155

1032

63.304.800,00

154

83

140

2.016.000,00

Bolsas de Pós‐Doutorado (Capes/FA)

08/2012

143

143

18.731.603,56

101

48

48

5.950.928,00

Bolsas de Pós‐Doutorado em Empresas
(Capes/FA)

14/2012

24

24

4.665.600,00

23

15

15

2.916.000,00

Bolsas de Produtividade em Pesquisa e
Desenv. Tecnológico/Extensão (FA)**

21/2012

446*

10.704.000,00

Em
avaliação

340*

340*

8.160.000,00*

Bolsa Sênior (FA)

18/2012

30

30

2.400.000,00

Em
avaliação

30*

30*

2.400.000,00*

Verticalização do Ensino Superior Estadual
UENP – UNESPAR (FA)

02/2012

185

‐

3.628.651,58

111

72

21

105.600,00

446*

Reajuste Capes/Valor das bolsas

‐

Subtotal

1054

7728

1.482.928,00

133.539.655,14

442

641

3.979

39.580.056,00

Outros
Fluxo Contínuo para Apoio a
Projetos Especiais (FA)

03/2012

151

‐

15.132.666,31

60

60

94

866.100,00

Apoio a Projetos Fundação Araucária e
Fundação Grupo Boticário (FGB/FA)

09/2012

25

235

3.381.600,00

9

4

4

94.800,00

Bolsas Institucionais para Aprimoramento
em Medicina Veterinária (FA)

17/2012

4

7

226.800,00

4

4

7

226.800,00

Parceria Universitária BW‐FA (FA)

19/2012

‐

‐

6*

4*

143.360,00*

Apoio a Núcleos Emergentes‐PRONEM
(CNPq/FA)

23/2012

Submissão até 18/04
41

126

17.360.228,33

Em
avaliação

4‐12*

8*

562.500,00*

Subtotal

221

368

36.101.294,64

73

86

117

1.893.560,00

Total

1354

8196

170.980.149,78

550

1003*

4388*

45.170.216,00

(*) Estimativa de projetos/bolsas em fase de submissão/avaliação/contratação.
(** ) Chamada Pública ‐ Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/Extensão ‐ 1⁰ etapa.

IV. PLANO DE TRABALHO 2012
PLANEJADO/APROVADO vs. EXECUTADO
O Plano de Trabalho 2012, aprovado pelo Conselho Superior da Fundação Araucária na XIV Reunião Ordinária em
27/04/2012, versus o Plano de Trabalho executado está apresentado no Anexo I.
Convém destacar que do total de Chamadas planejadas para 2012, cinco não foram executadas e estão previstas para
2013. São elas: Apoio a Novos Projetos Minter e Dinter (Capes/FA), Acordo de Cooperação Técnica–Fundação Parque
Tecnológico Itaipu (FPTI/FA), Estímulo às Atividades de Mobilidade Acadêmica nas versões acordo Capes/FA e
estadual e Apoio aos Escritórios Institucionais.
Além disso, houve a publicação de outras três Chamadas Públicas não previstas inicialmente, a saber: Programa de
Bolsas Institucionais para Aprimoramento em Medicina Veterinária (CP 17/2012), Programa de Parceria Universitária
BW‐FA (CP19/2012) e Programa de Apoio a Núcleos Emergentes ‐ PRONEM (CP 23/2012). Houve também, o
acréscimo de R$1.602.844,00 executados em razão da parceria PEIEX (FA/APEX BRASIL), não previsto inicialmente no
Plano de Trabalho 2012.

20

V. OUTRAS REALIZAÇÕES
1. REESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E COMITÊS ASSESSORES DE ÁREA (CAA)
A reestruturação dos Comitês Assessores de Área (CAA) da Fundação Araucária (Ato da Diretoria Executiva FA nº
006/2013), teve como objetivo agilizar o fluxograma de trabalho, para assegurar a transparência e dinamizar os
processos de avaliação do mérito e relevância de projetos voltados ao fomento à produção científica e tecnológica, à
formação de pesquisadores e à disseminação científica e tecnológica no Estado do Paraná.
Em consonância com os anseios da comunidade acadêmica paranaense e de conformidade com as diretrizes
estabelecidas em comum acordo com o Conselho Paranaense de Pró‐Reitores de Pesquisa e Pós‐Graduação (CPPG‐
PR), a Fundação Araucária procedeu em 2012 à reestruturação das Áreas de Conhecimento e respectivos Comitês
Assessores. O CAA é formado por profissionais especializados nas diferentes áreas do conhecimento científico, de 8
grandes áreas e 76 subáreas do conhecimento, com base na organização adotada pela CAPES/MEC.
Cada grande área é composta por um banco de assessores, com número de membros variável de acordo com as
subáreas de especialização, identificadas junto ao quadro efetivo de docentes e pesquisadores das instituições de
ensino superior e institutos de pesquisa do Paraná que integram a CPPG‐Pr. A maioria deles é bolsista de
produtividade do CNPq ou da Fundação Araucária. Cada grande área terá um coordenador e um coordenador
adjunto, eleito pelos pares. Os consultores poderão candidatar‐se espontaneamente ou ter indicação institucional
para concorrer à eleição da coordenação.
O cadastro de consultores vinculados às instituições paranaenses de ensino superior e de pesquisa passou a contar
com 254 especialistas, agrupados nas Grandes Áreas do Conhecimento (Tabela 23).
Tabela 23‐ Número de Consultores por área de conhecimento
Grande Área do
Conhecimento

Ciências
Exatas e da
Terra

Ciências
Biológicas

Engenha‐
rias

Ciências da
Saúde

Ciências
Agrárias

Ciências
Sociais
Aplicadas

Ciências
Humanas

Linguística,
Letras e Artes

TOTAL

Nº de Consultores
cadastrados

32

41

30

28

37

33

37

16

254

Além de pretender assegurar a participação do maior elenco possível de assessores das diferentes especialidades do
conhecimento científico, também houve por parte da Fundação Araucária a preocupação em manter o equilíbrio em
termos de representatividade, de acordo com as vocações e competências identificadas em cada instituição.

2. PARCERIAS/ACORDOS 2012‐2013
2.1 Firmados com Instituições Federais
Fortalecendo a política de ampliação na captação de recursos e parcerias adotadas por esta gestão, foram
estabelecidos em 2012 acordos com Capes, CNPq, Ministério das Comunicações (Redes Digitais), Finep (Tecnova), a
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a renovação do Programa de Extensão Industrial Exportadora – PEIEX
(ApexBrasil) 2011/2012.
2.1.1 Cooperação com a Capes: Destaca‐se o convênio federal firmado com a Capes em primeiro de junho de 2012. A
referida parceria representa uma das conquistas previamente idealizadas por esta gestão, sendo constituída por 7
metas com execução prevista para o período de 2012/2016 (Tabela 24).
Tabela 24 – Acordo de Cooperação Capes e Fundação Araucária (2012‐2016)
Recursos Financeiros (R$)
Metas Previstas
Capes
Fund. Araucária

Total da meta

1. Bolsa de Pós‐Doutorado

7.128.000,00

3.672.000,00

10.800.000,00

2. Mobilidade Acadêmica

20.000.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

3. Apoio ao Programas de Pós‐Graduação

5.700.000,00

3.650.000,00

9.350.000,00

12.096.000,00

3.168.000,00

15.264.000,00

5. Complemento Edital CAPES pró‐equipamentos

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

6. Apoio a novos projetos Minter e Dinter

0,00

1.080.000,00

1.080.000,00

3.564.000,00

1.836.000,00

5.400.000,00

48.488.000,00

25.406.000,00

73.894.000,00

4. Apoio aos cursos de Mestrado e Doutorado

7. Pós‐doutorado em empresas
Total
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Das sete metas propostas no Acordo Capes/FA com execução prevista para o período de 2012/2016, cinco Chamadas
Públicas foram lançadas em 2012. Para 2013, o plano de trabalho está sendo reformulado, considerando as
adequações em função de demandas, bem como a atualização dos valores de bolsas de mestrado, doutorado e pós‐
doutorado, previstas para abril/2013.
2.1.2 Cooperação com o CNPq: A cooperação com o CNPq foi efetivada pela execução de cinco Programas, conforme
apresentado na Tabela 25.
Tabela 25 – Acordo de Cooperação CNPq e Fundação Araucária
2011‐2012 Recursos Financeiros (R$)

Programas

CNPq

Pesquisa para o Sistema Único de Saúde ‐ PPSUS (MS‐Decit/CNPq/FA)

Fund. Araucária

Total da meta

2.120.000,00

1.500.000,00

3.620.000,00

190.800,00

799.200,00

990.000,00

Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores (PPP) ‐ 2011

1.500.000,00

750.000,00

2.250.000,00

Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (PRONEM)

1.250.000,00

625.000,00

1.875.000,00

Apoio a Núcleos de Excelência (PRONEX) ‐ 2011

3.000.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

8.060.800,00

5.174.200,00

13.235.000,00

Bolsa Iniciação Científica Júnior (CNPq/FA)

Total

Para 2013, novos acordos estão em discussão. Dois aportes de recursos já estão previstos: Pesquisa para o Sistema Único de Saúde ‐ PPSUS e
Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – PELD.

2.1.2.1 Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração ‐ PELD
Com o objetivo de contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País no âmbito do
Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) e em conformidade com o estabelecido na Chamada
MCTI/CNPq/FAPs Nº 34/2012, a cooperação técnica entre o CNPq e a FA foi firmada em 2013 visando à
implementação, em co‐financiamento, de quatro projetos a serem desenvolvidos no estado do Paraná (Tabela 26).
Tabela 26– Acordo de Cooperação CNPq e Fundação Araucária – Projetos Aprovados PELD
Instituição Executora

UEM

UFPR

Rubrica

UEL

Fundação Araucária

Custeio

190.479,91

89.520,09

Capital

70.811,58

43.033,40

Bolsa

48.000,00

0,00

Total para o projeto

309.291,49

132.553,49

Custeio

130.670,00

69.330,00

Capital

115.070,00

69.930,00

Bolsa

79.200,00

0,00

324.940,00

139.260,00

Custeio

0,00

118.656,00

Capital

0,00

153.124,00

Bolsa

0,00

33.000,00

Total para o projeto

0,00

304.780,00

Custeio

0,00

143.744,00

Capital

0,00

154.490,00

Bolsa

0,00

14.400,00

Total para o projeto

0,00

312.634,00

634.231,49

889.227,49

Total para o projeto

UFPR

CNPq

Total por Partícipe
Total Global do Acordo

1.523.458,98
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2.1.2.2 Pesquisa para o Sistema Único de Saúde ‐ PPSUS
O Ministério da Saúde (MS), por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (Decit/SCTIE), vem desenvolvendo atividades de fomento descentralizado à
pesquisa nos 27 estados da federação, por meio do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde
(PPSUS), com o propósito de contribuir para o incremento científico e tecnológico no País e para a redução das
desigualdades regionais na área da saúde.
O escopo geral do Programa é apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para
resolução dos problemas prioritários de saúde da população brasileira e para o fortalecimento da gestão do Sistema
Único de Saúde.
O PPSUS envolve parcerias no âmbito federal e estadual. No nível federal participam o Ministério da Saúde, por meio
do Decit, que é o coordenador nacional do Programa, e o CNPq, que é a instituição responsável pelo gerenciamento
técnico‐administrativo do PPSUS. Na esfera estadual estão envolvidas as Fundações de Amparo a Pesquisa (FAPs) e as
Secretarias Estaduais de Saúde (SES).
PPSUS‐Oficina de Prioridades ‐ A Fundação Araucária em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado
da Saúde do Paraná (SESA/PR) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), realizou
em agosto de 2012 a “Oficina de Prioridades PPSUS” para definição das prioridades de pesquisa em saúde no Estado,
com a participação de gestores, pesquisadores, técnicos do serviço de saúde, representantes das instituições de
ensino superior e da comunidade científica (Tabela 27). A realização da oficina para seleção de prioridades de pesquisa
é um momento fundamental para o desenvolvimento do Programa PPSUS, para decidir os eixos de ações prioritárias
definidas pelo Governo Estadual na área de saúde. A Chamada será publicada no primeiro semestre de 2013.
TEMAS

SAUDE
MENTAL E
ATENÇÃO
BÁSICA EM
SAÚDE

VIGILÂNCIA
EM SAÚDE E
VIOLÊNCIA

Tabela 27‐ Linhas temáticas prioritárias do Paraná – PPSUS
LINHAS TEMÁTICAS
SUB‐LINHAS TEMÁTICAS
Análise e avaliação do processo de deshospitalização e reinserção social, com ênfase na
população de longa permanência.
Análise da política de humanização na rede de atenção em saúde mental.
Desenvolvimento de sistemas de informação para acompanhamento e monitoramento
Diagnóstico, avaliação e
proposição para os serviços de
dos usuários da rede de atenção em saúde mental.
saúde mental.
Caracterização e avaliação das diversas categorias profissionais que atuam na área de
saúde mental.
Inovações tecnológicas no cuidado em saúde mental.
Análise e avaliação de serviços na rede de saúde mental.
Análise do perfil dos usuários de crack e outras drogas, com ênfase em crianças e
Caracterização e avaliação do
adolescentes.
consumo de drogas lícitas e
Diagnóstico das políticas de redução de danos em usuários de drogas.
ilícitas
Análise do consumo e perfil dos usuários de psicotrópicos.
Análise da efetividade dos serviços de atenção básica à saúde.
Estudos de atenção básica à saúde em municípios de pequeno e médio porte.
Diagnóstico, avaliação e
Educação permanente na atenção básica à saúde.
proposição na atenção básica.
Investigação sobre anos vividos com incapacidade produzida pelas diversas doenças e
à saúde
agravos em saúde, com ênfase na saúde mental.
Caracterização e avaliação das diversas categorias profissionais que atuam na atenção
básica à saúde.
Alimentação e nutrição no processo saúde‐doença.
Saúde e meio ambiente
Saúde bucal.
Promoção da saúde e atividade Vigilância alimentar e nutricional e de atividade física.
física
Epidemiologia da atividade física no ciclo da vida.
Determinantes genéticos, sociais ambientais e políticos da atividade física.
Análise, monitoramento e avaliação da atividade física para a promoção e reabilitação da
saúde.
Mecanismos fisiopatológicos de doenças negligenciadas.
Doenças negligenciadas
Epidemiologia (fatores de risco e proteção, diagnósticos e tratamento) de doenças
negligenciadas.
Inquérito de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis no
Paraná.
Doenças crônicas não
Estudos de prevenção e tratamento das doenças (aparelhos locomotor e
transmissíveis
cardiorrespiratório) e agravos na saúde dos usuários
Doenças respiratórias, aterotrombose, cardiovasculares, obesidade, osteoarticulares,
hemopatias e neoplasias de acordo com a ANPPS.
Prevalência de problemas de saúde e mortalidade de indígenas, povos e comunidades
Desigualdades sociais e etnias
tradicionais e população negra no Paraná.
Estudos de morbimortalidade por violência doméstica sexual e outras no ciclo da vida.
Violência e acidentes
Estudos de morbimortalidade por acidentes de transporte no Estado do Paraná
Estudos de integração dos sistemas de informação das violências e acidentes.
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GESTÃO DO
TRABALHO E
EDUCAÇÃO
NA SAÚDE

Integração ensino/serviço para a formação de profissionais para o SUS (relação
Formação e qualificação da
serviço/academia, infraestrutura dos serviços)
força de trabalho em saúde para
Análise, monitoramento e avaliação das políticas de gestão da educação na saúde (PEPS,
o SUS
DCN, PROSAUDE, PET, residência multiprofissional).
Processo de trabalho: condições e relações no trabalho.
Perfil e tendências da força de trabalho em saúde.
Gestão do trabalho na saúde
Análise, monitoramento e avaliação da gestão do trabalho na saúde no estado e
municípios (legislação, mesa, PCCS, etc.)
Tecnologias e indicadores
Sistemas de informação para a gestão do trabalho e educação na saúde.
aplicados à gestão do trabalho e Indicadores para o monitoramento e avaliação da gestão do trabalho e educação na
educação na saúde
saúde.

2.1.3 Ministério das Comunicações ‐ Programa Redes Digitais da Cidadania do Estado do Paraná
A Fundação Araucária em parceria com a Secretaria de Inclusão Digital, do Ministério das Comunicações (SID/MC)
(acordo assinado em 28 de dezembro de 2012), lançará no primeiro semestre de 2013 o Programa Redes Digitais com
o objetivo de apoiar instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, integrantes do sistema de
Ciência e Tecnologia do Paraná. O Programa selecionará propostas para a execução de projetos, que potencializem o
uso da internet e as capacidades no uso e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), visando à
contribuição para o desenvolvimento e a implantação das Redes Digitais da Cidadania no Estado.
2.1.4 Finep ‐ Tecnova/PR: O Programa de Apoio à Inovação em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Tecnova) surgiu da união de esforços para promover e incentivar a inovação tecnológica em áreas estratégicas nas
microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de mecanismos de cooperação entre o setor público, o setor
privado e as instituições de pesquisa e desenvolvimento. A Finep/MCT adotou um modelo de subvenção econômica
descentralizada, não reembolsável e direcionada a segmentos estratégicos que mais precisam de recursos para a
inovação tecnológica.
A gestão operacional do Programa foi delegada às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), a partir de convênios com
os respectivos governos estaduais, dentre as quais se inclui a Fundação Araucária, que será responsável pela
coordenação operacional da Agência Tecnova‐PR.
A FIEP e o Tecpar atuarão como apoiadores na promoção e divulgação do Programa, na prospecção junto ao setor
produtivo, no suporte técnico e econômico para o desenvolvimento das inovações e na integração com o Parque
Tecnológico Virtual (PTV‐Paraná), como plataforma de apoio.
A proposta paranaense foi aprovada no mérito científico pela Finep/MCT em fevereiro de 2013, achando‐se o
processo em fase de formalização do convênio entre as partes para operacionalização do Programa no período de
2013 a 2015.
O convênio prevê o repasse de R$ 15 milhões pela Finep/MTC e de R$ 7,5 milhões pela contrapartida estadual (Fundo
Paraná). Os recursos serão concedidos na forma de subvenção econômica para projetos de inovação com orçamento
de, no mínimo, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e de, no máximo, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e com
prazo de execução de até 24 meses. As empresas proponentes deverão aportar contrapartida financeira de, pelo
menos, 5% de valor de subvenção operado.
2.1.5 Universidade Federal de São Carlos ‐ UFSCAR
Com o objetivo de otimizar o trabalho do Setor de Comunicação, o Sistema SACI (Sistema de Apoio a Comunicação
Integrada), software de gestão de informações, conteúdos, produtos e veículos de comunicação, possui entre as suas
inúmeras funcionalidades, integração com as redes sociais, produção do release/matéria da pauta até a publicação,
com retorno de leitura; além de serviços como atendimento à imprensa, clipping, formação de acervo, relatórios e
elaboração de um boletim informativo diário. O SACI já foi instalado em onze universidades federais, e pela primeira
vez, é instalado em uma instituição fora do ambiente acadêmico.
O termo de cooperação científica entre a UFSCar e a Fundação Araucária para desenvolvimento da atividade
"Saci@Araucária ‐ Consultoria, treinamento e transferência de know‐how do Sistema de Apoio à Comunicação
Integrada" tem vigência de cinco anos a partir de 19/11/2012.
2.2 Parcerias/Acordos com Instituições Estaduais
Com o propósito de estreitar a política de parcerias com instituições estaduais, em 2012 foram estabelecidos acordos
com a SETI, FGB, SESA, FPTI e Fundect.
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2.2.1 Acordo de Cooperação Técnica com FGB ‐Fundação Grupo Boticário ‐ Apoio à Conservação da Natureza
O acordo foi assinado em 2011 e a Chamada Pública lançada em 10 de julho de 2012, com vigência até 31/12/2016
(Termo de Cooperação 104/2011).
O orçamento anual é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) proporcionado
pela Fundação Araucária e R$ 300.0000,00 (trezentos mil reais) pela FGB ‐ Fundação Grupo Boticário. A segunda
versão da publicação da Chamada Pública está prevista no primeiro semestre de 2013.
2.2.2 Cooperação Técnica com a FPTI ‐ Fundação Parque Tecnológico de Itaipu‐Brasil
O acordo foi assinado em 9 de janeiro de 2012, com o objetivo de articular ações a partir de linhas temáticas de
fomento a produção científica e tecnológica, verticalização do ensino e formação de pesquisadores, e disseminação
científica e tecnológica. As Chamadas Públicas decorrentes desta cooperação têm por objetivo gerar informações
básicas para a implementação de novas políticas voltadas a medidas conservacionistas do ecossistema lindeiro ao
Lago de Itaipú e elucidar aspectos relevantes que promovam impacto duradouro para a sustentabilidade de
ecossistemas da região‐alvo.
Com vigência de quatro anos (Termo de Cooperação FPTI‐BR 010/2012)O orçamento anual é de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) sendo R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) proporcionado pela Fundação Araucária e R$
1.000.0000,00 (hum milhão de reais) pela FPTI.
2.3 Parcerias com outras Fundações Estaduais de Apoio À Pesquisa
2.3.1 CODESUL
O acordo de cooperação técnica entre a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Paraná (FAPPR), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), foi assinada em 08/03/2013.
O Acordo não envolve repasses financeiros e viabilizará o intercâmbio de informações, de técnicos, pesquisadores e
infraestrutura disponível das respectivas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP), a fim de apoiar o desenvolvimento
da pesquisa científica e tecnológica, por meio de estudos, pesquisas, eventos, para troca de experiências e
nivelamento das questões relativas às áreas de interesse comum.
2.3.2 Fundect: Sistema de Gestão Eletrônica de Projetos – SigAraucária
A Fundação Araucária adotou um novo sistema de submissão e acompanhamento de projetos, o SigAraucária. A nova
plataforma substituiu o Sigep, em vigor até 2011. Desenvolvido a partir da experiência da Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul e da Fundect, o novo sistema de informação permitiu facilitar o trâmite dos projetos de pesquisa,
da submissão à prestação de contas, e dessa forma, tornar efetivo o processo de tomada de decisão, evitando a
duplicação de ações e a dispersão de informações. Além disso, o SigAraucária tem a vantagem de interagir com o
similar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de possibilitar a avaliação on line por consultores Ad hoc.

V. PLANO DE TRABALHO 2013
Seguindo a política de metas do Governo Beto Richa 2011‐2014 e baseado nos critérios estabelecidos pela Fundação
Araucária, em acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já descritos anteriormente neste
documento, apresenta‐se o Plano de Trabalho, para a devida apreciação do Conselho Superior da Fundação Araucária.
A previsão é o lançamento de 26 Chamadas Públicas, conforme Tabela 28, dentre as quais, nove são inéditas e uma
envolve parcerias internacionais. A Figura 4 apresenta as parcerias já firmadas para 2013.
Destaca‐se nos itens seguintes, uma breve descrição das Chamadas previstas para 2013, distintas das lançadas em
2012.
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Tabela 28 – Plano de Trabalho 2013 para apreciação do Conselho Superior
1. Fomento à Produção Científica e Tecnológica

F. Araucária

Parceiros

Total R$

1.1 Cultura Paranaense*

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.2 Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: PPSUS (CNPq/MS‐Decit e FA)*

2.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

1.3 Pró‐Equipamentos Estadual (FA)

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.4 Complementar Pró‐Equipamentos (CAPES/FA)

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Subtotal
2. Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores

6.000.000,00
F. Araucária

3.000.000,00
Parceiros

9.000.000,00
Total R$

2.1 Minter e Dinter *

1.260.000,00

0,00

1.260.000,00

2.2 Mobilidade Capes*

1.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00
300.000,00

2.3 Mobilidade Estadual*

300.000,00

0,00

2.4 Bolsas Iniciação Científica Júnior ‐ PIBIC Jr CNPq/FA (550 bolsas)

799.200,00

190.800,00

990.000,00

2.5 Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC ‐ FA (1700 bolsas)

8.160.000,00

0,00

8.160.000,00

2.6 Apoio à Inclusão Social (FA) (1000 bolsas)

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

2.7 Bolsa de Mestrado e Doutorado (CAPES/FA) (293 bolsas)

2.503.200,00

12.055.200,00

14.558.400,00

2.8 Bolsa Pós‐Doutorado (CAPES/FA) (30 bolsas)

1.836.000,00

4.358.800,00

6.194.800,00

918.000,00

2.214.000,00

3.132.000,00

2.10 Verticalização do Ensino Superior Estadual UENP‐Unespar (FA)

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

2.11 Bolsas Técnico (FA)

1.671.610,00

0,00

1.671.610,00

24.688.010,00

23.818.800,00

48.506.810,00

2.9 Bolsa Pós‐Doutorado Empresa (CAPES/FA) (15 bolsas)

Subtotal
3. Fomento à Disseminação de Ciência e Tecnologia

F. Araucária

Parceiros

Total R$

3.1 Apoio à Organização de Eventos das Associações ou Sociedades**

1.000.000,00

0,00

3.2 Apoio ao Encontro Anual de Iniciação Científica do Paraná – EAIC*

100.000,00

0,00

100.000,00

3.3 Apoio Institucional para Organização e Participação em Eventos

4.045.000,00

0,00

4.045.000,00

3.4 Apoio às Publicações Científicas "Livros e periódicos"

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

6.645.000,00

0,00

6.645.000,00

Subtotal
4. Outros

F. Araucária

4.1 Redes Digitais*

Parceiros

1.000.000,00

Total R$

960.960,00

2.039.040,00

3.000.000,00

4.2 Acordo de Cooperação PTI*

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

4.3 Aprimoramento em Gestão da Produção e Tecnologia do Leite*

1.362.000,00

0,00

1.362.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

4.4 Comunidade Europeia ‐ Bem Estar Animal*
4.5 Tecnova*
4.7 Apoio a Projetos Fundação Araucária e Fundação Grupo Boticário

300.000,00

300.000,00

600.000,00

4.8 Apex Brasil ‐ Capacitação de empresas para exportação

625.000,00

1.200.000,00

1.825.000,00

Subtotal

4.497.960,00

27.039.040,00

31.537.000,00

Total

41.830.970,00

53.857.840,00

95.688.810,00

* Novas Chamadas Públicas. (**) Chamada Pública 01/2013 – Publicada em 04/02/2013

Figura 4 ‐ Investimentos 2013 de parcerias já firmadas.
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1. FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – LINHA 1
1.1 Cultura Paranaense (FA)
Objetivo: Incentivar o ensino e a produção artística e científica, mediante apoio financeiro a projetos de
desenvolvimento artístico‐cultural a serem realizados por instituições paranaenses de ensino superior.
Orçamento: R$ 1.000.000,00.
1.2 PPSUS (CNPq/MS‐Decit e FA)
Objetivo: apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para resolução dos problemas
prioritários de saúde da população brasileira e para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde.
Orçamento: R$ 5.000.000,00 (Fontes: R$ 2.000.000,00 – FA e R$ 3.000.000,00 – CNPq)
Secretaria da Saúde do Estado Paraná (SESA): realização de três seminários temáticos de pesquisa do PPSUS em
Curitiba, para apresentação e discussão dos temas em estudo (sendo o primeiro realizado no início do projeto, o
segundo um ano após o início e um seminário ao final da execução da pesquisa) e edição de uma publicação especial
(livro ou periódico) para apresentação e disseminação dos resultados das pesquisas financiadas nesta Chamada.

2. VERTICALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO DE PESQUISADORES – LINHA 2
2.1 Mestrado Interinstitucional (MINTER) e Doutorado Interinstitucional (DINTER) (Capes/FA)
Objetivo: Apoiar financeiramente cursos de pós‐graduação Stricto Sensu, recomendados pela CAPES, nas modalidades
de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e Doutorado Interinstitucional (DINTER), por meio da integração entre
instituições.
Orçamento: Serão disponibilizados pela Fundação Araucária R$ 1.260.000,00 (hum milhão duzentos e sessenta mil
reais). Serão selecionados através desta Chamada conjunta Capes/Fundação Araucária, até 03 (três) projetos MINTER
e até 02 (dois) projetos DINTER (aprovadas no edital da Capes 04/2009). Cada projeto MINTER (24 meses) receberá
até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e cada projeto DINTER (48 meses) receberá até R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) para despesas de custeio.
Orçamento: R$ 1.260.000,00.
2.2 Programa de Estímulo às Atividades de Mobilidade Acadêmica (Capes/FA)
Objetivo: Apoiar e incentivar a mobilidade de discentes/docentes e promover a interação de programas de pós‐
graduação das instituições de ensino superior paranaenses, mediante financiamento de passagens e diárias/bolsas.
Orçamento: R$6.000.000,00 sendo R$1.000.000,00 proporcionados pela Fundação Araucária e R$5.000.000,00 pela
Capes. Serão selecionados 60 projetos/ano por meio de Chamadas a serem lançadas em 2013 pela Fundação
Araucária em parceria com a Capes. Os programas de pós‐graduação que tiverem os projetos aprovados receberão
R$100.000,00 (cem mil reais), pelo período de 12 meses.
Orçamento: R$ 6.000.000,00 (Fontes: R$ 1.000.000,00 – FA e R$ 5.000.000,00 – Capes).
2.3 Programa de Estímulo às Atividades de Mobilidade Acadêmica Estadual (FA)
Objetivo: Apoiar e incentivar a mobilidade de discentes/docentes vinculados a instituições emergentes com
programas Lato Sensu e promover interações com Instituições de Ensino Superior com programas consolidados, por
meio de financiamento de passagens e diárias/bolsas.
Orçamento: R$ 300.000,00

3. FOMENTO À DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – LINHA 3
3.1 Apoio à Organização de Eventos das Associações ou Sociedades (FA)
Objetivo: Conceder apoio financeiro às associações ou sociedades técnico‐científicas de natureza pública ou privada,
sem fins lucrativos e de utilidade pública, com sede e CNPJ do Estado do Paraná, na organização de eventos
relacionados com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento, destinados ao intercâmbio de
experiências entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização ocorra no âmbito
estadual no período de abril de 2013 a fevereiro de 2014.
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Orçamento: R$ 1.000.000,00
Atividades Realizadas:
Chamada Pública nº 01/2013, lançada em 04/02/2013, contemplando cronograma de três etapas de submissão, de
acordo com o período do evento (Tabela 29).
Situação vigente: em avaliação
Demanda: Foram submetidas 19 propostas até março de 2013, com demanda por recursos da ordem de R$
159.904,67 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Tabela 29 – Cronograma período do evento x etapa de submissão e divulgação dos resultados.
Período do Evento
Data limite para submissão
Resultados
Abr. – Jun./2013

Até 07/03/13

A partir de 22/03/13

Jul.– Out./2013

Até 26/04/13

A partir de 24/05/13

Nov./13 – Fev./14

Até 02/09/13

A partir de 23/09/13

3.2. Apoio ao Encontro Anual de Iniciação Científica do Paraná – EAIC (FA)
Objetivos: Apoiar a organização de evento anual de iniciação científica, para divulgar resultados da pesquisa científica,
tecnológica e artístico‐cultural produzidos por instituições de ensino superior e de pesquisa paranaenses.
Orçamento: R$ 100.000,00

4. OUTROS – LINHA 4
4.1 Programa Redes Digitais da Cidadania do Estado do Paraná (SID/MIC/FA)
Objetivos: Apoiar instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica integrantes do sistema estadual
e federal de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos e de utilidade pública, com CNPJ do Estado do Paraná, mediante
a seleção de propostas para a execução de projetos que potencializem o uso da internet e as capacidades no uso e
aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como contribuição para o desenvolvimento e a
implantação das Redes Digitais da Cidadania no Estado do Paraná.
Aproximar as instituições públicas de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica integrantes do sistema
estadual e federal de Ciência e Tecnologia, às temáticas estabelecidas pela SID/MC.
Financiar bolsas para estudantes que se inserirem no Programa, proporcionando uma formação cidadã e fomentando
o compromisso social das instituições públicas de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica.
Aproximar as políticas de inclusão sócio‐digital dos governos federal, estaduais e municipais. As linhas temáticas estão
apresentadas na Tabela 30.
Orçamento: R$ 3.000.000,00 (Fonte: R$ 960.960,00 – FA e R$ 2.039.040,00 – Ministério das Comunicações/SID).
Tabela 30 – Linhas Temáticas Redes Digitais
Linha temática

Impactos esperados das ações

Capacitação de micro e pequenas
empresas no uso das TICs

Uso das TICs para melhoria de competitividade das micro e pequenas empresas, pelo desenvolvimento de
ferramentas de comunicação e monitoramento com o mercado. Desenvolvimento de produtos e serviços
em micro empreendimentos de TI (software e hardware) e provedores locais. Articulação de redes desses
tipos de empresas e sua integração com as políticas de inclusão digital.

Qualificação do uso de TICs nos
espaços públicos de uso da Internet

Qualificação de equipamentos públicos que disponibilizam acesso à internet (telecentros, escolas,
bibliotecas, etc.), estimulando a formação para o trabalho, o acesso aos serviços públicos, o
empoderamento, a garantia de direitos e a participação social através das TICs.

TICs direcionadas à gestão e
comercialização da produção na
agricultura familiar

Profissionalização nas cadeias produtivas da agricultura familiar, ampliando as capacidades dos
agricultores através de TICs direcionadas a melhorias na gestão e comercialização da produção
agropecuária.

TICs direcionadas ao trabalho,
emprego e renda

Inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou integrantes dos programas de
transferência de renda, através do aumento das capacidades e oportunidades no uso das TICs.
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4.2 Apoio a Concessão de Bolsas Fundação Araucária & Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FA/FPTI)
Objetivo: Desenvolver ações voltadas para a verticalização do ensino superior e a formação de pesquisadores e
profissionais diferenciados por meio de concessão de bolsas de estudo, visando promover a ampliação do
conhecimento relativo à conservação de ambientes, espécies e comunidades do ecossistema lindeiro ao Lago de
Itaipu. Gerar informações básicas para a implementação de novas políticas voltadas à medidas conservacionistas do
ecossistema lindeiro ao Lago de Itaipu. Elucidar aspectos relevantes que promovam impacto duradouro para a
sustentabilidade de ecossistemas da região‐alvo.
Orçamento: R$ 2.000.000,00 (Fontes: R$ 1.000.000,00 – FA e R$ 1.000.000,00 – FPTI).
4.3 Aprimoramento em Gestão da Produção e Tecnologia do Leite (FA)
Objetivos: Conceder bolsas institucionais para profissionais graduados na área de Ciências Agrárias (Agronomia,
Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Florestal, Ciência e Tecnologia de Alimentos e afins), portadores ou não
do título de Mestre, visando à qualificação dos mesmos em Programa de Aprimoramento em Gestão da Produção e
Tecnologia do Leite, ofertado por meio da rede estadual de Centros Mesorregionais de Excelência em Tecnologia do
Leite (CMETL) implantada junto a instituições de ensino superior do Paraná e no IAPAR.
Apoiar o fortalecimento da rede estadual de CMETL, no aprimoramento profissional em Gestão da Produção e
Tecnologia do Leite, para prestar atendimento às comunidades regionais de produtores rurais e das micro, pequenas e
médias indústrias de leite, particularmente as que integram o Programa Leite das Crianças do Governo do Paraná,
considerado de alta relevância social e estratégica para o Estado.
Promover a pesquisa, o ensino e a extensão em inovação na produção e tecnologia do leite, contribuindo para o bem
estar animal, a qualidade de vida no meio rural e a melhoria da qualidade do leite e derivados, na busca do
desenvolvimento contínuo da cadeia produtiva do leite no Paraná
Orçamento: R$ 1.362.000,00
4.4 Comunidade Europeia ‐ Bem Estar Animal (FA)
Objetivos: Apoiar ações de pesquisa aplicada na interface saúde animal e bem‐estar, visando o desenvolvimento de
indicadores práticos e de estratégias para o manejo e a reprodução de animais (gado leiteiro, ovinos e aves) em boas
condições de saúde e bem‐estar.
Orçamento: R$ 250.000.000
4.5 Tecnova‐PR ‐ Subvenção econômica para micro empresas e empresas de pequeno porte (SETI/FINEP)
Objetivos: Apoiar a inovação em áreas estratégicas, por meio de recursos de subvenção econômica, para o
desenvolvimento de um produto, processo ou serviço novo, ou significativamente melhorado, que agregue valor aos
negócios e amplie os diferenciais competitivos das micro empresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica
do Estado do Paraná.
Integrar a Agência Tecnova‐PR ao Parque Tecnológico Virtual do Paraná (PTV‐Paraná), como plataforma de apoio aos
projetos contratados, agregando especialistas, sistemas de indicadores, gerenciamento de projetos e disponibilizando
serviços técnicos e jurídicos a serem prestados pelos agentes institucionais ao segmento de micro empresas e
empresas de pequeno porte do Estado do Paraná.
Divulgar os resultados das inovações desenvolvidas pelas empresas do Paraná, decorrentes da presente Chamada
Pública, por meio de rodadas de negócios e catálogos de produtos, a serem promovidos pelo sistema FIEP.
Orçamento: R$ 22.500.000,00 (Fontes: R$ 7.500.000,00 ‐ SETI/Fundo Paraná e R$15.000.000,00 – FINEP).
4.6 Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração ‐ PELD (CNPq/FA)
Objetivo: A articulação entre o CNPq e a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Paraná visa a melhoria das condições de financiamento e manutenção das atividades do PELD no estado de Paraná,
com vistas a desenvolver competências e promover a geração de conhecimento científico voltado para o
desenvolvimento sustentável do estado de Paraná.
Orçamento Total: R$ 1.523.458,98 (Fontes: R$: 889.227,49 – FA e R$ 634.231,49 – CNPq).
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VII. DADOS EVOLUTIVOS
1. CHAMADAS PÚBLICAS 2010‐2013
O número total de Chamadas publicadas de 2010 a 2012, bem como os recursos financeiros alocados estão mostrados
nas Figuras 5, 6 e 7.

Figura 5‐ Chamadas Públicas da Fundação Araucária (2010 a 2013).
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Figura 6‐ Valores disponibilizado em Chamadas Públicas lançadas pela Fundação Araucária (2010 a 2013).

Figura 7‐ Valores Globais financiados pela Fundação Araucária e Parceiros (2010 a 2013).

Figura 8‐ Valores financiados pela Fundação Araucária (2010 a 2013), destacando as parcerias.

2. BOLSAS
2.1 Principais bolsas financiadas 2010‐2012
Os principais programas de bolsas da Fundação Araucária financiados no período 2010‐2012 estão apresentados na
Tabela 31 e na Figura 9.
Tabela 31 – Bolsas Solicitadas e Aprovadas 2010‐2012
Bolsas
Pibic Jr

2010
Solicitadas

2011
Aprovadas

Solicitadas

2012
Aprovadas

Solicitadas

Aprovadas

0

0

479

439

553

550

Pibic

2254

1000

2546

1535

2911

1699

Inclusão Social

2525

1000

2661

1010

2485

1060

0

0

478

60

104

76

Bolsa Técnico
Bolsa Sênior

0

0

30

13

30

30

Bolsa Produtividade

116

43

381

200

446

140

Mestrado Doutorado

316

76

0

0

1032

140

51

38

17

13

143

48

Pós‐Doc
Pós‐Doc Empresa
Total

0

0

0

0

24

15

5262

2157

6592

3270

7728

3758
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Figura 9‐ Número de bolsas solicitadas x aprovadas pela Fundação Araucária (2010 a 2012).

2.2 Bolsas PIBIC 2006 a 2012
O número de bolsas disponibilizadas/financiadas de 2006 a 2012, bem como os recursos investidos em bolsas de
iniciação científica são apresentadas nas Figuras 10 e 11, respectivamente.
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Figura 10‐ Número de bolsas PIBIC (2006 a 2012).

Figura 11‐ Valores financiados pela Fundação Araucária – PIBIC
(2006 a 2012).

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
2012
Em 2012 buscou‐se demonstrar com números e textos as atividades desenvolvidas pela Fundação Araucária de Apoio
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, e porque vale a pena investir no fomento à pesquisa, nos
pesquisadores, docentes, cientistas e na difusão do conhecimento.
A busca por parcerias, em diferentes esferas, ajudou no aporte de mais recursos, de mais objetivos e finalidades na
consolidação das necessidades solicitadas pela coletividade.
A informatização, com a integração dos diferentes setores e sua interligação com o sistema do Tribunal de Contas do
Estado, foi implantada e tem claramente facilitado a operacionalização interna e externa da Fundação.

2013
O Plano de Trabalho para 2013 seguirá a mesma linha de ação já adotada, mas com atualizações das metas, objetivos
e na permanente busca por mais recursos, sejam com entidades parceiras estaduais, nacionais ou internacionais, para
contínua oferta no desenvolvimento do Estado.
A linha de ação Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores será mais uma vez a mais
contemplada, visando a melhoria e qualificação da pós‐ graduação e da pesquisa paranaense. No apoio ao Fomento à
Produção Científica e Tecnológica chamamos a atenção para a Chamada Pública voltada à Cultura Paranaense,
passado e presente, buscando deixar um legado que será publicado em livros, das diferentes artes do Estado.
O montante a ser investido pela FA será de R$ 41.830.970,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e trinta mil e
novecentos e setenta reais) e de parceiros já consolidados de R$ 53.857.840,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e
cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta reais) totalizando valor superior a 95 milhões de reais.
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Anexo
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Anexo I ‐ Plano de Trabalho da Fundação Araucária 2012 ‐ Planejado x Executado
EIXOS TEMÁTICOS

APROVADO PELO CONSELHO SUPERIOR

1. Fomento à Produção Científica e Tecnológica

F. Araucária

Parceiros

F. Araucária R$

Parceiros R$

1.1 Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada - Universal (FA)

R$ 7.500.000,00

1.2 Apoio à Pesquisa para o SUS - PPSUS 2011 (FA/CNPq-MS-Decit)

R$ 1.500.000,00

1.3 Pró-Equipamentos Estadual (FA)

R$ 1.000.000,00

R$

1.4 Pró-Equipamentos Complementar (Capes/FA)

R$ 2.000.000,00

R$
R$

-

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.120.000,00

R$ 16.560.000,00

R$ 15.510.000,00

1.5 Apoio à Núcleos de Inovação Tecnológica no Paraná – NITs (FA)

R$ 1.000.000,00
Subtotal

2. Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores

R$ 14.440.000,00

R$

Total R$

EXECUTADO

-

R$ 7.500.000,00

R$ 8.750.000,00

R$ 2.120.000,00

R$ 3.620.000,00

R$ 1.320.000,00

-

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$

-

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$
R$

F. Araucária
709.200,00

Parceiros
R$

Total R$

190.800,00

R$

900.000,00

R$

Bolsas

Result.

-

R$ 8.750.000,00

24

245

* set.

R$ 3.440.000,00

4

33

ok

-

R$ 1.000.000,00

11

ok

-

R$ 2.000.000,00

6

ok

-

R$ 1.000.000,00

15

R$ 2.120.000,00

R$ 17.630.000,00

Parceiros

ok

CP

Bolsas

Result.

26

550

ok

R$ 8.160.000,00

5

1699

ok

R$ 4.800.000,00

12

1060

ok

-

R$ 2.500.000,00

20

R$ 7.488.000,00

R$ 9.504.000,00

7

140

ok

R$ 1.998.000,00

R$ 2.916.000,00

14

15

ok

R$ 3.564.000,00

R$ 5.400.000,00

8

48

ok

R$

2.02 Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC (FA)

R$ 6.631.200,00

R$

-

R$ 6.631.200,00

R$ 8.160.000,00

R$

-

2.03 Ações Afirmativas de Inclusão Social - P&E Universitária 2012 (FA)

R$ 4.320.000,00

R$

-

R$ 4.320.000,00

R$ 4.800.000,00

R$

-

2.04 Auxílio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Capes/FA)

R$ 1.825.000,00

R$ 2.850.000,00

R$ 4.675.000,00

R$ 2.500.000,00

R$

2.05 Bolsa de Mestrado e Doutorado (Capes/FA)

R$ 2.016.000,00

R$ 7.488.000,00

R$ 9.504.000,00

R$ 2.016.000,00

2.06 Bolsa Pós-Doutorado Empresa (Capes/FA)

R$

918.000,00

R$ 1.782.000,00

R$ 2.700.000,00

R$

918.000,00

2.07 Bolsa Pós-Doutorado (Capes/FA)

R$ 1.836.000,00

R$ 3.564.000,00

R$ 5.400.000,00

R$ 1.836.000,00

2.08 UENP - Unespar

R$ 1.440.000,00

R$

-

R$ 1.440.000,00

R$ 1.440.000,00

R$

-

R$ 1.440.000,00

2

21

ok

2.09 Bolsas Produtividade em Pesquisa e Desenv.Tecnológico/Extensão (FA)

R$ 3.600.000,00

R$

-

R$ 3.600.000,00

R$ 8.160.000,00

R$

-

R$ 8.160.000,00

21

340

* abr / nov

2.10 Bolsas Técnico (FA)

R$ 1.620.000,00

R$

-

R$ 1.620.000,00

R$ 2.800.000,00

R$

-

R$ 2.800.000,00

13

76

ok

2.11 Bolsa Sênior (FA)

R$ 1.440.000,00

R$

-

R$ 1.440.000,00

R$ 2.400.000,00

R$

-

R$ 2.400.000,00

18

30

* abril

2.12 Estímulo às atividades de Mobilidade Acadêmica (Capes/FA)

R$ 1.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$

-

R$

-

R$

-

2.13 Estímulo às atividades de Mobilidade Estadual (FA)

R$

300.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

-

R$

-

R$

-

2.14 Novos Projetos Minter-Dinter (Capes/FA)

R$ 1.080.000,00

R$

-

R$ 1.080.000,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$ 1.482.928,00

R$ 1.482.928,00

R$ 35.829.200,00

R$ 14.723.728,00

R$ 50.552.928,00

Subtotal

R$ 28.735.400,00

R$ 20.874.800,00

R$ 48.170.200,00

R$

Recursos

14
313

2.01 Bolsas Iniciação Científica Júnior - PIBICJr (FA/CNPq)

Reajuste Capes / valor das bolsas

799.200,00

CP

R$ 2.120.000,00

F. Araucária
R$

Recursos R$

190.800,00

R$

990.000,00

maio
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Anexo I ‐ Plano de Trabalho da Fundação Araucária 2012 ‐ Planejado x Executado (cont.)
EIXOS TEMÁTICOS

APROVADO PELO CONSELHO SUPERIOR

3. Fomento à Disseminação de Ciência e Tecnologia

F. Araucária

Parceiros

EXECUTADO

Total R$

F. Araucária

Parceiros

Recursos

CP

Apoios

Result.

3.1 Apoio à Organização de Eventos Técnico-Científicos - Sociedades

R$ 1.500.000,00

R$

-

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$

-

R$ 1.500.000,00

1

ok

3.2 Apoio à Organização de Eventos de Extensão e Difusão Acadêmica

R$

800.000,00

R$

-

R$

R$

800.000,00

R$

-

R$

800.000,00

10

ok +

3.3 Apoio Institucional para Organização e Participação em Eventos

R$ 2.000.000,00

R$

-

R$ 2.000.000,00

R$ 4.045.000,00

R$

-

R$ 4.045.000,00

26

ok

3.4 Apoio às Publicações Científicas: Livros e Periódicos

R$ 1.500.000,00

R$

-

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$

-

R$ 1.500.000,00

16

ok +

22

maio

3.5 Apoio às Publicações Científicas: Fortalecimento das Editoras

R$
Subtotal

4. Outros

500.000,00

R$

-

R$

R$ 6.300.000,00

R$

-

R$ 6.300.000,00

-

R$ 2.500.000,00

R$ 2.500.000,00

R$

600.000,00

R$

300.000,00

F. Araucária

4.1 Fluxo Contínuo para Apoio a Projetos Especiais (FA)
4.2 Apoio a Projetos Fundação Araucária e Fundação Grupo Boticário
(FA/FGB)
4.3 Bolsas Institucionais para Aprimoramento em Medicina Veterinária

Parceiros

R$ 2.500.000,00
R$

4.4 Parceria Universitária com a Alemanha (FA/BW)
4.5 Apoio a Núcleos Emergentes - Pronem (FA/CNPq)

R$

Total R$

300.000,00

500.000,00

R$

-

R$

R$ 8.345.000,00

R$

R$

-

R$ 8.345.000,00
CP

Bolsas

Result.

-

R$ 2.500.000,00

3

94

ok

300.000,00

R$

600.000,00

9

4

ok

F. Araucária
R$

Recursos

-

R$

-

R$

-

R$

455.000,00

R$

-

R$

455.000,00

17

7

ok

-

R$

-

R$

-

R$

230.000,00

R$

-

R$

230.000,00

19

4

* abril

R$

-

R$

8

* maio

-

R$

625.000,00

R$ 1.250.000,00

R$ 1.875.000,00

23

402.844,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.602.844,00

R$

402.844,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.602.844,00

-

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$

-

730.000,00

R$ 3.202.844,00

R$

-

R$ 1.500.000,00

R$

730.000,00

R$ 4.702.844,00

R$

-

R$

2-

R$ 4.512.844,00
R$

Suplementações de três Chamadas -2012

Total

Parceiros
R$

500.000,00

R$
R$

Subtotal

300.000,00

R$

500.000,00

R$
R$

4.6 Capacitação de empresas para exportação - PEIEx (FA/Apex Brasil)
4.7 Cooperação Técnica com a Fundação Parque Tecnológico Iguaçu
(FA/FPTI)
4.8 Apoio à Escritórios Institucionais (FA)

800.000,00

R$ 52.968.244,00

R$ 25.494.800,00

R$ 76.860.044,00

R$

-

R$

-

R$ 2.750.000,00

R$

-

R$

-

0

R$ 7.262.844,00

117

500.000,00

R$

-

R$

500.000,00

1

R$ 1.827.195,82

R$

-

R$ 1.827.195,82

3

R$

R$

-

R$

288.000,00

12

R$ 84.965.967,82

26

288.000,00

R$ 65.372.239,82

R$ 19.593.728,00

4388

PARCERIAS

IES & IPTs
Instituições de Ensino Superior ‐ Públicas
Universidade Estadual do Centro‐Oeste do Paraná ‐ Unicentro
Universidade Estadual de Londrina – UEL
Universidade Estadual de Maringá ‐ UEM
Universidade Estadual do Norte do Paraná ‐ UENP
Universidade Estadual do Oeste do Paraná ‐ Unioeste
Universidade Estadual do Paraná ‐ Unespar
Universidade Estadual de Ponta Grossa ‐ UEPG
Universidade Federal da Integração Latino‐Americana ‐ UNILA
Universidade Federal do Paraná ‐ UFPR
Universidade Tecnológica Federal do Paraná ‐ UTFPR
Instituições de Ensino Superior ‐ Privadas
Associação Brasileira de Odontologia / Ponta Grossa – ABOPG
Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus ‐ AFESBJ
Centro Universitário de Maringá – Cesumar
Centro Universitário de União da Vitória ‐ Uniuv
Faculdade Assis Gurgacz ‐ FAG
Faculdade Cenecista de Campo Largo ‐ Facecla
Instituto Filadélfia de Londrina ‐ UniFil
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ‐ Senai
Universidade do Norte do Paraná ‐ Unopar
Universidade Paranaense ‐ Unipar
Institutos de Pesquisa Científica e Tecnológica
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cascavel) – Fundetec
Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná – Fupef
Hospital Pequeno Príncipe ‐ HPP
Instituto Agronômico do Paraná – Iapar
Instituto de Biologia Molecular do Paraná ‐ IBMP
Instituto Carlos Chagas (Fiocruz Paraná) – ICC
Instituto Federal do Paraná – IFPR
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Sociais ‐ Ipardes
Instituto de Tecnologia para Desenvolvimento ‐ Lactec
Instituto de Tecnologia do Paraná ‐ Tecpar
Instituto Tecnológico Simepar
Minerais do Paraná – Mineropar
Sociedade Paranaense de Cardiologia ‐ SPC
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