Ato da Diretoria Executiva 123/2021
Ref.: Protocolo nº 18.244.672-6 – Aprovação de Plano de Trabalho
Processo de Inexigibilidade de Chamada Pública
PI 12/2021 PROJETO DE INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS EFEITOS DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ (NAPI ÁGUAS)
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o contido nos artigos 134 e
seguintes da Lei Estadual 15.608/2005 e o veiculado no protocolo em epígrafe, RESOLVE aprovar o Plano de
Trabalho concernente ao PROJETO DE INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS
EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ (NAPI ÁGUAS)
sob o protocolo 18.244.672-6, onde figura como proponente a Universidade Federal do Paraná - UFPR - Sede,
sediada na Rua XV de Novembro, 1299 – Centro - Campus Reitoria, PR, CEP 80060-000, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 75.095.679/0001-49, com objetivo de construir um amplo banco de dados ambiental, social e
econômico para o estado do Paraná; avaliar os gradientes de sustentabilidade em sub-bacias hidrográficas do
Estado do Paraná, por meio de um Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA), a fim de identificar quais são as
sub-bacias mais sustentáveis, bem como investigar se a preservação e melhoria ambiental, influencia a
prosperidade econômica e bem-estar social de forma positiva; avaliar através da teoria de grafos, o nível atual
e futuro de conectividade para comunidade aquática das bacias hidrográficas do Estado do Paraná, bem como
estabelecer áreas prioritárias para a conservação de trechos livres de barramentos; elaborar índices de
vulnerabilidade e percepção de riscos e elaborar diretrizes, estratégias e instrumentos, baseados nos princípios
de governança, a fim de tornar os setores estratégicos mais resilientes e sustentáveis e fornecer embasamento
para as políticas públicas estaduais, no montante de até R$ 866.540,00 (oitocentos e sessenta e seis mil
quinhentos e quarenta reais) com recursos da Fundação Araucária.
A proponente a Universidade Federal do Paraná (UFPR) será a executora do programa
supramencionado, a qual contará com a colaboração de outras Instituições Estaduais de Ensino superior e de
pesquisa, a saber: a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), sendo, portanto, destinados recursos
financeiros a cada entidade, conforme a previsão orçamentária e determinando a elaboração do respectivo
instrumento de convênio a fim de instrumentalizar a parceria.
Instituição

Função da IES

Valor aprovado para a IES

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

IES Executora do programa

R$ 373.340,00

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

IES Colaboradora do programa

R$ 98.400,00

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

IES Colaboradora do programa

R$ 49.200,00

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

IES Colaboradora do programa

R$ 345.600,00

TOTAL GERAL DO PROGRAMA

1

R$ 866.540,00

Curitiba, 11 de novembro de 2021.
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