Ato da Diretoria Executiva 192/2022
Ref.: Protocolo nº 19.710.488-0 – Aprovação de Plano de Trabalho

Processo de Inexigibilidade de Chamada Pública
PI 16/2022 MISSÃO INTERNACIONAL
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 da MISSÃO INTERNACIONAL DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - AUSTRÁLIA –
JAPÃO parte integrante do PROGRAMA INTERNACIONAL RESEARCH DESIGN DA FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA sob o protocolo 19.710.488-0, onde figura como proponente e executora a Universidade Estadual
do Norte do Paraná (UENP), sediada na Av. Getúlio Vargas, 850 – Centro, Jacarezinho - PR - CEP 86400-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.885.100/0002-35, tendo como objetivo a participação da Fundação Araucária à
convite do MCTI na Missão Internacional do Comitê Conjunto de Ciência e Tecnologia que realizará reuniões e
visitas técnicas aos institutos de pesquisa das cidades de Sydney e Melbourne, oriundos do acordo entre a
República Federativa do Brasil para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação e o Governo Australiano
para discutir potencialidades dos focos de colaboração em áreas estratégicas aos dois países, assim como,
haverá um segundo período de visitas e reuniões na Província de Hyogo, no Japão, onde serão discutidos a
expansão e fortalecimento do acordo de entre o Estado do Paraná, via Fundação Araucária, e aquela Província,
no montante de até R$ 134.065,68 (cento e trinta e quatro mil sessenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos), com recursos da Fundação Araucária, a ser provido pelo exercício financeiro de 2022 nos termos da
Lei Estadual Nº. 12.020/98, alterada pela Lei Estadual Nº. 15.123/06. A Fundação Araucária será representada
pela professora Eliane Segati Rios, coordenadora de relações internacionais da Universidade Estadual do Norte
do Paraná (UENP), a participação será importante para a prospecção de parcerias para a Fundação Araucária e
para todo o sistema de universidades estaduais do Paraná.
Curitiba, 10 de novembro de 2022.
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