CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES – CEPED/PR

Resultado final das propostas aprovadas para o EDITAL Nº 001/2016 - REDUÇÃO DO RISCO
DE DESASTRE – REDESASTRE/SANEPAR

A Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do
CEPED/PR, no uso de suas atribuições, relativamente ao Edital da Chamada Pública 01/2016,
vem a público manifestar o resultado final das propostas aprovadas.
Do total de 16 (dezesseis) propostas apresentadas à referida Chamada Pública, foram
aprovadas 14 (quatorze), conforme exposto a seguir:
INSTITUIÇÃO
PROPONENTE
PUC/PR
IPPUC PARANACIDADE
Denver FEMA
CEPED/PR
PUC – PR
CEPED/PR
UNIOESTE
UTFPR
UNIOESTE
4º GR de Bombeiros
ECOCATARATAS
AMOP
UTFPR
CEPED/PR
UEL
UTFPR
UTFPR
UFPR
SIMEPAR
MINEROPAR/ITCG
INSTITUTO DAS ÁGUAS
CEPDEC
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTROOESTE
CEPED/PR
IPET
CEPED/PR

TÍTULO DO PROJETO
Adaptação do Hazus-MH módulo de enchentes para a criação de
mapas de vulnerabilidade e de riscos no município de Curitiba- PR.
Estruturação de Indicador de preparação para desastres nas cidades.
Desenvolvimento de um sistema de alerta baseado na mancha de
inundação do rio Marrecas para a cidade de Francisco Beltrão-PR.
Construindo cidades sustentáveis e resilientes: estudo da
vulnerabilidade dos manaciais às margens da BR 277 entre os
Municípios de Guaraniaçu e Foz do Iguaçu/PR.
Utilização de índice agroambiental para avaliar o impacto do uso de
agrotóxicos nas zonas de mananciais de abastecimento público
superficiais da bacia do rio Tibagi.
Interações de Riscos Ambientais com a saúde coletiva, relacionadas
a distribuição dos fluoretos nas águas de abastecimento público da
regional de saúde de Londrina (PR).
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento do nível de
águas de rios.
Determinação dos índices pluviométricos críticos para a geração de
alertas de desastres.

Contribuição da rede de conhecimento para a redução de risco de
desastres decorrentes de inundação.
SIDESOL Paraná - Sistema de Monitoramento de deslizamento de
solo Paranaense.
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UNIOESTE
CEPED/PR
UEL
UNIOESTE
UNESPAR
CEPED/PR
UNIOESTE

"Mãe, posso brincar lá fora?" Análise da percepção infantil sobre os
riscos relacionados às enchentes e inundações.
Previsão Climática e identificação de áreas sujeitas aos eventos
extremos no Paraná.
Inventário da produção científica sobre riscos de desastres junto às
instituições integrantes da REDESASTRE.
Riscos de desastres: Análise bibliométrica e sociométrica nas
instituições pertecentes a REDESASTRE e em periódicos nacionais e
internacionais

Curitiba, 14 de Fevereiro de 2017.
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