CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES – CEPED/PR
Resultado da análise e seleção das propostas enviadas nos termos do 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, em consonância com o Item 2 do referido Edital, vem a público manifestar o
resultado da análise de mérito das propostas.
1. DAS PROPOSTAS:
A Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do
CEPED/PR recebeu o total de 16 propostas para os 8 temas delimitados no Edital da
Chamada Pública 01/2016, totalizando a soma de R$ 2.343.356,83.
2. DA AVALIAÇÃO:
Cada proposta foi analisada individualmente pelos integrantes da Comissão Permanente
de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do CEPED/PR, sendo
posteriormente debatida e deliberada por todos os membros da Comissão.
O proponente de cada proposta receberá o parecer detalhado da Comissão de Avaliação,
individualmente por e‐mail.
3. DOS CRITÉRIOS:
A Comissão orientou‐se pelos critérios estabelecidos no item 8.2.1 do Edital 001/2016 ‐
REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRE – REDESASTRE/SANEPAR, considerando os seguintes
aspectos:
a) Preenchimento correto da proposta;
b) Enquadramento e atendimento às determinações do Edital;
c) Estabelecimento de valores compatíveis com as demandas, dentro do princípio de
razoabilidade e economicidade. Importante ressaltar que na avaliação dos
projetos, a Comissão priorizou os recursos indispensáveis para a execução do
projeto.
4. DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS
Após avaliação das propostas submetidas ao Edital 001/2016 ‐ REDUÇÃO DO RISCO DE
DESASTRE – REDESASTRE/SANEPAR, a Comissão Permanente de Seleção de Projetos de
Ciência, Tecnologia e Inovação do CEPED/PR, com a anuência da companhia de
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Saneamento do Paraná, recomenda a aprovação de 13 projetos, conforme descrição a
seguir:
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TEMA
1

2
3
4
5

6
7
7
7

7

7

INSTITUIÇÕES
PROPONENTES
PUC/PR
IPPUC PARANACIDADE
Denver FEMA
CEPED/PR
UNIVERSIDADE
POSITIVO
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
CENTRO‐OESTE
CEPED/PR
UTFPR

TÍTULO DO PROJETO

SITUAÇÃO*

Adaptação do Hazus‐MH módulo de enchentes para a criação de mapas de
vulnerabilidade e de riscos no município de Curitiba‐ PR.

Aprovada
condicionalmente

Desenvolvimento da capacidade de resiliência no município de Rio Negro/PR.
Estruturação de Indicador de preparação para desastres nas cidades

Aprovada
condicionalmente
Aprovada

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.

Aprovada
condicionalmente
Aprovada
condicionalmente

R$ 100.000,00

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.

Aprovada

R$ 58.500,00

Desclassificada

Determinação dos índices Pluviométricos críticos para a geração de alertas de
desastres.

Aprovada
condicionalmente
Aprovada
condicionalmente

Contribuição da rede de conhecimento para a redução de risco de desastres
decorrentes de inundação.

Aprovada
condicionalmente

Impacto do core training sobre o desempenho funcional de policiais militares do estado

Desclassificada

VALOR
CONCEDIDO
R$ 65.500,00

R$ 80.000,00
R$ 76.100,00

R$ 110.000,00

‐
R$ 50.458,72
R$ 108.000,00

R$ 100.000,00

‐
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7

BOPE‐PR
IPET
CEPED/PR
UNIOESTE
CEPED/PR
UEL
UNIOESTE
UNESPAR
CEPED/PR
UNIOESTE

do Paraná; um modelo crossover.
SIDESOL Paraná‐ Sistema de Monitoramento de deslizamento de solo Paranaense.

Aprovada
R$ 118.200,00
condicionalmente
R$ 60.000,00
7
"Mãe, posso brincar lá fora?" Análise da percepção infantil sobre os riscos relacionados Aprovada
condicionalmente
às enchentes e inundações.
7
Previsão Climática e identificação de áreas sujeitas aos eventos extremos no Paraná.
Aprovada
R$ 59.460,00
condicionalmente
8
Inventário da produção científica sobre riscos de desastres junto às instituições Aprovada 1º
R$ 135.300,00
integrantes da REDESASTRE.
Lugar
8
Riscos de desastres: Análise bibliométrica e sociométrica nas instituições pertencentes Classificado (2º
‐
a REDESASTRE e em periódicos nacionais e internacionais.
Lugar), mas não
contemplado com
recursos
*1. Aprovada: proposta selecionada e contemplada com recursos. Classificado e contemplado com recursos – quando se reconhece o mérito da
proposta e a classificação estiver dentro dos recursos destinados ao tema.
2. Aprovada condicionalmente: proposta selecionada mas condicionada à contratação, após alterações no Roteiro Descritivo da Proposta (Anexo I do
Edital), sugeridas pela Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do CEPED/PR. Os proponentes deverão
apresentar as readequações até às 23:59h do dia 12 (doze) de fevereiro de 2017.
3. Classificado, mas não contemplado com recursos: quando se reconhece o mérito da proposta, mas os recursos destinados não foram suficientes
para atingir a classificação obtida dentro da linha temática da proposta.
4. Desclassificada: quando a proposta não estiver de acordo com o edital ou o mérito não foi reconhecido pelos avaliadores.
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5. DA CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS
A formalização dos instrumentos jurídicos necessários à contratação das propostas
aprovadas está condicionada as adequações no Roteiro Descritivo da Proposta (Anexo I do
Edital), recomendadas pela Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência,
Tecnologia e Inovação do CEPED/PR.
O proponente de cada proposta receberá o parecer detalhado da Comissão de Avaliação,
individualmente por e‐mail, contendo as adequações solicitadas, quando necessário. O
coordenador da proposta deverá apresentar as readequações até às 23:59h do dia 12
(doze) de fevereiro de 2017.
As propostas com pedidos de readequação pela Comissão, deverão encaminhar ao
CEPED/PR:
a) Roteiro Descritivo da proposta (Anexo I) com as readequações;
b) Plano de Trabalho (s) dos Bolsista (s) (Anexo III do Edital), e;
c) Declaração de Responsabilidade do Bolsista (Anexo IV do Edital).
Caso o bolsista ainda não tenha sido selecionado, os campos correspondentes aos dados
do bolsista, bem como o Termo de Responsabilidade poderão ser entregues no momento
da assinatura do termo de contratação.
As propostas aprovadas e que não necessitarem de adequação, deverão encaminhar ao
CEPED/PR, apenas:
a) Plano de Trabalho (s) dos Bolsista (s) (Anexo III), e;
b) Declaração de Responsabilidade do Bolsista (Anexo IV).
Caso o bolsista ainda não tenha sido selecionado, os campos correspondentes aos dados
do bolsista, bem como o Termo de Responsabilidade poderão ser entregues no momento
da assinatura do termo de contratação.
A implementação das bolsas deverá ser realizada dentro dos requisitos, prazos e critérios
estipulados pela FUNESPAR e em atendimento à Lei Estadual de Inovação no 17.314 24 de
Setembro de 2012, que estabelece medidas de incentivo à inovação, à pesquisa e ao
desenvolvimento científico e tecnológico, visando alcançar a capacitação para a pesquisa
científica, tecnológica, a inovação e a autonomia tecnológica no ambiente econômico e
social em geral, e no ambiente produtivo em particular, do Estado do Paraná, nos termos
dos arts. 200 a 205 da sua Constituição.
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O Roteiro Descritivo da Proposta (Anexo I do Edital) com as readequações, bem como o
Plano de Trabalho (s) dos Bolsista (s) (Anexo III) e a Declaração de Responsabilidade do
Bolsista (Anexo IV), deverão ser encaminhados eletronicamente para o e-mail cepedpesquisa@ceped.pr.gov.br até às 23:59h do dia 12 (doze) de fevereiro de 2017.
A assinatura do termo de contratação das propostas aprovadas pelo coordenador está
prevista para o dia 20 de fevereiro de 2017, com ato solene no Palácio Iguaçu, em horário
e local específico a serem confirmados posteriormente.
As propostas que não atenderem as recomendações da Comissão serão desclassificadas.
6. DOS RECURSOS
As propostas submetidas ao Edital poderão recorrer dos resultados conforme disposto no
item 10 do Edital 001/2016 ‐ REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRE – REDESASTRE/SANEPAR,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da divulgação.
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada podem ser
obtidos pelo e‐mail: ceped‐pesquisa@ceped.pr.gov.br

Curitiba, 31 de janeiro de 2017.

Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do
CEPED/PR
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