UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
Campus Pontal do Paraná

1ª ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA
PARCERIA COM A PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ, REALIZADA NO
DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 10:00 hrs (dez horas), na sala
Mar Vermelho deste centro, foi realizada reunião da comissão de análise de propostas para
parceria com a prefeitura de Pontal do Paraná, presidida pelo Professor Doutor Mauricio
Almeida Noernberg, diretor do Centro. Estavam presentes os membros: Prof. Dr. Alexandre
Bernardino Lopes, Prof. Dr. Carlos Alberto Borzone, Prof. MSc. Cintia Miua, Prof. Dr. Ernesto
Jacob Keim, Prof. MSc. Fernando Augusto Silveira Armani e Silvana de Oliveira Borges.
Pauta: Análise das primeiras propostas de projetos. O presidente da comissão agradeceu a
presença de todos e distribui um resumo com o nome do projeto, coordenador, valor e nº de
bolsas, a seguir apresentou todas as vinte propostas de projetos recebidas até o momento. São
elas:
Responsável
Título
Valor
Bolsas
(R$)
Pedro Toledo Netto
Informática básica para a terceira idade
6.160,00
5
Carlos Alberto
Núcleo de extensão e formação náutico
3.000,00
1
Borzone
pesqueiro
Rodolfo Luis
Escola comunitária de surf de Pontal do
3.150,00
2
Petersen
Sul
**Plano de gerenciamento de resíduos
Cesar Aparecido da
sólidos para o município de Pontal do 30.000,00
4
Silva
Paraná
Cesar Aparecido da
**Avaliação ambiental da restinga de
50.000,00
4
Silva
Pontal do Paraná utilizando drones
Aprender a ver e construção do
Maikon di Domenico
53.800,00
7
conhecimento com protagonismo juvenil
Francisco J. L.
Aquaponia para Pontal
39.000,00
1
Squella
Alexandre Sachsida
Núcleo de educação ambiental e
7.840,00
8
Garcia
cidadania UFPR Mirassol
Ubiratã A. T. da
Revitalização do canal extravasor
150.000,00
0
Silva
Ubiratã A. T. da
Fomento à aquicultura no município de
100.000,00
4
Silva
pontal do paraná
Ubiratã A. T. da
Reforma do posto de guarda-vidas de
80.000,00
0
Silva
Praia de Leste
Ubiratã A. T. da
**Web100, a rádio universitária na
30.000,00
0
Silva
internet
Atualização da base cadastral do
Alexandre B. Lopes
município de Pontal do Paraná utilizando 7.500,00
1
imagens de alta resolução.
Implantação de uma rede de referência
Alexandre B. Lopes
cadastral municipal para o município de 8.000,00
2
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Alexandre B. Lopes
Eliane Alberti
Lilian M. de Mello
Cíntia Miua
Maruyama
Daniel H. Queiroz
Telles
Maikon Di Domenico

Geodésica
de
precisão
para
monitoramento de áreas de preservação
ambiental em Pontal do Paraná.
Educação, meio ambiente e cidadania
Visita CEM
**Infraestrutura verde na paisagem da
mobilidade da orla de Pontal do Sul
**Estudo de viabilidade de áreas e
modelos de gestão para a implantação de
áreas protegidas em Pontal do Paraná
Monitoramento da biodiversidade em
ambientes costeiros do Estado do Paraná
(Brasil)

8.000,00

1

0
41.400,00

0
2

53.940,00

4

28.833,50

3

66.000,00

2

Após discussão, foi aprovado por unanimidade que será apresentada à prefeitura uma proposta
com valores unificados e com verba única para rubrica com gastos em publicações e material
gráfico, com um importe total no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) anual, para
distribuição entre todos os projetos. Também foi aprovado que equipamentos e materiais que
possam ser compartilhados, como é caso de drones, serão solicitados de forma unificada, a fim
de otimizar seu uso e racionalizar os recursos. Algumas propostas deverão ter ajustes realizados
por seus proponentes, para posterior apresentação à prefeitura, assim como propostas de temas
semelhantes, que deverão ser unificadas ou remodeladas (todas elas estão marcadas com
asteriscos na tabela). Outras, na tabela marcadas em vermelho, não serão encaminhadas neste
primeiro momento, pois a comissão entendeu que estão fora do contexto atual, que é a parceria
com a prefeitura para benefícios diretos à comunidade, sem grande aplicação de recursos, uma
vez que a gestão está iniciando agora e sem orçamento destinado para tais investimentos. Cada
coordenador de projeto receberá da direção os apontamentos necessários, com retorno
programado até o dia 21/02/17, as 12:00 h. O presidente da comissão também informou que já
está marcada uma reunião com o prefeito no dia 22/02/16, as 16:00 hrs, a qual participarão
como representantes do CEM: Silvana, Maurício, Armani, Jacob e Alexandre. Nada mais
havendo a tratar, o presidente da comissão deu por encerrada a reunião, da qual eu, Silvana de
Oliveira Borges, Secretária Administrativa do CEM, lavrei a presente ata.
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