Relatório Anual do Programa de Apoio - PROAP

2015

O PROAP, desde 2001, ano de sua implantação, tem por objetivo apoiar
financeiramente a pesquisa científica, a tecnologia e a inovação produzidas na
Universidade Federal do Pará (UFPA), cujas características e condições gerais de
participação são previstas em editais confeccionados em parceria com a Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós Graduação – PROPESP da UFPA e FADESP os quais definem os
critérios para participação, procedimentos, seleção, acompanhamento e avaliação de
cada Programa.

Ao final de cada exercício orçamentário-financeiro, a Direção Executiva da
fundação apresenta ao Reitor e a PROPESP o Relatório de Execução Financeira do
apoio concedido no exercício para apreciação dos resultados alcançados e a definição
do valor financeiro a ser disponibilizado pela fundação para o próximo exercício,
inclusive os dispêndios de recursos financeiros que serão aportados pela UFPA para
realização de cada Programa.

Para o exercício de 2015 foi inicialmente previsto pela FADESP a concessão do
mesmo valor concedido em 2014 o valor de R$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e
cinco mil reais) assim como pela PROPESP o valor de R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais), distribuídos entre os editais do programa.

No decorrer do exercício de 2015, devido à queda de arrecadação da receita
própria da fundação, foi necessário uma redução no valor, tendo sido concedido no
exercício o valor de R$ 316.777,70 (trezentos e dezesseis reais e setecentos e setenta
centavos) efetivamente realizado . Em face da nova realidade financeira apresentada
no decorrer do exercício, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e a diretoria da
fundação definiram como prioridades que fossem ofertados os editais do Programa de
Apoio a Publicação Cientifica – PAPQ, o Programa de Apoio de Cooperação
internacional - PACI e os Programas de Apoio a Avaliação de Programa de pós
Graduação da UFPA.

O programa concede os apoios por meio de editais que estão disponíveis no site
da FADESP (www.portalfadesp.org.br) da PROPESP (www.propesp.ufpa.br), de forma
que os resultados podem ser acessados por toda a comunidade acadêmica e também
através de outras ações da UFPA como Programa de Apoio à Avaliação dos
Programas de Pós Graduação e Patrocínio Diversos, conforme abaixo detalhado:

Investimentos em Editais e Patrocínios
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Programa de Apoio a Publicação Qualificada –
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O Programa de Apoio a Publicação Qualificada – PAPQ tem por objetivo
fomentar a publicação de artigos científicos de autoria de docentes da Universidade
Federal do Pará (UFPA) e discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
em revistas estrangeiras de diferentes áreas de conhecimento. As despesas de
tradução, revisão, preparo de imagens (ou ilustrações) financiadas com o recurso da
fundação, e as despesas com taxas, publicação de artigos com recursos PROPESP.
Oferecido por meio do edital 01/2015 com previsão de concessão de apoio no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Devido a queda da arrecadação financeira da fundação
e a necessidade de garantir recurso para o gerenciamento dos hospitais universitários,
somente foram atendidos neste exercício de 2015 o valor de R$ R$53.646,81
(Cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos),
ficando pagamentos pendentes para o exercício de 2016 no valor de R$ 35.031, 36 (
trinta e cinco mil e trinta e um reais e trinta e seis centavos) os quais estão
programados para serem quitados nos primeiros meses do exercício de 2016. A seguir
detalhamento dos apoios efetivamente pagos neste exercício:
.


Manuscrito Intitulado “Methylmercury inhinits prolactina release in a cell line
of pituitary origin”, publicado na revista: Brazilian Journal of medical and
Biological Research, Solicitado pelo Prof. Dr. José Luiz Martins do
Nascimento do Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da Universidade
Federal do Pará, no valor de R$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais);



Manuscrito intitulado “Otimização do rendimento de gelatina extraída da
pele do Tambaqui (Colossoma macropomum)”, publicado na revista:
Bioresourcetechnology, Solicitado pela Profª. Drª. Lúcia de Fátima
Henriques Lourenço do Instituto de Tecnologia – ITEC, da Universidade
Federal do Pará, no valor de R$495,02 (Quatrocentos e noventa e cinco
reais e dois centavos);



Manuscrito Intitulado “The effects of currents tide in sediment transport in
eastern Amazon – Case study of the Salinópolis ocean beaches, Brazil.”,
Publicado na resvista: Continental Shelf Research, solicitado pelo Prof. Dr.
Marcelo Lisboa Cancela Cohen do Instituto de Geociências – IG, da
Universidade Federal do Pará, no valor de R$1.243,20 (Hum mil duzentos e
quarenta e três reais e vinte centavos);



Manuscrito Intitulado “Resistência natural de quatro madeiras Amazônicas
submetidas a fungos xilófagos em condições de laboratório”, publicado na
revista: Wood Science and Technology, solicitado pelo Prof. Dr. Alisson
Rodrigo Souza Reis do Campus de Altamira, do Curso de Engenharia
Florestal, da Universidade Federal do Pará, no valor de R$1.043,10 (Um mil
e quarenta e três reais e dez centavos);



Manuscrito Intitulado “Effects of cultivation Oil Palm on the structure of the
habitat of Streamlets of Eastern Amazonia”, Publicado na revista:
Conservation Biology, Solicitado pelo Prof. Dr. Leandro Juen do Instituto de
Ciências Biológicas - ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor de
R$1.000,00 (Hum mil reais);



Manuscrito Intitulado “Exposure to extremely low-frequency electromagnetic
field slightly modifies the proteome of Chromobacterium violaceum ATCC
12472”, Publicado na revista Genetics and Molecular Biology, solicitado
pelo Prof. Dr. Artur Luiz da Costa da Silva do Instituto de Ciências
Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor de R$1.200,00
(Hum mil e duzentos reais);



Manuscrito Intitulado “Effect of Vacuum on osmotic Dehydration of Mapará
(Hypophthamus edentates) Fillets”, Publicado na revista LWT -

Food

Science and Technology, Solicitado pelo Prof. Dr Rosinelson da Silva Pena
do instituto de Tecnologia – ITEC, da Universidade Federal do Pará, no

valor de R$644,84 (Seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro
centavos);


Manuscrito Intitulado “Joint entropy for space and spatial frequency domains
estimated from Psychometric functions of Achromatic discrimination”,
Publicado na revista: PlosOne, solicitado pelo Prof. Dr. Givago da Silva
Souza do Núcleo de Medicina Tropical – NMT, da Univeridade Federal do
Pará, no valor de R$4.015,71 (Quatro mil e quinze reais e setenta e um
centavos);



Manuscrito Intitulado “Ganglion cell and displaces amacrine cell density
distribuition in the howler monkey (Alouatta caraya), Publicado na revista:
PlosOne, solicitado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Silveira do Núcleo de
Medicina Tropical – NMT, da Universidade Federal do Pará, no valor de
R$4.015,71 (Quatro mil e quinze reais e setenta e um centavos);



Manuscrito Intitulado “Na Open-Source Rule-Based Syllabification Tool for
Brazilian Portuguese”, publicado na revista: Journal of the Brazilian
Computer Society, solicitado pelo Prof. Dr. Nelson Cruz Sampaio Neto do
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN, da Universidade Federal do
Pará, no valor de R$3.254,03 (Três mil duzentos e cinquenta e quatro reais
e três centavos);



Manuscrito Intitulado “Polymorphisms in the IFNγ, IL-10 and TGFβ genes
may be associated with HIV-1 infection”, publicado na revista: Disease
Markers, solicitado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Rosário Vallinoto do
Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, no
valor de R$4.461,90 (Quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e
noventa centavos);



Manuscrito Intitulado “Antibody-enhanced dengue lisease exacerbates
inflammatory response in the black-tufted marmoset Callitrix penicillata.”,
Publicado na revista: Europen Journal of Imunology, solicitado pelo Prof. Dr.
Cristovam Wanderley Picanço Diniz do Instituto de Ciências Biológicas –
ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor de R$1.811,53 (Hum mil
oitocentos e onze reais e cinquenta e três centavos);



Manuscrito Intitulado “Saneamento básico, condições socioeconômicas e o
grau de risco para presença e manutenção da malária em área de baixa
transmissão na Amazônia Brasileira”, publicado na revista: Sociedade

Brasileira de Medicina Tropical, solicitado pelo Prof. Dr. Ricardo Luiz Dantas
Machado do Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da Universidade Federal
do Pará, no valor de R$2.144,68 (Dois mil cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos);


Manuscrito Intitulado “Application of Shallow Water Model to Study
Environmental Effects in the Amazon Estuary Region: A case study of the
Guajará Bay (Pará-Brazil).”, publicado na revista: Anais da Academia
Brasileira de Ciências, solicitado pelo Pro. Dr. Claudio José Cavalcante
Blanco do Instituto de Tecnologia – ITEC, da Universidade Federal do Pará,
no valor de R$1.772,86 (Hum mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta
e seis centavos);



Manuscrito Intitulado “Kinetic and Isotherms Adsorption of the Palm and
Andiroba Vegetable oils on γ-alumina”, publicado na revista: Journal of
Applied Science, solicitado pelo Prof. Dr. Nélio Teixeira Machado do
Instituto de Tecnologia – ITEC, da Universidade Federal do Pará, no valor
de R$2.308,45 (Três mil trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos);



Manuscrito Intitulado “Effects on DNA repair in human Lymphocytes
Exposed to the food dye Tartrazine Yellow”, publicado na revista: Anticancer
Research, solicitado pelo Prof. Dr. André Salim Khayat do Instituto de
Ciências Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor de
R$3.005,93 (Três mil e cinco reais e noventa e três centavos);



Manuscrito Intitulado “Combined modeling and smooth inversion of gravity
data from a faulted basement relief”, publicado na revista: Geophysics,
solicitado pelo Prof. Dr. João Batista Correa da Silva do Instituto de
Geociências – IG, da Universidade Federal do Pará, no valor de R$1.533,80
(Hum mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos);



Manuscrito Intitulado “Efficiency of Corybacterium pseudotuberculosis Cp31
Genome Assembly with the Hi-Q Enzyme on na lon Torrent PGM
Sequencing Platform.”, publicado na revista: Journal of Proteomics &
Bioinformatics, solicitado pelo Prof. Dr. Rommel Thiago Jucá Ramos do
Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, no
valor de R$6.199,80 (Seis mil cento e noventa e nove reais e oitenta
centavos);



Manuscrito Intitulado “Cell population changes and atrophy after chronic
etanol intoxication in rat salivar glands”, publicado na revista: Histology and
Histopathology, solicitado pelo Prof. Dr. Rafael Rodrigues Lima do Instituto
de Ciências – ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor de
R$3.906,86 (Três mil novecentos e seis reais e oitenta e seis centavos);



Manuscrito Intitulado “The spectrum of β-Thalassemia mutations in Northern
Brazil: A new pattern of mutation.”, publicado na revista: Annals of
Hematology, solicitado pelo Prof. Dr. João Farias Guerreiro do Instituto de
Ciências Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, no valor
R$913,46 (Novecentos e treze reais e quarenta e seis centavos);



Manuscrito Intitulado “Exploratory study on infant development under
institutional sheltering in the North region of Brazil”, publicado na revista:
Psychology, solicitado pelo Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, da Universidade Federal do Pará, no
valor de R$2.385,91 (Dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e
um centavos);



Manuscrito Intitulado “Cortical responses elicited by luminance and
compound stimuli modulated by pseudo-random sequences: comparison
between normal trichromats and congenital red-green color blinds”,
publicado na revista: Frontiers in Psychology, solicitado pelo Prof. Dr.
Givago da Silva Souza Núcleo de Medicina Tropical – NMT, da
Universidade Federal do Pará, no valor de R$3.749,94 (Três mil setecentos
e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos);



Pagamentos de Encargos Sociais referente a processos realizados em
Dezembro de 2014, no valor de R$340,08 (Trezentos e quarenta reais e
oito centavos);
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*Neste gráfico encontram-se todos os institutos da UFPA.

O Programa Apoio à Cooperação Internacional – PACI integra a política de
fortalecimento dos grupos de pesquisas cadastradas no Diretório dos Grupos de
Pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq que são vinculados aos Programas de PósGraduação da UFPA. O programa incentiva o aproveitamento das oportunidades de
cooperação entre grupos de Pesquisa, vinculados aos Programas de Pós-Graduação
(PPGs) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e PPGs de outras Instituições de
Ensino Superior (IES) do país e do exterior, foi disponibilizado o valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) por meio do edital 05/2015 e foi efetivamente

investido o valor de R$ 229.554,64 (Duzentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta
e quatro reais e sessenta e quatro centavos), resultando na oferta de 36 passagens
internacionais e diárias para o intercambio entre os pesquisadores da UFPA com as
IFES no exterior conforme abaixo detalhado:
 Prof. Dr. Antônio Gomes Moreira Maués do instituto de Ciências Jurídicas - ICJ,
da Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Luís Aguiar de Luque, na
Espanha, para fortalecimento de acordo de Cooperação Interinstitucional com a
Universidade de Madri, no período de 17 de janeiro a 03 de fevereiro de 2016, o
valor aprovado foi de R$2.786,40(Dois mil setecentos e oitenta e seis reais e
quarenta centavos);
 Prof. Dr. Bernardo Nunes de Moraes Neto do Instituto de Tecnologia – ITEC, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Joaquim António Oliveira de
Barros, na Espanha, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com o
Institute for Sustainability and Innovation is Structural Engineering, no período
de 09 a 26 de novembro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.849,33 (Seis mil
oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos);
 Prof. Dr. Cláudio Guedes Salgado do Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. John Stewart Spencer, no
Estados Unidos, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com
Colorado State University, no período de 16 de setembro a 04 de outubro de
2015, o valor aprovado foi de R$6.663,61 (Seis mil seiscentos e sessenta e três
reais e sessenta e um centavos);
 Prof. Dr. Clay Anderson Nunes Chagas do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas – IFCH, da Universidade Federal do Pará, visitou a Profª. Drª. Cynthia
Simmons,

no

Estados

Unidos,

para

fortalecimento

de

Cooperação

Interinstitucional com a Universidade do Estado da Flórida, no período de 21 a
28 de Outubro de 2015, o valor aprovado foi de R$5.041,68 (Cinco mil e
quarenta e um reais e sessenta e oito centavos);
 Prof. Dr. Edivaldo Herculano Correa de Oliveira do Instituto de Ciências
Biológicas – ICB, da Universidade Federal do Pará, que trouxe a Profª. Drª.
Sonia Carolina Vilches-Gonzalez da Max Planck Institut Für Ornithologie,
Alemanha, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional, no período de

02 a 12 de Novembro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.999,97 (Seis mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos);
 Prof. Dr. Eduardo Coelho Cerqueira do Instituto de Ciências de Tecnologia –
ITEC, da Universidade Federal do Pará, que visitou o Prof. Dr. Maria Gala, no
Estados Unidos, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a da
University of Califórnia, Los Angeles, no período de 30 de setembro a 06 de
outubro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.977,77 (Seis mil novecentos e
setenta e sete reais e setenta e sete centavos);
 Prof. Dr. Eduardo José Melo dos Santos do Instituto de Ciências Biológicas –
ICB, da Universidade Federal do Pará, trouxe o Prof. Dr. Fábio Miyajima da
Universit

of

Liverpool,

Inglaterra,

para

fortalecimento

de

Cooperação

interinstitucional, no período de 04 a 13 de Dezembro de 2015, no valor de
R$6.880,00 (Seis mil oitocentos e oitenta reais);
 Prof. Dr. Emil José Hernández Ruiz do Campus de Altamira, da Universidade
Federal do Pará, trouxe o Prof. Dr. Genry Arellano Pena da Universidad
Nacional da Colombia, Colombia, para fortalecimento de Cooperação
Interinstitucional, no período de 18 a 25 de Outubro de 2015, o valor aprovado
foi de R$6.928,92 (Seis mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois
centavos);
 Prof. Dr. Ernani Pinheiro Chaves do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas –
IFCH, da Universidade Federal do Pará, que visitou o Prof. Dr. Rodrigo Castro
Orellana, na Espanha, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com
a Universidade Complutense de Madri, no período de 11 a 18 de Dezembro de
2015, o valor aprovado foi de R$6.731,74 (Seis mil setecentos e trinta e um
reais e setenta e quatro centavos);
 Prof. Dr. Fábio Fonseca de Castro o Instituto de Letras e Comunicação – ILC, da
Universidade Federal do Pará, que visitou o Prof. Dr. Pierre-Antonie Chardel, na
França, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a Paris 5,
Sorbonne, no período de 25 de novembro a 07 de dezembro de 2015, o valor
aprovado foi de R$6.612,82 (Seis mil seiscentos e doze reais e oitenta e dois
centavos);
 Prof. Dr. Givago da Silva Souza do Núcleo de Medicina Tropical – NMT, da
Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Beatriz O’Donell, na
Argentina. Para fortalecimento de Cooperação interinstitucional com a

Universidade Nacional de Tucumam, no período de 28 de novembro a 4 de
dezembro de 2015, o valor aprovado foi de R$7.011,03 (Sete mil e onze reais e
três centavos);
 Prof. Dr. Igor Schneider do Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da
Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Nadia Frobisc, na
Alemanha, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com o Museu
da História Molecular de Berlim, no período de 03 a 10 de dezembro de 2015, o
valor aprovado foi de R$6.980,24 (Seis mil novecentos e oitenta reais e vinte e
quatro centavos);
 Prof. Dr. Jerônimo Lameira Silva do Instituto de Ciências da Saúde, da
Universidade Federal do Pará, que visitou o Prof. Dr. Arieh Warshel, nos
Estados Unidos, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a
Universit of Southern California, no período de 16 a 30 de novembro de 2015, o
valor aprovado foi de R$6.997,45 (Seis mil novecentos e noventa e sete reais e
quarenta e cinco centavos);
 Prof. Dr. João Manoel da Silva Malheiro do Instituto de Educação Matemática e
Científica – IEMCI, da Universidade Federal do Pará, que trouxe a Profª. Drª.
Preciosa Fernandes, de Portugal, para fortalecimento de Cooperação
Interinstitucional com a Universidade de Porto, no período de 07 a 12 de
novembro de 2015, o valor aprovado foi de R$5.760,00 (Cinco mil setecentos e
sessenta reais);
 Prof. Dr. José Otávio Carréra Silva Junior do Instituto de Ciências da Saúde –
ICS, da Universidade Federal do Pará, que visitou o prof. Dr. Paolo Colombo,
na Itália, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a
Universidade de Parma, no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de
2015, o valor aprovado foi de R$6.818,56 (Seis mil oitocentos e dezoito reais e
cinquenta e seis centavos);
 Prof. Dr. Leonardo dos Santos Sena do Instituto de Ciências Biológicas – ICB,
da Universidade Federal do Pará, que trouxe o Prof. Dr. Michael Frederick
Criscitiello,

dos

Estados

Unidos,

para

fortalecimento

de

Cooperação

Interinstitucional com a Texas A&M University, no período de 18 a 24 de
outubro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.981,10 (Seis mil novecentos e
oitenta e um reais e dez centavos);

 Profª. Drª. Lise Vieira da Costa Tupiassu Merlin do Instituto de Ciências
Jurídidas – ICJ, da Universidade Federal do Pará, visitou a Profª. Drª Jessica
Makowiak, na França, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com
a Universidade de Limoges, no período de 01 a 07 de novembro de 2015, o
valor aprovado foi de R$6.945,25 (Seis mil novecentos e quarenta e cinco reais
e vinte e cinco centavos);
 Prof. Dr. Luciano Fogaça de Assis Montag do Instituto de Ciências Biológicas,
da Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Svein Jakob, na Noruega,
para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a University of Oslo,
no período de 10 a 28 de setembro de 2015, o aprovado foi valor de R$6.965,70
(Seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos);
 Prof. Dr. Luís Otávio do Canto Lopes do Núcleo de Meio Ambiente – NUMA, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Pedro Anibal Beator Solen, em
Cuba, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a Universidade
Oriente Santiago de Cuba, no período de 19 a 29 de novembro de 2015, no
valor de R$6.992,44 (Seis mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e
quatro centavos);
 Prof. Dr. Manoel Fernandez Martins Nogueira do instituto de Tecnologia, da
Universidade Federal do Pará, trouxe o Prof. Dr. Luís António da Cruz Tarello,
de Portugal, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a
Universidade de Lisboa, no período de 24 a 31 de outubro de 2015, o valor
aprovado foi de R$6.095,12 (Seis mil e noventa e cinco reais e doze centavos);
 Profª. Drª. Maria Fâni Dolabela do Instituto de Ciências da Saúde – ICS, da
Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Maria José Umbelino
Ferreira, em Portugal, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com
a Universidade de Lisboa, no período de 18 a 24 de outubro de 2015, o valor
aprovado foi de R$7.018,00 (Sete mil e dezoito reais);
 Profª. Drª. Maria Helena Thomaz Maia do Instituto de Ciências Biológicas, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Jorge Cerqueiros, em Portugal,
para fortalecimento de cooperação interinstitucional com a Universidade de
Porto, no período de 04 a 23 de outubro de 2015, o valor aprovado foi de
R$7.029,21 (Sete mil e vinte e nove reais e vinte e um centavos);
 Prof. Dr. Mauricio de Pina Ferreira do Campus de Tucuruí, da Universidade
Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Robert L. Vollum, na Inglaterra, para

fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a Imperial College, no
período de 16 a 26 de novembro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.855,85
(Seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
 Profª. Drª. Mayara Ribeiro Guimarães do instituto de Letras e Comunicação –
ILC, da Universidade Federal do Pará, visitou a Profª. Drª. Inês Osek-Dépré, na
Inglaterra, para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com

a

Université Aix-Marcelle, no período de 16 a 20 de novembro de 2015, o valor
aprovado foi de R$6.702,66 (Seis setecentos e dois reais e sessenta e seis
centavos);
 Profª. Drª. Nirvia Ravena do Núcleo de Meio Ambiente – NUMA, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Frank Vanclay, em Holanda,
para fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a Universidade de
Groningen, no período de 21 de novembro a 03 de dezembro de 2015, o valor
aprovado foi de R$6.926,66 (Seis mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta
e seis centavos);
 Prof. Dr. Rafael Rodrigues Lima do Instituto de Ciências Biológicas – ICB, da
Universidade Federal do Pará, visitou o Prof. Dr. Leo Tjaderhane, na Finlândia,
para fortalecimento de cooperação interinstitucional com a Universidade de
Helsink, no período de 04 a 13/12/2015, o valor aprovado foi de R$6.568,04
(Seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos);
 Profª. Drª. Regina Célia Fernandes Cruz do Instituto de Letras e Comunicação –
ILC, da Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Lerdes de Castro
Moutinho, em Portugal, para fortalecimento de cooperação interinstitucional com
a Universidade de Aveiro, no período de 24 de outubro a 05 de novembro de
2015, o valor aprovado foi de R$6.345,19 (Seis mil trezentos e quarenta e cinco
reais e dezenove centavos);
 Profª. Drª. Renata Coelho Rodrigues Noronha do Instituto de Ciências
Biológicas – ICB da Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª.
Roberta B. Sciurano e o Prof. Dr. Alberto J. Solari, na Argentina, para
fortalecimento de Cooperação Interinstitucional com a Universidade de Buenos
Aires, no período de 05 a 12 de dezembro de 2015, o valor aprovado foi de
R$5.375,54 (Cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos);

 Prof. Dr. Silvio José de Lima Figueiredo do Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos – NAEA, da Universidade Federal do Pará, que trouxe a Profª. Drª.
Maria Manuel Rocha Teixeira, de Portugal, para fortalecimento de cooperação
interinstitucional com a Universidade de Porto, no período de 03 a 13 de
outubro de 2015, no valor de R$6.991,60 (Seis mil novecentos e noventa e um
reais e sessenta centavos);
 Profª. Drª. Simone de Souza da Costa Silva do Núcleo de Teoria e Pesquisa do
Comportamento – NTPC, da Universidade Federal do Pará, que trouxe a Profª.
Drª. Concepción López Soler, da Espanha, para fortalecimento de cooperação
interinstitucional com a Universidade de Murcia, no período de 17 a 25 de
novembro de 2015, o valor aprovado foi de R$6.823,95 (Seis mil oitocentos e
vinte e três reais e noventa e cinco centavos);
 Profª. Drª. Tabita Fernandes da Silva, do Campus de Bragança, da
Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Maria Teresa Gomes
Roberto Cruz, em Portugal, para fortalecimento de cooperação interinstitucional
com a Universidade de Lisboa, no período de 23 a 30 de novembro de 2015, o
valor aprovado foi de R$5.958,56 (Cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais
e cinquenta e seis centavos);
 Profª. Drª. Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja do Instituto de Letras e
Comunicação – ILC, da Universidade Federal do Pará, que visitou o Prof. Dr.
Gonzalo Leiva Quijada, no Chile, para fortalecimento de cooperação
interinstitucional com a Pontificia Universidad Cátolica de Chile, no período de
06 a 14 de outubro de 2015, o valor aprovado foi de R$5.926,89 (Cinco mil
novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos);
 Prof. Dr. Thomas Massao Fairchild do Instituto de Letras e Comunicação – ILC,
da Universidade Federal do Pará, que visitou a Profª. Drª. Adriana Emilia
Ciama, na Romênia, para fortalecimento de cooperação interinstitucional com a
Universidade de Bucareste, no período de 26 a 28 de outubro de 2015, o valor
aprovado foi de R$7.018,00 (Sete mil e dezoito reais);
 Profª. Drª. Valíria Duarte Cerqueira do Campus de Castanhal, da Universidade
Federal do Pará, trouxe a Profª. Drª. Eva Maria Sierra Pupillo, da Espanha, para
fortalecimento de cooperação interinstitucional com a University of Las Palmas
de Gran Canária, no período de 3 a 10 de outubro de 2015, no valor de
R$6.560,00 (Seis mil quinhentos e sessenta reais);

 Profª. Drª. Vera Lúcia Jacob Chaves do Instituto de Ciências da Educação –
ICED, da Universidade Federal do Pará, visitou a Profª. Drª Luísa Cerdeira, em
Portugal,

para

fortalecimento

de

cooperação

interinstitucional

com

a

Universidade de Lisboa, no período de 14 a 26 de novembro de 2015, no valor
de R$ 6.155,36 (Seis mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos);
 Valor referente as diárias para o Profª. Drª. Vera Lucia Batista Gomes do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, que trouxe o Prof. Dr. José
Virgílio Borques Pereira, de Portugal, da Universidade do Porto, no período de
08 a 14/03/2015, referente ao edital 01/2014, o valor aprovado foi de
R$1.280,00 (Hum mil duzentos e oitenta reais);
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O Programa de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação através da
integração

com

pesquisadores

de

outras

IFES

apoia

o

planejamento,

acompanhamento e avaliação dos resultados das ações, que são pautadas sempre
no continuo processo de avaliação de cursos de pós-graduação realizado pela
CAPES. Por meio deste programa, verificam-se as metas propostas nos projetos
iniciais foram plenamente atingidas no âmbito dos cursos e programas de PósGraduação oferecidos pela Universidade Federal do Pará. Para tanto, o programa
investiu R$ 21.024,67 (Vinte e um mil e vinte e quatro reais e sessenta e sete
centavos), conforme abaixo detalhado :
 Diárias concedidas ao Prof. Agenor Sarraf Pacheco, do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas – IFCH, no período de 31/05 à 05/06/2015, no valor de
R$973,50 (Novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos);
 Diárias concedidas ao Prof. Nelson Amaral Cardoso, no período de 29 à
31/03/2015, no valor de R$600,00 (Seiscentos reais);
 Pagamento de Hospedagem do Profª. Rachel Coutinho Marques da Silva,
no período de 16 à 18/09/2015, no valor de R$583,00 (Quinhentos e oitenta
e três reais);

 Pagamento de hospedagem da Prof. Sylvio Roberto Accioly Canuto, no
período de 01 à 02/03/2015,que visitou a UFPA, para acompanhamento do
Programa de Pós graduação em Física, no valor de R$479,76
(Quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos);
 Pagamento de Passagens aéreas da Profª. Rachel Cooutinho Marques da
Silva, para participação do XXVI Seminário de Iniciação Científica da
UFPA, no valor de R$1.907,08 (Hum mil novecentos e sete reais e oito
centavos);
 Pagamento de passagens aéreas da Profª. Kátia Regina Hostilio Cervantes
Dias, que visitou a UFPA, para acompanhamento do Programa de PósGraduação, no período de 13 a 18/01/2015, no valor de R$2.034,69 (Dois
mil e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos);
 Pagamento de passagens aéreas da Prof. Eduardo Texeira, que visitou a
UFPA, para acompanhamento do Programa de Pós-Graduação, no período
de 14 a 16/06/2015, no valor de R$1.777,47 (Hum mil setecentos e setenta
e sete reais e quarenta e sete centavos);
 Pagamento de passagens fluviais ao Prof. Agenor Sarraf Pacheco, que
visitou o campus da UFPA de Breves, para acompanhamento de aulas, no
período de 31/05 a 05/06/2015, no valor de R$309,00 (Trezentos e nove
reais);
 Apoio concedido a Profª. Maysa Furlan, que visitou a UFPA, para
acompanhamento de Programa de Pós-Graduação em Química, no
período de 30/04 a 05/05/2015, no valor de R$1.583,64 (Hum mil
quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
 Apoio concedido ao Prof. Ricardo Triska, que visitou a UFPA para
acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, no período de 25/02 a 02/03/2015, no valor de R$1.018,18
(Hum mil e dezoito reais e dezoito centavos);
 Pagamento de passagens ao Prof. Emmanuel Tourinho, para reunião com
a CAPES, no período de 27 a 28/10/2015, no valor de R$2.220,06 (Dois mil
duzentos e vinte reais e seis centavos);
 Pagamento de passagens aéreas Profª. Tuula Anneli Salo, que visitou a
UFPA para acompanhamento do Programa de Pós-Graduação em

Odontologia, no período de 27/11 a 04/12/2015, no valor de R$1.338,29
(Hum mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos);
 Concessão de diárias ao Prof. Dr. Philippe Oliver Alexandre Navaux, que
visitou a UFPA para acompanhamento do Programa de Pós-Graduação, no
período de 01 a 28/02/2015, no valor de R$600,00 (Seiscentos reais);
 Pagamento de Pró-Labore a Profª. Drª. Katia Regina Cervantes Dias, que
visitou a UFPA para acompanhamento do Programa de Pós-Graduação, no
período de 13 a 18/01/2015, no valor de R$600,00 (Seiscentos reais);

Outras formas de apoio:

O programa ainda possibilitou o patrocínio de R$ 12.551,58 (Doze mil
quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) em diversas ações da
Universidade Federal do Pará, conforme abaixo:
 Apoio financeiro ao “XXVI Seminário de Iniciação científica da UFPA”, no
período de 14 a 25 de setembro de 2015) no valor de R$5.000,00 (Cinco
mil reais);
 Pagamento da RRT, referente ao projeto arquitetônico do laboratório de
caracterização de materiais na mineração, metalurgia e siderurgia MATCAM, em 14/07/2015, no valor de R$75,32 (Setenta e cinco reais e
trinta e dois centavos);
 Pagamento da RRT, referente ao projeto arquitetônico do laboratório de
caracterização de materiais na mineração, metalurgia e siderurgia MATCAM, em 18/08/2015, no valor de R$75,32 (Setenta e cinco reais e
trinta e dois centavos);
 Pagamento do licenciamento de veículo OTE-1035, do projeto 2244, em
02/07/2015, no valor de R$2.290,88 (dois mil duzentos e noventa reais e
oitenta e oito centavos);
 Pagamento da ISBN do livro infantil “Os valores da Vida”, solicitado pelo
Servidor da UFPA Rr. Devison Amorim do Nascimento, em 04/11/2015, no
valor de R$260,00 (Duzentos e sessenta reais);

 Pagamento do licenciamento de veículo OTX-1103, do projeto 2595, em
02/07/2015, no valor de R$1.225,86 (Hum mil duzentos e vinte e cinco
reais e oitenta e seis centavos);
 Auxílio financeiro concedido para XXI Semana de Estatística da UFPA, que
ocorreu no período de 25 a 29 de maio de 2015, no valor de R$3.096,00
(Três mil e noventa e seis reais);
 Auxílio financeiro concedido para a Semana do Meio Ambiente do Larhima,
realizado no período de 22 a 24 de junho de 2015, no valor de R$2.828,20
(Dois mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos);
 Auxílio financeiro concedido o Evento de Certificação de Conclusão do
Curso de Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação,
realizado no dia 14 de dezembro de 2015, no valor de 2.700,00 (Dois mil e
setecentos reais).

