
 

 

 

 

 

 

Relatório Anual do Programa de Apoio - PIAPA. 

 

2009 
1  Programa Institucional de Apoio a Produção Acadêmica - PIAPA R$ 41.856,25 

 
Detalhamento dos Apoios: 

1 – Programa Institucional de Apoio a Produção Acadêmica – PIAPA:  

 

 Programa oferecido por meio de edital lançado em parceria com a PROPESP, que tem por 
objetivo a concessão de passagens aéreas para o comparecimento de pesquisadores da UFPA a eventos 
científicos para a apresentação de trabalhos científicos originais. O valor total disponibilizado foi de R$ 
41.856,25 (Quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para os 
seguintes selecionados: 

 

• Prof. Dr. Sandro Percario, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2010, para participação no 
evento, “17th annual Meeting of the Society for Free Radicals in Biology and Medicine”. No valor de 
R$ 1.836,14 (Hum mil oitocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos); 

•  Profª. Drª. Marilucia Barros de Oliveira, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2010, para 
participação no evento, “XVI Congresso Internacional da ALFAL”. No valor de R$ 2.978,37 (Dois mil 
novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos); 



• Prof. Dr. Gilmar Pereira da Silva, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2010, para 
participação no evento, “Congrés 2011 de Association Francophone Internationale de Recherche 
Scientifique en Education en Collaboration”. No valor de R$ 3.252,32 (Três mil duzentos e cinqüenta  
e dois reais e trinta e dois centavos); 

• Prof. Dr. Antonio José da Silva Nogueira, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2010, para 
participação no evento, “23th IAPS Congress”. No valor de R$ 3.361,35 (Três mil trezentos e 
sessenta e um reais e trinta e cinco centavos); 

• Prof. Dr. Sandro Percário, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2010, para participação no 
evento, “Hohhot International Forum on Veterinary Medicine”. No valor de R$ 4.702,21 (Quatro mil 
setecentos e dois reais e vinte e um centavos); 

• Profª. Drª. Jeannie Nascimento dos Santos, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, 
para participação no evento, “23th International Conference of the  World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology”. No valor de R$ 2.041,98 (Dois mil, quarenta e um reais e 
noventa e oito centavos); 

• Prof. Dr. Evaldo Gonçalves Pelaes, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para 
participação no evento, “International Conference on Image Analysis and Progressing”. No valor de 
R$ 4.045,92 (Quatro mil quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 

• Profª. Drª. Ana Paula Vidal Bastos, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para 
participação no evento, “6th Internacional Seminar”. No valor de R$ 4.143,82 (Quatro mil cento e 
quarenta e três reais e oitenta e dois centavos); 

• Prof. Dr. Cezar Luís Seibt, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para participação 
no evento, “III Congresso Luso-Brasileiro de Fenomenologia: Fenomenologia e Ciência”. No valor de 
R$ 2.765,03 (Dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e três centavos); 

• Profª. Drª. Heliana Baia Evelin Soria, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para 
participação no evento, “4th regional Mediterranean Congresso of the IAGP”. No valor de R$ 
4.492,56 (Quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinqüenta e seis centavos); 

• Profª. Drª. Eduardo Coelho Cerqueira, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para 
participação no evento, “Latin America Networking Conference 2011”. No valor de R$ 4.650,27 
(Quatro mil seiscentos e cinqüenta reais e vinte e sete centavos); 

• Prof. Dr. Juarez Carlos Brito Pezzuti, contemplado pelo programa de apoio do PIAPA/2011, para 
participação no evento, “25th International Congress for Conservation Biology”. No valor de R$ 
3.586,28 (Três mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos); 
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