
 

 

 

 

 

 

Relatório Anual do Programa de Apoio - PAPQ. 

 

2010 
 

 TIPOS DE APOIO VALOR (R$) 

1 Programa de Apoio a Publicação Qualificada 15.012,88 

 

Detalhamento dos Apoios: 

1. Programa de Apoio a Publicação Qualificada, Edital PAPQ: R$ 
15.012,88 
 

• Apoio a Profª. Drª. Jussara Moretto Martinelli, Instituto de ciências Biológicas – ICB, para 
publicação do artigo, variação mensal da densidade das larvas de anomura, no Journal of 
chermical neuroatonomy. No Valor de R$ 910,00 (Novecentos e dez reais). 

• Apoio ao Prof. Dr. Cristovam Wanderley Picanço Diniz, Instituto de ciências Biólogicas – ICB, 
para publicação do artigo, Conservstive morphological design of cortical S1 to S2, no Journal of 
Chermical Neuroatonomy. No Valor de R$ 497,00 (Quatrocentos e noventa e sete reais). 

• Apoio ao Profª. Drª. Jeannie Nascimento dos Santos, Instituto de ciências Biólogicas – ICB, para 
publicação do artigo, “The new species of camallanidae from ageneiosus ucayalensis (Pisces: 
Siluriformes) from Pará – Brazil”, no “The Journal of parsitology. No Valor de R$ 135,00 (Cento e 
trinta e cinco reais). 



• Apoio a Profª. Drª. Ândrea Kely Campos dos Santos, Instituto de ciências Biólogicas – ICB, para 
publicação do artigo, “Ultra-Deep sequencing reveals the microrna Expression pattern of the 
humans stomach”, na revista “Plos One”. No Valor de R$ 2.366,82 (Dois mil trezentos e sessenta 
a seis mil e oitenta e dois centavos). 

• Apoio a Profª. Drª. Luiza Helena Meller da Silva, Instituto de tecnologia – ITEC, para publicação 
do artigo, “High performance liquid chromatography method to measure tocopherols in pulp of 
assai”, na revista “Food research international”. No Valor de R$ 428,81 (Quatrocentos e vinte e 
oito reais e oitenta e um centavos). 

• Apoio a Profª. Drª. Jeannie Nascimento dos Santos, Instituto de ciências Biólogicas – ICB, para 
publicação do artigo, “The new species of camallanidae from ageneiosus ucayalensis (Pisces: 
Siluriformes) from Pará – Brazil”, no “The Journal of parsitology”. No Valor de R$ 104,25 (Cento 
e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

• Apoio a Profª. Drª. Luciana Miranda da Costa, Instituto de Letras e Comunicação – ILC, para 
publicação dos artigos “Culpando a vitima: Disputas de sentido e poder nas campanhas de 
comunicação voltadas à prevenção de incêndios; A imprensa brasileira e as questões ambientais 
no início do século XXI: Superficialidade e exclusão na cobertura; O desmatamento na imprensa 
brasileira: Uma análise das notícias publicadas desde a década de 70 aos anos 2000”, na revista 
“Framework”. No Valor de R$ 1.736,25 (Hum mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco 
centavos). 

• Apoio a Profª. Drª. Maria Paula Cruz Schneider, Instituto de ciências Biológicas – ICB, para 
publicação do artigo, “Mechanism of arsenic resistance in environmental strains of 
chromobacterium violaceum”, na revista “Applied and environmental microbiology”. No Valor de 
R$ 705,00 (Setecentos e cinco reais). 

• Apoio a Profª. Drª. Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira, Instituto de Letras e Comunicação – 
ILC, para publicação do artigo, “Ideofones em parkatêje e tapajú”, no jornal “International journal 
of American”. No Valor de R$ 471,91 (Quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um 
centavos). 

• Apoio ao Prof. Dr. Antonio Maia de Jesus Chaves Neto, Instituto de Ciências Exatas e Naturais - 
ICEN, para publicação do artigo, “Molecular dynamics study on the interactions between DNA 
and cigarette substances”, no jornal “Plos computational biology”. No Valor de R$ 845,50 
(Oitocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos).  

• Apoio a Profª. Drª. Rosinelson da Silva Pena, Instituto de Tecnologia – ITEC, para publicação do 
artigo, “Caracterização físico-química de três acessos de madiocaba”, na revista “Scientia 
Horticulturae”. No Valor de R$ 541,80 (Quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito 
centavos).  



• Apoio a Profª. Drª. Antonio Maia de Jesus Chaves Neto, Instituto de Ciências Exatas Naturais – 
ICEN, para publicação do artigo, “Interação entre DNA e as moléculas na mandioca”, na revista 
“Molecular Pharmaceutics”. No Valor de R$ 873,59 (Oitocentos e setenta e três reais e cinqüenta 
e nove centavos).  

• Apoio ao Prof. Dr. Davi do Socorro Barros Brasil, Instituto de Ciências Exatas Naturais – ICEN, 
para publicação do artigo, “Computational simulation of ir and nmr data of 13 C° and H1 of a 
heterologous series of ferulic acid derivate”, na revista “International journal of molecular 
sciences”. No Valor de R$ 586,61 (Quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um reais).  

• Apoio ao Prof. Dr. Claudio Nahum Alves, Instituto de Ciências Exatas Naturais – ICEN, para 
publicação do artigo, “Computational Simulation of ir and nmr data of 13 C° and H1 of a 
heterologous series of ferulic acid derivate”, na revista “International journal of molecular 
sciences”. No Valor de R$ 586,61 (Quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um reais). 
  

• Apoio ao Prof. Dr. Claudio Nahum Alves, Instituto de Ciências Exatas Naturais – ICEN, para 
publicação do artigo, “A quantun Mechanics/Molecular mechanics study of the aspartic protease 
plasmepsin IV complexed with allopheny inorstatine-based inhibitor”, na revista “Chermical 
physics Letters”. No Valor de R$ 586,61 (Quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um 
reais).  

• Apoio ao Prof. Dr. Jerônimo Lameira Silva, Instituto de Ciências Exatas Naturais – ICEN, para 
publicação do artigo, “Computational analysis os aspartic protease plasmepsin the complexed 
with E468 inhibitor: A AM/MM M0 study”, na revista “Journal of Molecular Modeling”. No Valor de 
R$ 571,90 (Quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos).  

• Apoio ao Prof. Dr. José Otavio Carrera Silva Junior, Instituto de Ciências da Suade – ICS, para 
publicação do artigo, “Thermal behavior of chitosan nanoparticles”, na revista “European 
polymear Journal”. No Valor de R$ 984,61 (Novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos).  

• Apoio ao Prof. Dr. José Otavio Carrera Silva Junior, Instituto de Ciências da Suade – ICS, para 
publicação do artigo, “Caracterização termo analítica de hidrogéis de PAAM-CO-MC”, na revista 
“European polymear Journal”. No Valor de R$ 970,21 (Novecentos e setenta reais e vinte e um 
centavos). 

• Apoio ao Prof. Dr. Hamilton Mendes de Figueiredo, Instituto de Ciências Exatas Naturais – ICEN, 
para publicação do artigo, “Influencia da Espécie bacteriana na adesão em aço inoxidável”, na 
revista “International Journal of Food”. No Valor de R$ 707,20 (Setecentos e sete reais e vinte 
centavos). 

• Apoio ao Prof. Dr. Claudio José Cavalcante Blanco, Instituto de Tecnologia - ITEC, para 
publicação do artigo, “Contribuições para a otimização de uso de turbinas axciais em pequenas 



centrais hidrelétricas de baixa queda da Amazônia”, na revista “Energy convension and 
management”. No Valor de R$ 403,20 (Quatrocentos e três reais e vinte centavos). 

 

 

 

 


