
 

 

 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 Pós-Graduação, 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). 

 

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


