
 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); 

 


