
Relatório Anual do Programa de Apoio a Publicação 

Qualificada - PAPQ 

  

 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); 



*Neste gráfico encontram-se todos os institutos da UFPA. 

 

 

*Neste gráfico encontram-se todos os institutos da UFPA. 
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