
 

 

 

 

 

 

Relatório Anual do Programa de Apoio - PIAPA. 

 

2010 
 

 TIPOS DE APOIO VALOR (R$) 

1 Participação em Eventos Cultural e Cientifico  80.539,47 

 

Detalhamento dos Apoios: 

1. Participação em Eventos Cultural e Cientifico: R$ 80.539,47 

 

1.1 – Apoio por meio de protocolo: R$10.647,18 
• Concessão de diárias para o Prof. Dr. Hilton Pereira da Silva, para participar de atividades no 

departamento de Antropologia e no Centro de Investigação de Saúde da Universidade de 
Coimbra. No valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais). 

• Apoio concedido ao SINDTIFES, para a participação de representantes no “II Congresso 
Nacional da Conlutas”. No valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

• Concessão de diárias para participação da Srª Adriana Cabral Filho (Procuradoria Geral/UFPA) 
no Seminário Internacional sobre Propriedade Intelectual e Política da Concorrência. No valor de 
R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais). 

• Ajuda financeira concedida ao Dr. Jorge Roberto da Silva (HUJBB) como apoio ao curso 
“Qualidade de Vida no Trabalho”. No valor de R$ 200,00 (Duzentos reais). 



• Ajuda financeira ao Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas (PROEX) para participação no XXVII 
Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Universidades Públicas. No valor de R$ 
1.442,24 (Hum mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 

• Ajuda financeira concedida ao Dr. Luiz Carlos de Lima Silveira para participar da reunião final do 
Projeto na FINEP – RJ. No valor de R$ 3.554,94 (Três mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais 
e noventa e quatro centavos). 

 

1.2 – Apoio por meio de edital - PIAPA: R$ 69.892,29 
• Profª. Drª. Rosemar Silva Luz Ramos, instituto de ciências biológicas – ICB do campus de 

Altamira, trecho Altamira/ Belém/Altamira, “XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia”. No valor de 
R$ 781,00 (Setecentos e oitenta e um reais).   

• Prof.Dr. José Augusto Teston, instituto de biologia do campus de Santarém, trecho Santarém – 
Belém -Santarém, “XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia”. No valor de R$ 527,04 
(Quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos).  

• Prof. Dr. Aureo de Freitas Junior, instituto de ciências da arte - ICA, trecho Belém – Pequim - 
Belém, “ISME 29 th world conference”. No valor de R$ 4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta 
reais). 

• Prof. Dr. Mauro Cezar Coelho, instituto de filosofia e ciências humanas - IFCH, trecho Belém – 
Recife – Belém, “3° Encontro Internacional de História Colonial”. No valor de R$ 1.203,24 (Hum 
mil duzentos e três reais e vinte e quatro centavos). 

• Prof. Dr. Otávio mitio Ohashi, instituto de ciências biológicas – ICB, trecho Belém – Recife – 
Belém, “XXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de embrião”. No valor de R$ 
1.513,24 (Hum mil quinhentos e treze reais e vinte e quatro centavos). 

• Prof. Dr. Pedro Andrés Chira Oliva, campus de Bragança, trecho Belém – Nancy - Belém “30th 
GOCAD Meeting”. No valor de R$ 4.232,37 (Quatro mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e 
sete centavos). 

• Prof. Dr. José Souto Rosa Filho, instituto de geociências – IG, trecho Belém – Bruxelas – Belém, 
“14th International Miofauna Conference”. No valor de R$ 3.829,52 (Três mil oitocentos e vinte e 
nove reais e cinqüenta e dois centavos). 

• Profª. Drª. Vera Lucia Jacob Chaves, instituto de educação - ICED, trecho Belém – Elvas – 
Belém, “I Congresso Ibero-Brasileiro”. No valor de R$ 4.489,48 (Quatro mil quatrocentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos). 

• Prof. Dr. Fernando Moraes Gebra, instituto de letras e comunicações – ILC, trecho Belém – 
Maringá – Belém, “1° Colóquio Internacional de Estudos Lingüísticos e Literários”. No valor de 
R$ 1.407,24 (Hum mil quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos). 



• Prof. Dr. Eduardo Cerqueira Coelho, instituto de tecnologia – ITEC, trecho Belém – Gramado – 
Belém, “XV Workshop de Gerencia e Operação de Redes e Serviços”. No valor de R$ 1.160,14 
(Hum mil cento e sessenta reais e quatorze centavos). 

• Prof. Dr. Felipe Nogueira Domingues, campus de Castanhal, trecho Belém – Salvador – Belém, 
“47° Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia”. No valor de R$ 967,24 (Novecentos 
e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). 

• Profª. Drª. Maria Goretti da Costa Tavares, instituto de filosofia e ciências humanas – IFCH, 
trecho Belém – Tel Aviv – Belém, “UGI Regional Conference”. No valor de R$ 4.980,00 (Quatro 
mil novecentos e oitenta reais).  

• Prof. Dr. Rafael Ivan Chambouleyron, instituto de filosofia e ciências humanas – IFCH, trecho 
Belém – Recife – Belém, “III Encontro Internacional de História Colonial – Cultura, poderes e 
sociabilidades no Mundo Atlântico (Sec. XVI – XVIII)”. No valor de R$ 818,24 (Oitocentos e 
dezoito reais e vinte e quatro centavos). 

• Profª. Drª. Angela Burlamaqui Klautau, instituto de ciências exatas e naturais – ICEN, trecho 
Belém – Berlin - Belém “PSI-K Conference 2010”. No valor de R$ 6.371,66 (Seis mil trezentos e 
setenta e um reais e sessenta e seis centavos). 

• Prof. Dr. Sergio Luiz de Medeiros e Rivero, instituto de ciências sociais aplicadas – ICSA, trecho 
Nova York – Bangkok – Nova York “World Small-scale Fisheriers Congress”. No valor de R$ 
2.889,20 (Dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). 

• Prof. Dr. Oriana Trindade de Almeida, instituto de ciências sociais aplicadas – ICSA, trecho Nova 
York – Bangkok – Nova York “World Small-scale Fisheriers Congress”. No valor de R$ 2.889,20 
(Dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). 

• Prof. Dr. Kelly da Graças Fernandes Dantas, instituto de ciências exatas e naturais – ICEN, 
“Eleventh Rio Synposium on Atomic Spectrometry”. No valor de R$ 2.751,68 (Dois mil 
setecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos). 

• Prof. Dr. José Diomedes Barbosa Neto, Instituto de ciências da saúde – ICS, “XXVI Congresso 
Mundial de Buiatria,”. No valor de R$ 1.620,44 (Hum mil seiscentos e vinte reais e quarenta e 
quatro centavos). 

• Prof. Dr. Dênio Raman Carvalho de Oliveira, instituto de tecnologia – ITEC, “XXXIV Jornadas 
Sul-Americanas de Engenharia Estrutural,”. No valor de R$ 583,74 (Quinhentos e oitenta e três 
reais e setenta e quatro centavos). 

• Prof. Dr. Artur Luiz da Costa da Silva, instituto de ciências biológicas – ICB, “13 Th International 
Symposium on microbial ecology”. No valor de R$ 5.468,83 (Cinco mil quatrocentos e setenta e 
oito reais e oitenta e três centavos). 



• Profª. Drª. Isabel Cristina Rodrigues de Lucena, instituto de ciências exatas e naturais – ICEN, 
“XX Congresso the International Association FOR Cross Cultural Psychology”. No valor de R$ 
4.980,00 (Quatro mil novecentos e oitenta reais). 

• Prof. Dr. João Paulo Abreu, instituto de tecnologia – ITEC, “IREP Symposium 2010”. No valor de 
R$ 1.007,24 (Hum mil sete reais e vinte e quatro centavos). 

• Prof. Dr. Carlos Renato Frances, instituto de tecnologia – ITEC, “3° International Workshop on 
Future Multimedia Networking”. No valor de R$ 3.852,41 (Três mil oitocentos e cinqüenta e dois 
reais e quarenta e um centavos). 

• Prof. Dr. Marcus Vinicius Nunes, instituto de tecnologia – ITEC, para participação no evento, 
“Modern Electric Power Systems 2010”. No valor de R$ 6.679,14 (Seis mil seiscentos e setenta e 
nove reais e catorze centavos). 

• Prof. Dr. Antonio Maximo Von, instituto de letras e comunicações – ILC, “International Workshop 
of science”. No valor de R$ 1.530,44 (Hum mil quinhentos e trinta e reais e quarenta e quatro 
centavos). 
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