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SIGLAS E CONVENÇÕES 
 
A 
ACOB - Associação de Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil 
ANPEC - Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia  
 
B 
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 
BANCO DO BRASIL 
BANCO REAL S.A. 
BIREME – Rede de Biblioteca de Medicina 
 
C 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CAT - Centro Agro Ambiental do Tocantins 
CCB – Centro de Ciências Biomédicas 
CCS – Centro de Ciências da Saúde 
CCS LTDA – Construções Comércios e Serviços 
CCEN – Centro de Ciências Exatas e Naturais 
CED – Centro de Educação da UFPA 
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
CEME - Central de Medicamentos 
CENAFOR – Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional 
CESUPA – Centro de Estudos Superiores do Pará  
CDS - THE CENTRE FOR DEVELOPMENT STUDIES – University College of Swansea, Wales  (Grã-Bretanha) 
CIRM – Comissão Interministerial para Recursos do Mar 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém 
COPAMASA - Companhia Paraense de Mandioca 
CONSED – Conselho de Secretários Estaduais de Educação 
CREA – Conselho Regional de Engenharias, Agronomia, Arquitetura  
CRUB – Conselho de Reitores Universitários Brasileiros 
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
CT – Centro Tecnológico da UFPA 
CVRD – Companhia Vale do Rio Doce 
Cx – Caixa 
 
 
D 
DEPLA - Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior 
DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral 
 
E 
EBCET - Estágio Básico de Cabo Especialista Temporário 
ENCAL - Engenheiros Consultores e Aerolevantamentos 
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
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EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações 
EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos  
ENENUT – Encontro Nacional dos Estudantes de Nutrição  
EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
ESTACON ENGENHARIA S.A. 
ESEFPA - Escola Superior de Educação Física do Pará 
ETFPA - Escola Técnica Federal do Pará 
 
F 
FAE - Fundação de Assistência ao Estudante 
FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
FCAP – Faculdade de Ciências Agrárias do Pará 
FEUP – Federação de Esportes Universitários do Pará 
FICOM - Faculdades Integradas da Sociedade Civil Colégio Moderno 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 
FUNDAÇÃO BIO – Rio de Janeiro 
FUNDAÇÃO FORD – 320 East RD  Street - New York/New York 10017 
FUNARTE – Fundação Nacional da Arte 
FUNABEM - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
FUNTELPA - Fundação de Telecomunicações do Pará 
 
G 
GTFA – Governo do Território Federal do Amapá 
GTFRR – Governo do Território Federal de Roraima 
GTFR – Governo do Território Federal de Rondônia  
 
H 
HU - Hospital Universitário da UFPA 
 
I 
IDEPAR - Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Pará 
IDESP - Instituto Brasileiro de Direito e Política de Segurança Pública 
INAN - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição  
INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
INL – Instituto Nacional do Livro 
INFORMAM – Sistema de Informação da Amazônia 
 
L 
LBA - Legião Brasileira de Assistência 
 
M 
MEC – Ministério de Educação e Cultura 
MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização  
 
N 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 7 

 

NAEA – Núcleo de Altos Estudos da Amazônia 
NPI – Núcleo Pedagógico Integrado 
 
 
O 
OMM - Organização Meteorológica Mundial 
 
P 
P - Pasta 
PLANOR - Plano de Restauração de Obras Raras 
PREMEN -  Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 
PROENE – Pro Reitoria de Ensino e Natureza Estudantil 
PRONASEC/RURAL - Programa Nacional de Ações Educativas e Culturais para o Meio Rural  
PRONORPAR - Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste Paraense  
PRONUCLEAR – Programa Nuclear 
PIPMO – Programa Intensivo de Mão de Obra  
 
R 
REBRAF - Rede Brasileira Agroflorestal 
RIMAC – Máquinas e Automação Comercial  
 
S 
SAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura  
SDE – Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Superior 
SECIRM – Secretaria de Comissão Interministerial para Recursos do Mar 
SECOM – Serviço de Computação da UFPA 
SEED - Secretaria de Estado da Educação 
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação do Pará 
SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda 
SEGUP – Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará 
SEJU - Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAR – Serviço Nacional de Formação Profissional Rural 
SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento do Pará  
SEPS – Secretaria de Ensino de 1º e 2º Grau do MEC 
SERVINORTE– Administração de Serviços de Vigilância  
SESC – Serviço Social do Comércio 
SESu – Secretaria de Educação Superior 
SENFL - Sindicato das empresas de Navegação Fluvial e Lacustre   
SEVOP - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá 
SIATOEF – Sistema Técnico Operacional Integrado Econômico Financeiro Comercial 
SIC – Secretaria de Tecnologia Industrial 
SMO – Secretaria de Mão-de-Obra do Trabalho 
SOPREN – Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia 
SUBIN – Secretaria de Cooperação Econômica Técnica Internacional (Planejamento da Presidência da República) 
SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia  
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SUNAB – Superintendência Nacional de Abastecimento 
 
U 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 
UFPA – Universidade Federal do Pará 
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro  
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
UNED - Universidad Nacional de Educación de la Distancia 
UNDINE – União de Dirigentes Municipais de Educação 
UNICAMP – Universidade Federal de Campinas 
UNIPOP - Instituto Universidade Popular  
UNIR – Universidade Federal de Rondônia 
UNU - Universidade Nacional de Ucayali - Peru 
 
T 
TELESP – Telecomunicações de São Paulo 
TELEPARÁ–Telecomunicações do Pará  
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APRESENTAÇÃO 

 

O catálogo de acordos, ajustes, contratos e convênios da UFPA,  volume 2, é um instrumento de pesquisa que 

disponibiliza informações à comunidade universitária e a sociedade em geral, como subsídio à pesquisa social. 

Caracteriza-se como produto de trabalho alusivo a organização dos documentos que integram as séries de documentos, 

acordos, ajustes, contratos e convênios produzidos e acumulados pela UFPA, recolhidos ao Arquivo Central como 

memória institucional. 

A documentação é composta em duas séries: Série 1 – Contratos e Série 2 - Convênios, incorporando os Acordos e 

Ajustes, celebrados entre a UFPA com entidades governamentais de direito público e privado, nacionais e estrangeiras. 

Agrupa também os termos dos contratos e convênios dispostos em uma ‘listagem suplementar’, por recolhimento ao 

Arquivo Central, posterior à ordenação do Catálogo. 

Os documentos formam dossiês, dispostos cronologicamente, compreendendo os acordos, ajustes, contratos, convênios, 

aditivos, relatórios, projetos, correspondências e prestação de contas.  Arranjados em itens individuais, destacando-se o 

órgão convenente com a conveniada, somando as datas, os objetivos, o conteúdo dos dossiês e agrupando a notação, 

descritos conforme a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE, 2006). 
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O Arquivo Central da UFPA, órgão disseminador de informação para a Ciência da Educação 

  

O Arquivo Central é um Órgão Suplementar, aprovado a partir do estatuto da UFPA (2006). Em  termos de estrutura 

física, conta com um prédio térreo medindo 225 m², dividido em oito ambientes. Uma  sala de recepção, uma sala de 

serviço para o recebimento e envio de correspondências de toda a instituição via Correios, compartilha uma sala para 

tratamento técnico, consulta e pesquisa de documentos, secretaria executiva e gerência do Arquivo Central, uma sala de 

almoxarifado, uma copa, dois banheiros e uma sala com área de 130m² destinada ao armazenamento do acervo 

intermediário e histórico, totalmente ocupada. 

Tem cumprido o papel de disseminador da informação para a ciência da educação, informação e de áreas afins. Com 

respeito às competências que exerce, colabora de maneira igualitária no atendimento ao usuário, na consulta diária de 

documentos, na instrução de processos institucionais para tomadas de decisões e, para a realização da pesquisa social. 

Aonde cabe aos arquivos institucionais, atender às necessidades das administrações a que servem, pois o seu arsenal 

representam a base operacional na idade corrente dos arquivos de gestão e nas instâncias da inatividade no arquivo 

permanente quando guardam sua validade informacional, assim “a história não é a ressurreição do passado, é o torná-lo 

inteligível, sem deformá-lo. O  procedimento para alcançar esse objetivo é a pesquisa histórica” (BELLOTTO, 2004). 

Nesse contexto compreende-se claramente a importância de propagar à sociedade o que se realiza, tomando como 

exemplo a pesquisa histórica e científica, onde as sociedades democráticas educam e prestam contas sobre o que 

estudam e investigam, em que se constitue imperativo, categórico e fundamental, “a livre circulação das ideias e 

resultados das pesquisas para o próprio avanço da ciência, o exame de suas implicações éticas e o enriquecimento da 

educação”, assim esclarece o Jornal da Ciência (1999, n. 407). 

Reconhece-se, que os desafios superados dia a dia são desmedidos, o tratamento documental é realizado em espaços 

sucintos, cuja relevância consisti em preservar a memória institucional. Quiçá, o Arquivo Central possa oferecer um 

ambiente moderno, aparelhado com sistemas funcionais e aparatos tecnológicos, adequados às consultas e pesquisas, 

digno à disseminação da informação do acervo arquivístico que custodia. 

 

Rísia Conceição Silva Lira (2017) 
Coordenadoria de Arquivos Permanente 
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA DOS DOCUMENTOS 
 

               Imagem do Contrato n.001 - Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza(UFPA) 
 

 
                                     Fonte: Acervo do Arquivo Central, elaboração do Catálogo. 

 
ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  
Código de Referência – BR PAUFPA 01.05 

Título – Catálogo de Acordos, Ajustes, Contratos e Convênios da Universidade Federal do Pará. 

Data limite – 1980 -1999. 

Nível de Descrição – Série. 

Dimensão do Suporte – Aproximadamente 43,18 metros lineares de documentos textuais e iconográficos. Somando 

2.318 unidades documentais descritas em verbetes. Acondicionados em 289 caixas arquivo, armazenados em estantes de 

aço com tratamento antioxidante. 

Área de Contextualização (Produtores) – Oriundos das Unidades Acadêmicas e administrativa da UFPA. 

História Administrativa – Os documentos de ajustes, acordos, contratos e convênios da UFPA foram produzidos e 

recebidos pelas unidades acadêmicas e administrativas da UFPA, resultantes do intercâmbio mantidos com instituições 

públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.  O conjunto é composto por documentos avulsos e dossiês (processos) 

imbuídos de caráter informativo, probatório, jurídico, tecnológico, cultural, científico e histórico. As séries descritas no 

catálogo resultam da acumulação de documentos, conforme a listagem descritiva. 

Procedência – Documentos recolhidos de acordo com o termo firmado entre a Pró-Reitoria de Administração e o 

Arquivo Central em janeiro de 1989, para tratamento técnico, custódia permanente e disseminação da informação.  

Âmbito e Conteúdo – Compreende os termos de acordos, ajustes, contratos, convênios, aditivos, relatórios, resoluções, 

projetos, correspondências e prestação de contas. 

Avaliação, eliminação e temporalidade – Trata-se de documentação histórica já avaliada.  

Incorporação – Tratando-se de um Grupo, as séries trabalhadas serão incorporadas em um documento suplementar.  
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Sistema de Arranjo – Encontram-se arranjados em Série 1 – Contratos, Série 2 – Convênios.  

Condições de Acesso – Disponível para consulta documental no Arquivo Central e no site www.ufpa.br/arquivocentral 

Condições de Reprodução – Somente por meio fotográfico sem flash, devida à fragilidade dos documentos, cabendo os 

créditos ao Arquivo Central. 

Idiomas – Português (Brasil) Espanhol (Espanha) Inglês (USA).  

Instrumento de Pesquisa – Catálogo on line, e textual no Arquivo Central. 

Existência e Localização de cópias –  É provável, pela reprodução indiscriminada de máquina (Xerox).  

Estado de conservação – A documentação encontra-se em bom estado de conservação, alguns fragilizados pelo uso de 

grampos metálicos e do armazenamento inadequado em ambientes insalubres.  

Nota do Arquivista – Coordenadoria de Arquivo Permanente - Rísia Conceição Silva Lira. 

Data da Descrição – Março 2016 a maio de 2017. 

Regras e Convenções – NOBRADE (2006). 

Pontos de Acesso – Contratos – UFPA. Convênios – UFPA. Arquivo – UFPA – Pará – Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ufpa.br/arquivocentral
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LISTAGEM DESCRITIVA DO ACERVO 
SÉRIE1 
CONTRATOS 

Notação  Datas-limite Identificação e Guarda 
01.05.001 
Cx.1; p.1 

11.01.1990 Contrato n.001, celebrado entre a UFPA e a ESTACON ENGENHARIA, 
objetivando construção do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza da 
UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.002 
Cx.1; p.2 

01.04.1990 Termo Aditivo n.001 ao Contrato n.005, firmado entre a UFPA e a FIRMA 
VILLARES, objetivando prestação de serviços de conservação dos elevadores, 
em unidades da UFPA. Contém termo aditivo.  

01.05.003 
Cx.1; p.3 

26.03.1990 Contratos n.01 e 02, firmados entre a ERIKA AITA, ANNIE MARIE EMMA 
KRUEGER e a UFPA, objetivando locação não Residencial do Imóvel sito à 
Avenida José Bonifácio, n.964. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.004 
Cx.1; p.4 

26.11.1990 Contrato de Prestação de Serviços n.03, firmado entre a UFPA e a FADESP, 
objetivando Gestão dos Recursos Financeiros do Concurso Vestibular 1991. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.005 
Cx.1; p.5                                                                                  

27.11. 1990 
 

Contrato de Prestação de Serviços n.04, celebrado entre a UFPA e a FADESP, 
objetivando Administração Financeira e Gerenciamento de Compras, 
Pagamento de Pessoal e de Obras Complementares executadas no Campus 
Universitário de Altamira-Pará. Contém termo do contrato.  

01.05.006 
Cx.1; p.6 

01.06.1990 Contrato n.007, firmado entre a Firma SERVINORTE e a UFPA, objetivando 
Prestação de Serviços de Guardas e Vigilância interna e externa das áreas de 
propriedade da Universidade. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.007 
Cx.1; p.7 

14.05.1990 Contrato n.009, firmado entre a UFPA e LOURENÇO SARMANHO 
FIGUEIREDO, objetivando locação da Cantina, no andar térreo da Reitoria no 
Campus Universitário do Guamá. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.008 
Cx.1; p.8 

01.06.1990 Contrato n.010, firmado entre JOSÉ FURTADO DA SILVA e a UFPA, 
objetivando locação do Imóvel para servir de Sede ao Serviço de Assistência 
Jurídica Social da UFPA, sito à Travessa Cônego Leitão, no município de 
Castanhal. Contém termo do contrato.  

01.05.009 
Cx.1; p.9 

[1990] Contrato n.011, firmado entre a UFPA e a FIRMA AR FRIO DA AMAZÔNIA, 
objetivando Manutenção e Operação dos Sistemas Centrais de Ar Condicionado 
instalados na Reitoria, Serviço de Computação, Biblioteca Central, Centro de 
Ciências Biológicas, Central Telefônica, Geociências, Núcleo de Patologia, 
Museu da UFPA, Geofísica. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.010 
Cx.1; p.10 

13.12.1990 Contrato n.13, firmado entre a UFPA e a RIMAC – MÁQUINAS E 
AUTOMAÇÃO COMERCIAL, objetivando Manutenção da Copiadora 
MINOLTA, pertencente à Casa de Estudos Germânicos. Contém termo do 
contrato.  

01.05.011 
Cx.2; p.11 

[1990] Contrato firmado entre a UFPA e INÁCIO DA COSTA FERRÃO, objetivando 
Manutenção de Máquinas Eletromecânicas no Centro de Geociências. Contém 
termo do contrato.  

01.05.012 
Cx.1; p.12 

[1990] Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a UFPA e a FADESP, 
objetivando a Gestão dos Recursos Financeiros do Campus Universitário de 
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Soure. Contém termo do contrato.  

01.05.013 
Cx.2; p.13 

[1990] Contrato firmado entre a FADESP e a UFPA, objetivando Aquisição de um 
veículo utilitário marca Toyota, cabine dupla,  necessário ao desenvolvimento 
de Projetos de pesquisa do Centro de Geociências. Contém termo do contrato.  

01.05.014 
Cx.2; p.14 

[1990] Contrato firmado entre a UFPA e WILSON DIAS DUARTE, objetivando 
Prestação de serviços, perfuração de poços com sonda rotativa às atividades de 
pesquisa do Centro de Geociências. Contém termo do contrato.  

01.05.015 
Cx.2; p.15 

[1990] Contrato celebrado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando Composição, Impressão de Provas, Manual e 
Programas do Concurso Vestibular ano 1991. Contém termo do contrato.  

01.05.016 
Cx.2; p.16 

14.08.1990 Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a COBRA – COMPUTADORES E 
SITEMAS e a UFPA, objetivando Manutenção de Equipamentos de 
Processamento de Dados na UFPA. Contém termo do contrato.  

01.05.017 
Cx.2; p.17 

11.12.1990 Contrato firmado entre a UFPA, FADESP e a SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO, objetivando operacionalização do Concurso Público, para 
categorias funcionais. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.018 
Cx.1; p.1 

19.02.1991 Termo Aditivo n.01 ao Contrato n.03/1989, celebrado entre a UFPA e os 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, objetivando Manutenção do 
Sistema de Telecomunicações da UFPA. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.019 
Cx.1; p.2 

01 .03.1991 Contrato n.01, firmado entre a UFPA e a FIRMA MARCOS MARCELINO, 
objetivando Manutenção das Máquinas Datilográficas IBM, Elétricas e 
Eletrônicas. Contém termo do contrato.  

01.05.020 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                                                            

 19.03.1991 Termo Aditivo n.01 ao Contrato n.014/1990, celebrado entre a 
CONSTRUTORA ALMIRANTE e a UFPA, objetivando conclusão de obras da 
Escola de 2º Grau do Núcleo Pedagógico Integrado. Contém termo aditivo.  

01.05.021 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                                                                                                                          

02.04.1991 Contrato n.002, firmado entre a UFPA e a FIRMA INDÚSTRIAS VILLARES, 
objetivando locação e Serviços de Conservação dos Elevadores na UFPA. 
Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.022 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                                                                                                                                    

10.04.1991 Contrato n.004, firmado entre a UFPA e a FIRMA STEL SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, objetivando Manutenção do Sistema de 
Telecomunicações da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.023 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

26.03.1991 Contrato n.005, firmado entre a UFPA e a SERVIÇO TÉCNICO DE 
MÁQUINAS, objetivando manutenção preventiva e corretiva das máquinas de 
Escrever FACIT e REMINGTON. Contém termo do contrato.  

01.05.024 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                                                                                                                                 

 01.04.1991 Contrato n.06, firmado entre a UFPA e a FIRMA SERVINORTE E 
SERVIÇOS GERAIS,  objetivando limpeza e conservação das áreas abertas e 
prédios da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.025 
Cx.1; p.8                                                                                                                                                                                                                                                                     

29.08.1991 Contrato n.008, firmado entre a UFPA e ALMA VAN LANDUYT 
MORSEAU, objetivando Locação do Imóvel, para uso da UFPA, sito no setor 
HIGS, quadra 705, bloco G, casa 51, em Brasília - Distrito Federal. Contém 
termo do contrato.  

01.05.026 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                                                                                                                                       

01.08.1991 Contrato n.09, firmado entre a UFPA e JOSÉ FURTADO DA SILVA, 
objetivando locação do imóvel sito à Travessa Cônego Leitão, n.1632, cidade 
de Castanhal, para o Serviço de Assistência Jurídica e Social do Centro de 
Ciências Jurídicas da UFPA. Contém termo do contrato.  

01.05.027  10.10.1991 Contrato n.10, firmado entre a UFPA e PAULO FERNANDO TORRES, 
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Cx.1; p.10                                                                                                                                                                                                                                                              objetivando prestação de assistência jurídica à UFPA na cidade de Brasília – 
DF. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.028 
Cx.1; p.11                                                                                                                                    

 02.02.1991 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato SERCA Convencional n.66000-1255, 
firmado entre a UFPA e a ECT, objetivando prorrogação do Contrato. Contém 
termo aditivo.  

01.05.029 
Cx.1; p.12                                                                                                                                          

10.01.1991 Contrato firmado entre a UFPA e a FADESP, objetivando gestão dos recursos 
financeiros do Campus Universitário de Soure. Contém termo do contrato.  

01.05.030 
Cx.1; p.13                                                                                                                                                                                                                                                                        

05.06.1991 Contrato firmado entre a UFPA e OSWALDO RIBEIRO, objetivando locação 
do imóvel sito à Rua Magno de Araújo, n.2235, na cidade de Abaetetuba, para 
servir de Sede às atividades da UFPA. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.031 
Cx.1; p.14                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11.07. 1991 Contrato firmado entre a UFPA e ERDI DAMASCENO SANCHES, 
objetivando locação do Imóvel sito à Travessa Dom Romualdo de Seixas, n. 
513, na cidade de Cametá, para servir de Sede à UFPA. Contém termo do 
contrato.  

01.05.032 
Cx.1; p.15                                                                                                                                                                                                                                                                        

12.08.1991 Contrato celebrado entre a UFPA e a CONSTRUTORA RABELO, objetivando 
construção do Restaurante do Setorial Básico. Contém termo do contrato.   

01.05.033 
Cx.1; p.16                                                                                                                                                                                                                                                                                              

01 .10.1991 Contrato celebrado entre a UFPA e J. CRUZ ENGENHARIA, objetivando 
Contratação de um instrutor Didático-Pedagógico para Educação Básica - 
PROA/UFPA - Empresa. Contém termo do contrato.  

01.05.034 
Cx.1; p.17                                                                                                                   

13.11.1991 Contrato celebrado entre a UFPA e a ESTACON ENGENHARIA, objetivando 
contratação de um Instrutor Didático-Pedagógico para Educação Básica-
PROA/UFPA-Empresa. Contém termo do contrato.                                                                                                                                                                           

01.05.035 
Cx.1; p.1                                                                                                                           

10.12.1992 Contrato n.001, firmado entre a UFPA e a FIRMA OLIVETTI DO BRASIL, 
objetivando manutenção de máquinas datilográficas eletrônicas OLIVETTI. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.035 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                                                                                                                                                          

19.02.1992 Contrato n.002, firmado entre a UFPA e a FIRMA XECMÁQUINAS – 
COMÉRCIO SERVIÇOS, objetivando manutenção preventiva e corretiva das 
máquinas datilográficas elétricas e eletrônicas IBM. Contém termo do contrato.  

01.05.036 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.05.1992 Contrato n.003, firmado entre a UFPA e a FIRMA G. J. PRESTES, objetivando 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos na UFPA. 
Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.037 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               

29.05.1992 Contrato n.003, celebrado entre a UFPA e a SEGUP, objetivando realização do 
ensino das disciplinas ministradas, Deontologia e Medicina Legal, aos alunos 
do Centro de Ciências da Saúde. Contém termo do contrato.  

01.05.038 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                                                                                                                                        

01.07.1992 Contrato n.003, firmado entre a UFPA e a FIRMA AR FRIO DA AMAZÔNIA, 
objetivando manutenção dos sistemas centrais de ar condicionado nos prédios 
do Campus Básico e Museu da UFPA. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.039 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                                                                                                                                      

01.03. 1992 Contrato n.3-HB-0019-050, firmado entre a UFPA e a DIGITAL 
EQUIPAMENT DO BRASIL, objetivando manutenção de equipamentos de 
processamento de dados. Contém termo do contrato.  

01.05.040 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                                                                                                                                         

19.11.1992 Contrato n.04, firmado entre a UFPA e a XEROX DO BRASIL, objetivando 
locação de copiadoras instaladas na UFPA. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.041 
Cx.1; p.8 

 30.12.1992 Contrato n.0276-001, firmado entre a UFPA e a IBM BRASIL, objetivando uso 
de Programas IBM. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.042 
Cx.1; p.9                                                                                                                        

15.06.1992 Contrato n.0289-001, firmado entre a UFPA e a IBM BRASIL, objetivando 
aluguel e uso de Programas IBM, sob licença da contratada. Contém termo do 
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contrato, aditivos.  

01.05.043 
Cx.1; p.10                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.09.1992 Contrato n.0295X001, firmado entre a IBM BRASIL e a UFPA, objetivando 
manutenção de máquinas IBM, instaladas na UFPA. Contém dossiê dos 
contratos de 1992 a 1997.  

01.05.044 
Cx.1; p.11                                                                                                                                         

27.07.1992 Contrato de prestação de serviço n.66000.1135, firmado entre a UFPA e a 
EBCT, objetivando Serviço de Coleta, Transporte e Entrega de 
Correspondência Agrupada. Contém termo do contrato.  

01.05.045 
Cx.1; p.12 

11.02.1992 Contrato firmado entre a UFPA e a SMI – SOFTWARE MARKETING INTEL, 
objetivando uso de programas e suporte do ANSYS (ASC) na UFPA. Contém 
termo do contrato.  

01.05.046 
Cx.1; p.13                                                                                                                                              

10.04.1992 Contrato firmado entre a UFPA e a DIGITAL EQUIPMENT COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA, objetivando alteração da Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo do 
Contrato para Manutenção de Equipamentos e Processamento de Dados. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.047 
Cx.1; p.14 

11.05.1992 Contrato firmado entre CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI e 
a UFPA, objetivando locação do Imóvel sito à TV. Dom Pedro I, n.519. 
Contém termo do contrato.  

01.05.048 
Cx.1; p.15 

17.06.1992 Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES e a UFPA,  
objetivando cessão de uso de espaço no CENTUR, para realização do Encontro 
Regional de Estudantes de Direito. Contém termo do contrato.  

01.05.049 
Cx.1; p.16 

22.06.1992 Contrato celebrado entre a UFPA e a SARL LES EDITIONS DEONAL, 
objetivando publicação em Língua Portuguesa, edição bilíngue 
Francês/Português da obra: O Panamá – As Aventuras dos Meus Sete Tios, 
Dezenove Poemas Elásticos, a Guerra de Luxemburgo e Poemas Negros. 
Contém termo do contrato.  

01.05.050 
Cx.1; p.17 

07 .07.1992 Contrato firmado entre ERDI DAMASCENO SANCHES e a UFPA, 
objetivando locação do Imóvel sito à TV. Dr. Romualdo de Seixas, n.513, no 
município de Cametá, para servir de Sede às atividades da UFPA. Contém 
termo do contrato.   

01.05.051 
Cx.1; p.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

01.09.1992 Contrato firmado entre ALMA VAN LANDUYT MORSEAU e a UFPA, 
objetivando renovação de locação do Imóvel, destinado ao uso e atividades 
Institucionais da UFPA, no Setor HIGS, quadra n.705, bloco G, casa 52, em 
Brasília – DF. Contém termo do contrato.  

01.05.052 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12.01. 1993 Contrato n.001, celebrado entre a UFPA e a STEL, objetivando manutenção e 
operação no Sistema de Telecomunicações da UFPA. Contém termo do 
contrato, aditivos.  

01.05.053 
Cx.1; p.2                                                                                                                                            

28.06.1993 Contrato n.001, firmado entre a ENGENHARIA DE ARREMATES e a UFPA, 
objetivando conclusão da Obra TAPIRI, Setor de Recreação no Campus 
Universitário de Marabá. Contém termo do contrato.  

01.05.054 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                

30.11.1993 Contrato n.01, firmado entra a UFPA e o BANCO REAL, objetivando locação 
de módulo de loja para instalação do posto de serviço bancário no Campus 
Universitário do Guamá. Contém termo do contrato.  

01.05.055 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               

30.11.1993 Contrato n.01, firmado entra a UFPA e o BANCO BAMERINDUS DO 
BRASIL, objetivando locação de um módulo de loja para instalação do posto 
de serviço bancário no Campus Universitário do Guamá. Contém termo do 
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contrato.  

01.05.056 
Cx.1; p.5                                                                                                                                          

28.06.1993 Contrato n.002, firmado entre a CONSTRUTORA DE ENGENHARIA 
ARREMATES e a UFPA, objetivando construção do pavilhão de salas de aula 
e auditório no Campus Universitário de Marabá. Contém termo do contrato.  

01.05.057 
Cx.1; p.6 

16.04.1993 Contrato n.02, firmado entre CESARINA CAMARA REBORDÃO e a UFPA, 
objetivando aluguel do Imóvel sito a TV. Quintino Bocaiúva, n.1423, na cidade 
de Belém. Contém termo do contrato.  

01.05.058 
Cx.1; p.7 

[1993] Carta-Contrato n.02, firmado entre a UFPA e a FIRMA WF COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES, objetivando manutenção preventiva e corretiva de 
máquina de escrever eletrônica IBM, em Brasília – DF (REUFPA), localizada 
na HIGS 705, bloco “G”, casa 51. Contém termo do contrato.  

01.05.059 
Cx.1; p.8 

01.06.1993 Contrato n.04, firmado entre a UFPA e a SERVINORTE ADMINISTRAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, objetivando Serviços de Guarda e 
Vigilância, áreas interna e externa da UFPA. Contém termo do contrato, 
aditivos.  

01.05.060 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                                                             

17.03.1993 Carta-Contrato n.006, firmado entre a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE e a UFPA, objetivando prestação de serviços especializados de 
Controle de Qualidade dos Alimentos Adquiridos para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. Contém termo do contrato.  

01.05.061 
Cx.1; p.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23.04.1993 Contrato n.07, firmado entre a UFPA e a FIRMA ASI - AUTOMAÇÃO E 
SISTEMAS INTELIGENTES DE INFORMÁTICA, objetivando prestação de 
serviços técnicos de informática no sistema de controle do acervo da Biblioteca 
Central da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.062 
Cx.1; p.11                                                                                                                                      

22.04.1993 Contrato n.08, firmado entre a UFPA e a SOL INFORMÁTICA, objetivando 
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos. Contém termo do contrato.  

01.05.063 
Cx.1; p.12                                                                                                                                                                                                                                                                        

22.06.1993 Contrato n.10, firmado entre a UFPA e a SEGUP, objetivando realização do 
Ensino das Disciplinas ministradas pelo Departamento de Deontologia e 
Medicina Legal aos alunos do Centro de Ciências da Saúde. Contém termo do 
contrato.  

01.05.064 
Cx.2; p.13                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14.10.1993 Contrato n.13, firmado entre a UFPA e a EMPRESA TICKET SERVIÇOS 
COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO, objetivando fornecimento de tíquetes Vale 
Alimentação, destinados aos Servidores da UFPA. Contém termo do contrato, 
aditivos.  

01.05.065 
Cx.2; p.14 

06.12.1993 Contrato n.15, firmado entre a UFPA e CATARINA MARIA ÍGNES REGINA 
TANCREDI, objetivando locação do Imóvel sito à Travessa D. Pedro I, n.519, 
para servir de sede à Escola de Teatro e Dança do Núcleo de Artes da UFPA. 
Contém termo do contrato. 

01.05.066 
Cx.2; p.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

01.01.1993 Contrato n.016, firmado entre a SERVINORTE – ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA e a UFPA, objetivando serviços de limpeza e 
conservação das áreas abertas e prédios da UFPA. Contém termo do contrato, 
aditivos.  

01.05.067 
Cx.2; p.16 

01.04.1993 Contratos de Prestação de Serviço n.103595; 103596; 103597, firmados entre a 
TELEPARÁ e a UFPA, objetivando Uso Direto de Linhas Telefônicas no 
Mestrado em Engenharia Elétrica, Hospital Universitário Bettina Ferro de 
Souza, Laboratório de Genética Humana, Poema, Interiorização, Garagem e 
CEG. Contém termos dos contratos.  
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01.05.068 
Cx.2; p.17                                                                                                                                           

28.06.1993 Contrato firmado entre a UFPA e a ARREMATES ENGENHARIA 
CONSTRUTORA, objetivando conclusão da obra Restaurante Universitário no 
Campus de Marabá. Contém termo do contrato.  

01.05.069 
Cx.2; p.18                                                                                                                                           

01.09.1993 Contrato de Locação firmado entre ALMA VAN LANDAUYT MORSEAU e a 
UFPA, objetivando renovação do contrato do Imóvel sito HIGH Quadra 705 – 
Bloco G-51 para uso das atividades Institucionais da UFPA em Brasília-DF. 
Contém termo do contrato.  

01.05.070 
Cx.2; p.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22.09.1993 Contrato firmado entre a UFPA e a LES EDITIONS DENOEL, objetivando 
Cessão do Proprietário ao Editor, para publicação em edição bilíngue 
Francês/Português dos poemas: Pâques à New – York, La Prose du 
Transsibérien, Documentaires, Sonnets Divers, Au Coeur du Monde, Amours. 
Contém termo do contrato.  

01.05.071 
Cx.2; p.20                                                                                                                                          

08.10.1993 Contrato firmado entre a DIGITAL EQUIPAMENT DO BRASIL – 3HB-0019-
050 e a UFPA, objetivando manutenção de equipamentos de Processamento de 
Dados. Contém termo do contrato.  

01.05.072 
Cx.2, p.21 

21.10.1993 Contrato celebrado entre a UFPA e a IBM DO BRASIL, objetivando prestação 
de serviços de apoio e manutenção de máquinas IBM e financiamento de 
programas para uso na UFPA. Contém termo do contrato.  

01.05.073 
Cx.2; p.22                                                                                                                                            

[1993] Contrato firmado entre a UFPA e o INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DA AMAZÔNIA, objetivando 
Qualificação Profissional em Gestão Hospitalar e Recursos Humanos visando 
Implantação do Curso de Especialização na área da Saúde, Hospital 
Universitário João de Barros Barreto. Contém minuta do contrato.  

01.05.074 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01.01.1994 Carta-Contrato n.01, celebrado entre VALÉRIA MARIA LOPES CABRAL e a 
UFPA, objetivando locação de uma linha Telefônica Comercial n.243.9772, na 
representação da UFPA em Brasília – DF (REUFPA), localizada na HIGS 705, 
Bloco “G”, casa 51. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.075 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                

 01.07.1994 Termo Aditivo n.01 ao contrato firmado (01.10.1992 a 30.09.1997) entre a 
UFPA e RAUL DA SILVA NAVEGANTE, objetivando locação do Imóvel sito 
à Av. Governador José Malcher, n.128, para servir de Sede ao Programa Centro 
Agro ambiental do Tocantins CAT. Contém termo aditivo, apostilamento.  

01.05.076 
Cx.1; p.3   

23.11.1994 Carta-Contrato n.01, firmada entre a PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando prestação de serviços de Perícia 
Técnica e elaboração de um Laudo da Ilha do Atalaia no município de 
Salinópolis/Pará. Contém termo do contrato.  

01.05.077 
Cx.1; p.4 

01.02.1994 Carta-Contrato n.02, firmada entre a UFPA e a OLIVETTI DO BRASIL, 
objetivando a manutenção e assistência técnica em máquinas de escrever 
eletrônicas. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.078 
Cx.1; p.5                                                                                                                                          

29.06.1994 Contrato n.02, firmado entre a UFPA e o BANCO BAMERINDUS DO 
BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, objetivando locação de um módulo de 
Loja no Setor de Recreação para instalação do Posto do Banco Bamerindus do 
Brasil S.A. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.079 
Cx.1; p.6                                                                                                                                           

01.02.1994 Contrato n.03, firmado entre a UFPA e a FIRMA MARCOS MARCELINO, 
objetivando manutenção e assistência técnica em máquinas de escrever IBM. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.080 29.06.1994 Contrato n.03 firmado entre a UFPA e o BANCO REAL SOCIEDADE 
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Cx.1; p.7                                                                                                                   ANÔNIMA, objetivando locação de um módulo de loja do Setor de Recreação 
para a instalação do Banco Real S.A. Contém termo do contrato, aditivo.                                                                                                                                                                                

01.05.081 
Cx.1; p.8                                                                                                                                               

01.02.1994 Carta-Contrato n.004, firmado entre a FIRMA AR FRIO COMÉRCIO 
REFRIGERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA e a UFPA, objetivando 
manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de Ar condicionado e 
Multisplit. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.082 
Cx.1; p.9 

02.08.1994 Contrato n.04, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando locação de 06 máquinas fotocopiadoras, ampliadoras e redutoras, 
instaladas no DAVES. Contém termo do contrato, apostilamento.  

01.05.083 
Cx.1; p.10 

08.03.1994 Contrato n.05, celebrado entre a UFPA e EDINALDA SILVA, objetivando 
locação da Cantina do Setor Profissional da UFPA, no Campus do Guamá. 
Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.084 
Cx.1; p.11                                                                                                                                           

14.03.1994 Carta-Contrato n.006, firmado entre a FAE e a UFPA, objetivando Prestação de 
Serviços Especializados de Controle de Qualidade dos Alimentos Adquiridos 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Contém termo do contrato.  

01.05.085 
Cx.1; p.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01.03.1994 Contrato n.06, celebrado entre a UFPA e LOURENÇO SARMANHO 
FIGUEIREDO, objetivando locação de três módulos de lojas no andar térreo do 
Prédio da Reitoria, para funcionamento de uma cantina. Contém termo do 
contrato, aditivos.  

01.05.086 
Cx.1; p.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

03.03.1994 Contrato n.07, celebrado entre a UFPA e ROSIVALDO LINHARES DOS 
SANTOS, objetivando locação da Cantina do Campus Básico da UFPA para 
fornecimento de lanches e refeições à Comunidade Universitária. Contém termo 
do contrato, aditivo.  

01.05.087 
Cx.1; p.14 

27.02.1994 Contrato n.08 de locação, firmado entre a UFPA e o BANCO DO BRASIL, 
objetivando locação de 4 módulos de lojas do Prédio no Setor de Recreação 
para a instalação do Posto de Serviços do Banco do Brasil. Contém termo do 
contrato, aditivo.                                                                                                                                                                                                                                                                              

01.05.088 
Cx.1; p.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                

27.02.1994 Contrato n.09, celebrado entre a FIRMA AR FRIO DA AMAZÔNIA e a 
UFPA, objetivando manutenção e operação das Centrais de ar condicionado 
instaladas no prédio da Reitoria e outras Unidades da UFPA. Contém termo do 
contrato, aditivo.  

01.05.089 
Cx.1; p.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

01.03.1994 Contrato n.10, firmado entre a UFPA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
CEF, objetivando locação de 2 módulos de lojas do Prédio no Setor de 
Recreação para a instalação do Posto de Serviços da CEF, a fim de dar 
atendimento aos servidores da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.090 
Cx.1; p.17                                                                                                                  

28.03.1994 Contrato de Comodato n.10.001, firmado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ, objetivando Cessão do 
Equipamento Vanguarda Mecânica, para uso no Laboratório de Engenharia 
Química do Centro Tecnológico da UFPA. Contém termo do contrato.                           

01.05.091 
Cx.1; p.18                                                                                                                                                                                                                                                                                            

01.08.1994 Contrato n.12, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando locação de máquinas Fotocopiadoras instaladas na UFPA. Contém 
termo do contrato, aditivo, rescisão contratual.  

01.05.092 
Cx.1; p.19                                                                                                                                                                                                                                                                                      

30.08.1994 Contrato n.13, firmado entre a UFPA e o BANCO DO BRASIL, objetivando 
locação de 01 módulo de loja no Prédio da Administração do Centro 
Tecnológico, para instalação do Posto de Serviço, para atendimento aos 
Servidores da UFPA. Contém termo do contrato, aditivo, rescisão contratual.  
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01.05.093 
Cx.2; p.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01.09.1994 Contrato n.14, celebrado entre ERIKA AITA E ANNIE MARIE EMMA 
KRUEGER e a UFPA, objetivando locação não Residencial do Imóvel sito à  
Av. José Bonifácio, n.964, para servir de sede à Escola de Música da UFPA. 
Contém termo do contrato.  

01.05.094 
Cx.2; p.21                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31.08.1994 Contrato n.15, firmado entre a UFPA e o BANCO REAL, objetivando locação 
de 01 módulo de loja do Centro Tecnológico, para a instalação de um Posto de 
Serviço, para atendimento aos Servidores da UFPA. Contém termo do contrato, 
aditivo.  

01.05.095 
Cx.2; p.22                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.10.1994 Contrato n.16, firmado entre a UFPA e a FIRMA ALMIRANTE, objetivando 
construção do Atelier de Artes. Contém termo do contrato, aditivos.   

01.05.096 
Cx.2; p.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

21.11.1994 Contrato n.17, firmado entre a UFPA e a FIRMA SERVINORTE SERVIÇOS 
GERAIS, objetivando prestação de serviços de Limpeza e Conservação das 
Áreas Abertas e Prédios da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.097 
Cx.2; p.24 

12.07.1994 Contrato n.66000.1255, firmado entre a UFPA e a EBCET, objetivando 
Serviços de Coleta, Transporte e Entrega de Correspondência Agrupada. 
Contém termo do contrato.  

01.05.098 
Cx.2; p.25 

12.07.1994 Contrato n.66000.1135, firmado entre a UFPA e a EBCET, objetivando 
Serviços de Coleta, Transporte e Entrega de Correspondência Agrupada. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.099 
Cx.2; p.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30.08  e 
11.11.1994 

Contratos n.635.502-1 ao 647.462-4, firmados entre a TELEPARÁ e a UFPA, 
objetivando uso direto de linhas telefônicas para as unidades Administrativas e 
Acadêmicas da UFPA. Contém termos dos contratos.  

01.05.100 
Cx.3; p.27                                                                                                                                                     

06.01.1994 Contrato de Cooperação Técnica, celebrado entre a UFPA e a CEPLAC, 
Superintendência Regional da Amazônia Oriental, objetivando Integração de 
Esforços visando Organização e Desenvolvimento de Atividades de Interesse 
das Instituições nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão em regiões do Estado 
do Pará. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.101 
Cx.3; p.28 

 16.03.1994 Contrato de Uso celebrado entre a UFPA e a DELEGACIA REGIONAL DO 
TRABALHO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando Cessão do Imóvel situado 
na Praça Cristo Redentor, no município de Castanhal para uso exclusivo do 
Centro de Ciências Agrárias da UFPA. Contém termo do contrato.  

01.05.102 
Cx.3; p.29 

05.04.1994 Contrato firmado entre OSVALDO RIBEIRO e a UFPA, objetivando locação 
do Imóvel situado na Rua Magno de Araújo, n.2235, bairro Centro, na cidade 
de Abaetetuba, para servir de sede às atividades específicas da UFPA. Contém 
termo do contrato, aditivos.  

01.05.103 
Cx.3; p.30                                                                                                                          

30.04.1994 Contrato firmado entre ERDI DAMASCENO SANCHES e a UFPA, 
objetivando locação do Imóvel situado na Rua Romualdo de Seixas n.513, 
Bairro Centro, na cidade de Cametá, para servir de sede às Atividades 
Específicas da UFPA. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.104 
Cx.3; p.31                                                                                                                                          

05.05.1994 Contrato firmado entre MARIA DE LOURDES SOUZA QUEIROZ e a UFPA, 
objetivando locação do Imóvel situado na Rua Hernane, n.532, na cidade de 
Castanhal, para servir de sede às Atividades Específicas da UFPA. Contém 
termo do contrato, aditivos.  

01.05.105 
Cx.3; p.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

27.10.1994 Contrato celebrado entre a UFPA e CARLOS EDUARDO SANCHES 
MOLCK, objetivando renovação de locação do Imóvel, destinado ao uso das 
Atividades Institucionais da UFPA, sito no setor HIGS quadra 705, bloco G, 
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casa 51, em Brasília – DF. Contém termo do contrato.  

01.05.106 
Cx.3; p.33 

[1994] Contrato de Comodato celebrado entre a TELESP e a UFPA, objetivando 
empréstimo de materiais e equipamentos utilizados no Curso de 
Telecomunicações. Contém minuta do contrato.  

01.05.107 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                      

[1995] Carta-Contrato n.01, firmado entre a UFPA e VALÉRIA MARIA LOPES 
CABRAL, objetivando locação de uma linha telefônica comercial n.243.9772, 
instalada na representação da UFPA em Brasília – DF, localizada na HIGS 705, 
bloco “G”, casa 51. Contém termo do contrato.  

01.05.108 
Cx.1; p.2                                                                                                                                         

19.06.1995 Contrato n.01, firmado entre a UFPA e a FIRMA IBM DO BRASIL, 
objetivando manutenção e funcionamento máquinas instaladas no Prédio da 
Reitoria, Departamento de Recursos Materiais, DERCA, SECOM e Biblioteca 
Central. Contém termo do contrato.  

01.05.109 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

16.08.1995 Carta-Contrato n.01, firmado entre a UFPA e a FIRMA WMW SERVIÇOS 
ADUANEIROS, objetivando Prestação de Serviços Aduaneiros. Contém termo 
do contrato, aditivo.  

01.05.110 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                    

27.03.1995 Contrato n.02, firmado entre a UFPA e a FIRMA EQUITEL– 
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, objetivando 
Aquisição de uma Central Telefônica e Assistência Técnica. Contém termo do 
contrato.  

01.05.111 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

02.01.1995 Carta-Contrato n.03, firmado entre a UFPA e a FIRMA H.S.N. SISTEMAS, 
objetivando manutenção preventiva e corretiva do Sistema de 
Telecomunicações da UFPA. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.112 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

08.03.1995 Contrato n.03, firmado entre a UFPA e a FIRMA CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, objetivando construção do Laboratório de 
Ecologia Experimental do Núcleo de Meio Ambiente. Contém termo do 
contrato, apostilamento.  

01.05.113 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.01.1995 Carta-Contrato n.04, firmado entre a UFPA e a FIRMA AR FRIO COMÉRCIO 
DE REFRIGERAÇÃO, objetivando manutenção preventiva e corretiva nos 
Equipamentos do Restaurante Universitário. Contém termo do contrato.  

01.05.114 
Cx.1; p.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

01.06.1995 Contrato n.04, firmado entre a SERVINORTE – ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA e a UFPA, objetivando Prestação de Serviços 
de Guarda e Vigilância. Contém termo do contrato, aditivos, apostilamento.  

01.05.115 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

02.01.1995 Carta-Contrato n.05, firmado entre a UFPA e a FIRMA G. J. PRESTES, 
objetivando manutenção preventiva e corretiva nos Equipamentos 
Odontológicos. Contém termo do contrato, processo.  

01.05.116  
Cx.1; p.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

05.06.1995 Contrato n.05, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando locação das máquinas Fotocopiadoras instaladas no DAVES. 
Contém termo do contrato, rescisão bilateral do contrato.  

01.05.117 
Cx.1; p.11                                                                                                                     

02.01.1995 Carta-Contrato n.06, firmado entre a UFPA e a FIRMA INDÚSTRIAS 
VILLARES, objetivando manutenção preventiva e corretiva dos Aparelhos de 
Transportes (ATS/Elevadores). Contém termo do contrato.                                                                                                                                                                                    

01.05.118 
Cx.1; p.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10.07.1995 Contrato n.06, firmado entre a UFPA, LEONOR DA SILVA REBORDÃO e 
CESARINA CAMARA REBORDÃO, objetivando locação do Imóvel sito à 
Travessa Quintino Bocaiúva, n.1423, Casa do Estudante Universitário. Contém 
termo do contrato, aditivos, apostilamento.  

01.05.119 01.11.1995 Contrato n.06, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
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Cx.1; p.13                                                                                                                                                                                                                                                                                               objetivando Locação, Manutenção Preventiva e Corretiva de seis Máquinas 
Fotocopiadoras instaladas: Centro de Letras e Artes, Centro de Ciências Exatas 
e Naturais, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Ciências da 
Saúde, Centro Tecnológico e Centro Sócio Econômico. Contém termo do 
contrato, apostilamento, rescisão contratual.  

01.05.120 
Cx.1-2; 
 p.14 A-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.10.1995 Contrato n.007, firmado entre a UFPA e a FIRMA G. J. PRESTES, objetivando 
manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos Odontológicos do Curso 
de Odontologia, Colégio NPI, Serviço Médico Odontológico e Hospital 
Universitário Bettina Ferro de Souza. Contém termo do contrato, apostilamento, 
processos-1994/1998.   

01.05.121 
Cx.2; p.15                                                                                                                                                    

01.04.1995 Carta-Contrato n.07, firmado entre a UFPA e a EMPRESA ARGEL 
ENGENHARIA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS, objetivando 
manutenção preventiva e corretiva, sem reposição de condicionadores de ar, do 
Centro de Ciências da Saúde de UFPA. Contém termo do contrato.  

01.05.122 
Cx.2; p.16                                                                                                                                                    

01.06.1995 Contrato n.07, firmado entre UFPA e a FIRMA GUIMARÃES & TITAM, 
objetivando locação de 01 Módulo de Loja do Prédio do Setor de Recreação e 
Assistência ao Estudante, instalação da Franquia da Agência dos Correios e 
Telégrafos. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.123 
Cx.2; p.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01.04.1995 Carta-Contrato n.09, firmado entre UFPA e a FIRMA UNISYS 
ELETRÔNICA, objetivando manutenção nos microcomputadores instalados no 
Núcleo Pedagógico Integrado, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Centro 
Tecnológico. Contém termo do contrato.  

01.05.124 
Cx.2; p.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

05.01.1995 Carta-Contrato n.10, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando locação de duas Máquinas Fotocopiadoras, incluindo Manutenção 
preventiva e corretiva instaladas no Departamento de Apoio ao Vestibular. 
Contém termo do contrato.  

01.05.125 
Cx.2; p.19 

01.07.1995 Carta-Contrato n.11, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças de 
máquinas fotocopiadoras. Contém termo do contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

01.05.126 
Cx.2; p.20                                                                                                                                                                                                                                                  

11.07.1995 Carta-Contrato n.12, firmado entre a UFPA e a FIRMA ALMEIDA FRANÇA 
ENGENHARIA, objetivando manutenção preventiva e corretiva em 
condicionadores de ar e Multisplit, instalados na UFPA em Brasília. Contém 
termo do contrato, aditivo.  

01.05.127 
Cx.2; p.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

03.07.1995 Contratos n.178389-1 e 178390-4, firmados entre a UFPA e a TELEPARÁ, 
objetivando Aquisição de Linhas Telefônica para atender ao Campus 
Universitário de Castanhal. Contém termo dos contratos.  

01.05.128 
Cx.2; p.22 

01.06.1995 Contrato n.40351001, firmado entre a UFPA e a BRASIL-INDÚSTRIA, 
MÁQUINAS E SERVIÇOS, objetivando Aquisição de Equipamentos e 
Serviços necessários à execução do Projeto de Informatização da UFPA. 
Contém termo do contrato.  

01.05.129 
Cx.2; p.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14.09.1995 Contrato firmado entre a UFPA e CARLOS EDUARDO SANCHES MOLCK, 
objetivando renovação do contrato de locação do Imóvel, no Setor HICS, 
quadra 705, Bloco G, casa 51, em Brasília – DF. Contém termo do contrato, 
aditivo.  

01.05.130 
Cx.2; p.24 

[1995] Contrato de Patrocínio firmado entre a UFPA, CREDICARD e a ASCON, 
objetivando apoio cultural e patrocínio para realização da VII Feira Cultural 
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Universitária – FEUNI, e venda de cartões Credicard para Universitários. 
Contém termo do contrato.  

01.05.131 
Cx.2; p.25 

[março a 
dezembro de 
1995] 

Contratos firmados entre a UFPA e a TELEPARÁ, objetivando prestação de 
serviço telefônico no Campus Universitário do Guamá, Hospital da Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital Universitário João Barros Barreto, Centro de Ciências 
da Saúde, Serviço de Teatro. Contém termo dos contratos.  

01.05.131 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                      

01.01.1996 Carta-Contrato n.01, firmado entre a UFPA e VALÉRIA MARIA LOPES, 
objetivando locação de uma Linha Telefônica Comercial n.243-9772, instalada 
na representação da UFPA em Brasília-DF (REUPA), localizada na HIGS 705, 
bloco G, casa 51. Contém termo do contrato.  

01.05.132 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                    

01.02.1996 Contrato n.01 celebrado entre a UFPA e a FIRMA THERMAR 
ENGENHARIA, objetivando manutenção e operação das Centrais de ar-
condicionado em unidades Acadêmicas e Administrativas da UFPA. Contém 
termo do contrato.  

01.05.133 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                     

01.01.1996 Carta-Contrato n.02, firmado entre a UFPA e a FIRMA XEROX DO BRASIL, 
objetivando prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de 
máquina fotocopiadora Xerox, instalada no Centro de Exatas e Naturais, 
pertencente ao Curso de Pós – Graduação em Química de Produtos Naturais. 
Contém termo do contrato.  

01.05.134 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                      

10.02.1996 Contrato n.02, celebrado entre a UFPA e a FIRMA JOTA ENGENHARIA, 
objetivando a construção do prédio do bloco de salas de aula do Centro de 
Ciências da Saúde. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.135 
Cx.1; p.5                                                                                                                                               

03.06.1996 Carta-Contrato n.04, firmado entre a UFPA e a FIRMA TÉCNICA DE 
SISTEMAS, objetivando manutenção e assistência em 60 máquinas de escrever 
eletrônicas, marca Olivetti. Contém termo do contrato, rescisão contratual.  

01.05.136 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                 

03.06.1996 Carta-Contrato n.05, firmado entre a UFPA e a FIRMA ART SERVIÇO E 
TECNOLOGIA , objetivando manutenção e assistência técnica em  máquinas 
de escrever, elétricas e eletrônicas, marca IBM. Contém termo do contrato, 
rescisão contratual.  

01.05.137 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                     

25.04.1996 Carta-Contrato n.006, firmado entre a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE e a UFPA, objetivando prestação de serviços de Normatização e 
Padronização de Métodos Analíticos e Análises Físicas, Químicas, 
Toxicológicas, Sensoriais, Aceitabilidade, Inspeções e Coletas de Alimentos e 
Embalagens, com laudos, relatórios de inspeção adotados pela FAE. Contém 
termo do contrato.  

01.05.138 
Cx.1; p.8                                                                                                                                             

15.07.1996 Carta-Contrato n.06, firmado entre a UFPA e a FIRMA ELEVADORES 
ATLAS, objetivando prestar serviços técnicos de manutenção preventiva e 
corretiva nos aparelhos de transporte, AT – Elevadores. Contém termo do 
contrato, aditivos.  

01.05.139 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                     

09.08.1996 Carta-Contrato n.07, firmado entre a UFPA e a FIRMA UNISYS BRASIL , 
objetivando prestar serviços técnicos de manutenção de microcomputadores 
instalados no Núcleo Pedagógico Integrado, Centro de Ciências Exatas e 
Naturais, Centro Tecnológico. Contém termo do contrato.  

01.05.140 
Cx.1; p.10                                                                                                                                                  

12.08.1996 Carta-Contrato n.08, firmado entre a UFPA e a FIRMA PJC – PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES, objetivando a construção do prédio, Almoxarifado de 
Reagentes do Centro de Geociências. Contém termo do contrato, aditivo.  
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01.05.141 
Cx.1; p.11                                                                                                                                                   

11.12.1996 Carta-contrato n.09, firmado entre UFPA e a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, objetivando locação de um módulo de loja de 30 m², localizado no 
Campus Profissional I, para a instalação de um caixa avançado. Contém termo 
do contrato.  

01.05.142 
Cx.1; p.12                                                                                

 [Dezembro de 
1996] 

Contrato de Prestação de Serviços n.10, celebrado entre a FUNDAÇÃO 
CULTURAL PALMARES e a UFPA, objetivando reunião e reprodução de 
documentos cartoriais, históricos relativos às Comunidades Remanescentes de 
Quilombos. Contém termo do contrato.  

01.05.143 
Cx.1; p.13                                                                                                                                             

02.01.1996 Contrato n.66000.1135 (SERCA) firmado entre a UFPA e a EBCT, objetivando 
Serviço de Coleta, Transporte e Entrega de Correspondência Agrupada. Contém 
termo do contrato, aditivos.  

01.05.144 
Cx.1; p.14                                                                                                                                                     

02.01.1996 Contrato n.66000.1255 (SERCA) firmado entre a UFPA e a EBCT, objetivando 
Serviço de Coleta, Transporte e Entrega de Correspondência Agrupada. Contém 
termo do contrato, aditivos.  

01.05.145 
Cx.1; p.15                                                                                                                                                                

09.10.1996 Contrato firmado entre a BB FINANCEIRA e a UFPA, objetivando concessão 
de empréstimos à empregados ativos na UFPA, mediante consolidação em 
folha de pagamento ou débito em conta corrente. Contém termo do contrato, 
aditivo.  

01.05.146 
Cx.1; p.16                                                                                                                                                      

01.05.1996 Contrato firmado entre UFPA e UNISYS BRASIL , objetivando manutenção de 
equipamentos – Microcomputadores e Impressoras instaladas nos Laboratórios 
de Computação do NPI. Contém termo do contrato.  

01.05.147 
Cx.1; p.17                                                                                                                                                     

25.10.1996 Contrato celebrado entre CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a UFPA, 
objetivando o patrocínio e participação da CEF, no II Encontro de Habitação 
Popular. Contém termo do contrato.  

01.05.148 
Cx.1; p.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

03.04.1996 Contrato firmado entre a TELEPARÁ e a UFPA, objetivando auxílio financeiro 
destinado à aplicação ao Plano de melhoramentos e expansão dos serviços 
públicos de telecomunicações. Contém processos de pagamento.  

ANO 1997 

01.05.149 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10.03.1997 Contrato n.001, firmado entre a UFPA e a CONSTRUTORA LIBRA, 
objetivando  recuperação da cobertura de prédios da UFPA. Contém termo do 
contrato, aditivo.  

01.05.150 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

02.01.1997 Carta-Contrato n.01, firmado entre a UFPA e a FIRMA H.S.N. SISTEMAS, 
objetivando serviços aos sistemas de telecomunicação, instalados em unidades 
do Campus Universitário do Guamá e no Hospital Universitário João de Barros 
Barretos. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.151 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31.10.1997 Contrato n.02, firmado entre a UFPA e a IBM BRASIL, objetivando a 
aquisição de equipamentos e serviços necessários à execução do Projeto de 
informatização. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.152 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[1997] Contrato n.03, firmado entre a UFPA e a FIRMA STORE COMÉRCIO, 
objetivando locação de Máquinas Fotocopiadoras, no Gabinete da Reitoria e da 
PROAD. Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.153 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                    

31.12.1997 Contrato n. 04, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando cooperação 
técnica à elaboração e execução de programas e projetos de pesquisa, ensino e 
extensão. Contém termo do contrato,  aditivo.  

01.05.154 
Cx.1; p.6 

[1997] Contrato celebrado entre a TELEPARÁ S.A. e a UFPA, objetivando aquisição 
de 26 linhas telefônicas. Contém termo do contrato, conversão dos contratos de 
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modalidade “Tarifa de Habilitação”.  

01.05.155 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                    

01.11.1997 
 

Contrato celebrado entre a UFPA e o INSTITUTO DE CONSULTORIA 
TÉCNICA PÚBLICA E PRIVADA, objetivando Prestação de Serviços 
Especializados de Apoio Técnico e Administrativo. Contém termo do contrato.  

ANO 1998 

01.05.156 
Cx.1; p.1                                                                                                                                                      

21.09.1998 Contrato n.01, firmado entre a UFPA e a IBM BRASIL, objetivando 
manutenção de equipamentos no Prédio da Reitoria, DEPAD, DERCA, 
SECOM, BIBLIOTECA CENTRAL. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.157 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                    

16.01.1998 Contrato n.02, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando locação do 
prédio, Sede da FADESP, no Setor Básico do Campus Universitário do Guamá. 
Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.158 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                    

[1998] Contrato n.05, celebrado entre a UFPA e a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, 
objetivando patrulhamento da Avenida Perimetral, Avenida Augusto Corrêa, 
Campus Universitário Guamá, com o veículo marca gol, modelo CLI 1.8, ano 
1994/1995, PLACA JTF 8961, por meio da cessão de uso à cessionária para 
utilização exclusiva. Contém termo do contrato. 

01.05.159 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                   

25.06.1998 Contrato n.06, celebrado entre a UFPA e MÁRCIO FRANCISCO MARQUES 
DOS SANTOS, objetivando locação da Cantina do NAEA, no setor 
Profissional do Campus do Guamá. Contém termo do contrato.  

01.05.160 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                                                                                   

30.06.1998 Contrato de Locação não Residencial n.07, celebrado entre o PROFESSOR 
RAUL DA SILVA NAVEGANTE e a UFPA, objetivando locação do prédio 
sito à Avenida Governador José Malcher, n.128 – Nazaré, para Sediar o 
Programa Centro Agro – Ambiental do Tocantins (CAT). Contém termo do 
contrato.  

01.05.161 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                  

[1998] Contrato n.07, celebrado entre a UFPA e a EBCT, objetivando prestação de 
serviços de coleta, transporte e entrega domiciliária, em âmbito nacional de 
objetos de correspondências. Contém termo do contrato.  

01.05.162 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                      

[1998] Contrato n.08, celebrado entre a UFPA e a EBCT, objetivando prestação de 
serviço de SEDEX Internacional com recebimento nas agências e ou coleta em 
âmbito nacional, encaminhar de objetos destinados aos países com as quais 
mantém acordo específico. Contém termo do contrato.  

01.05.163 
Cx.1; p.8                                                                                                                                                     

31.12.1998 Contrato n.031–MP/PA, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando a realização do Curso 
Especialização em Direito Ambiental. Contém termo do contrato.  

01.05.164 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                     

28.07.1998 Contrato n.100-00, firmado entre a UFPA e a FADESP, objetivando realização 
de Serviços de Comunicação Institucional, órgãos da Universidade e a 
Comunidade Acadêmica. Contém termo do contrato.  

01.05.165 
Cx.1; p.10 

26.06.1998 Contrato n.660001255, firmado entre a UFPA e a EBTC, objetivando prestação 
de serviços na Unidade de Representação da UFPA em Brasília, DF-HIGS 704- 
Bloco “D”, casa n.04. Contém termo do contrato.  

01.05.166 
Cx.1; p.11                                                                                                                                                  

03.07.1998 Contrato de Cooperação Técnica celebrado entre a EMBRAPA e a UFPA, 
objetivando execução de Pesquisa Agropecuária em Sistemas de Produção da 
Fauna Silvestre para Agricultura na Amazônia. Contém termo do contrato.  

01.05.167 
Cx.1; p.12                                                                                                                                                   

[1998] Termo de Compromisso n.078, celebrado entre a UFPA e a INFRAERO, 
objetivando Serviços de Armazenagem e Capatazia de mercadorias retiradas  no 
Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Belém. Contém termo do 
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contrato.  

ANO 1999 

01.05.168 
Cx.1; p.1 

[1999] Contrato n.001, celebrado entre a UFPA, NUMA e o ZENTRUM FUER 
MARINE TROPENOEKOLOGIE (Alemanha), objetivando empréstimo de 
equipamentos para utilização no Programa MADAM – Manejo e Dinâmica de 
Manguezais. Contém termo do contrato, aditivo (Documento incompleto). 

01.05.169 
Cx.1; p.2                                                                                                                                                       

21.09.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-
AÇU e UFPA, objetivando realização do Curso de Pedagogia com Formação 
Profissional em Educação Infantil e Básica de 1ª a 4ª série para Professores de 
Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.170 
Cx.1; p.3                                                                                                                                                      

21.09.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO, FADESP  e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.171 
Cx.1; p.4                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ,  
FADESP e a  UFPA, objetivando realização de Curso Superior de Licenciatura 
Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém termo do 
contrato, compromisso.  

01.05.172 
Cx.1; p.5                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
MARIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.173 
Cx.1; p.6                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21.10.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA, 
FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, Licenciatura 
Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém termo do 
contrato, compromisso.  

01.05.174 
Cx.1; p.7                                                                                                                                                     

28.12.1999 Contrato n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO 
POÇO, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Letras para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato.  

01.05.175 
Cx.1; p.8 

[1999] Contrato n.01, firmado entre a UFPA e o BANCO REAL, objetivando locação 
de 02 Módulos de Lojas do Prédio no Setor de Recreação e Assistência ao 
Estudante para Posto de Serviço do BANCO REAL. Contém termo do contrato.  

01.05.176 
Cx.1; p.9                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA, 
FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, Licenciatura 
Plena em Geografia para Professores de Educação Básica. Contém termo do 
contrato, compromisso.  

01.05.177 
Cx.1; p.10                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, 
FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, Licenciatura 
Plena em Geografia para professores de Educação Básica. Contém termo do 
contrato, compromisso.  

01.05.178 
Cx.1; p.11                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON 
DO PARÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em História para professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.179 21.10.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
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Cx.1; p.12                                                                                                                                                      MARIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.180 
Cx.1; p.13                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.181 
Cx.1; p.14                                                                                                                                                     

03.11.1999 Contrato n.002, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAILÂNDIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Matemática para Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.182 
Cx.1; p.15                                                                                                                                                     

03.11.1999 Contrato n.003, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAILÂNDIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior 
de Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato.  

01.05.183 
Cx.1; p.16                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.003, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON 
DO PARÁ, FADESP e a UFPA,  objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.184 
Cx.1; p.17                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.004, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALESTINA DO PARÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior de Licenciatura Plena em História para professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.185 
Cx.1; p.18                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.004, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALESTINA DO PARÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior, Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.186 
Cx.1; p.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

03.11.1999 Contrato n.004, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAILÂNDIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Letras para professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.187 
Cx.1; p.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

[1999] Contrato n.09, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA e a UFPA, objetivando Cessão do Direito de Uso e Implantação 
de Sistemas Aplicativos (programas de computador) de propriedade da UFPA. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.188 
Cx.1; p.21                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.017, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA DO PARÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior, Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.189 
Cx.1; p.22                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.018, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOIANÉSIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.190 
Cx.1; p.23                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.021, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 
ELISEU, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior de 
Licenciatura Plena em História e Geografia para Professores de Educação 
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Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.191 
Cx.1; p.24                                                                                                                                                     

21.10.1999 Contrato n.025, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO TOCANTINS, FADESP e a UFPA, objetivando realização de 
Curso Superior, Licenciatura Plena em História para professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.192 
Cx.1; p.25                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.026, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO TOCANTINS, FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia para Professores de 
Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.193 
Cx.1; p.26                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.041, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ELDORADO DO CARAJÁS, FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Curso Superior,  Licenciatura Plena em História e Geografia para Professores 
de Educação Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.194 
Cx.1; p.27                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.044, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANNACH, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior de 
Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.195 
Cx.1; p.28                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.045, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANNACH, FADESP e a UFPA, objetivando realização de Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para  Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.196 
Cx.1; p.29                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.047, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.197 
Cx.1; p.30                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.048, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso Superior, 
Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, compromisso.  

01.05.198 
Cx.1; p.31                                                                                                                                                 

21.10.1999 Contrato n.061, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GERALDO DO ARAGUAIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Curso Superior, Licenciatura Plena em História para Professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.199 
Cx.1; p.32                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.062, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GERALDO DO ARAGUAIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Curso Superior,  Licenciatura Plena em Geografia para professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato, aditivo, compromisso.  

01.05.200 
Cx.1; p.33                                                                                                                                                      

28.12.1999 Contrato n.076, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, 
FADESP e a UFPA, objetivando realização de Curso Superior, Licenciatura 
Plena em Ciências e Matemática para professores de Educação Básica. Contém 
termo do contrato, aditivos, compromisso.  

01.05.201 
Cx.1; p.34                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.107, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO XINGU, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior, Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.202 21.10.1999 Contrato n.108, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
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Cx.1; p.35                                                                                                                                                      FÉLIX DO XINGU, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior, Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação 
Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.203 
Cx.1; p.36                                                                                                                                                      

18.10.1999 Contrato n.232, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior, Licenciatura Plena em História para Professores de Educação Básica. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.204 
Cx.1; p.37                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato n.233, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
Superior de Licenciatura Plena em Geografia para Professores de Educação 
Básica da Prefeitura Municipal de Paragominas. Contém termo do contrato.  

01.05.205 
Cx.2; p.38                                                                                                                                              

22.02.1999 Contrato celebrado entre a UFPA e a EMPRESA NOVA DATA-SISTEMAS E 
COMPUTADORES, objetivando Compra e Venda de Equipamento de 
Informática. Contém termo do contrato.  

01.05.206 
Cx.2; p.39                                                                                                                                                     

10.03.1999 Contrato de Comodato celebrado entre a UFPA e a EMBRAPA, objetivando 
Cessão de 01 Semovente para utilização na execução dos trabalhos de Pesquisa 
Agropecuária do “Potencial Produtivo de Bovinos na Amazônia Oriental” 
vinculado ao Projeto 06.0.94.690.01-Convênio n.10200.97/068-8 (celebrado em 
10.07.1997). Contém termo do contrato.  

01.05.207 
Cx.2; p.40                                                                                                                                                     

05.05.1999 Contrato de Comodato de Bens Móveis, celebrado entre a EMBRAPA e a 
UFPA, objetivando cessão de bens móveis na utilização do Centro de Ciências 
Biológicas de UFPA, para trabalhos de pesquisa agropecuária - Campus de 
Santarém. Contém termo do contrato, aditivo.  

01.05.208 
Cx.2; p.41                                                                                                                                                      

22.09.1999 Contrato firmado entre a UFPA e a SISTEMAS TÉCNICOS, objetivando 
Instalação de Centrais de Ar Condicionado no Prédio da Reitoria da UFPA. 
Contém termo do contrato.  

01.05.209 
Cx.2; p.42                                                                                                                                                     

28.09.1999 Contrato firmado entre a UFPA e a PROLINE NORDESTE ENGENHARIA E 
INFORMÁTICA, objetivando Instalação de Infraestrutura Elétrica e Lógica 
para Rede de Computadores. Contém termo do contrato.  

01.05.210 
Cx.2; p.43                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO ARAGUAIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Curso Superior de Licenciatura Plena em História e Geografia para  Professores 
de Educação Básica. Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.211 
Cx.2; p.44                                                                                                                                          

21.10.1999 Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE 
DO ARAGUAIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização de Curso 
Superior de Licenciatura Plena em História e Geografia, para os Professores de 
Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.212 
Cx.2; p.45                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SAPUCAIA, FADESP e a UFPA, objetivando realização de 
Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia e História, para os 
Professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.213 
Cx.2; p.46                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia e História, 
para os Professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.214  21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
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Cx.2; p.47                                                                                                                                                    MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, FADESP e a UFPA, 
objetivando realização de Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia e 
História, para os professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.215 
Cx.2; p.48                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURIONÓPOLES, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia e História, 
para os professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.216 
Cx.3; p.49                                                                                                                                                      

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BREU BRANCO, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de Curso Superior de Licenciatura Plena em História e Geografia, 
para os Professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.217 
Cx.3; p.50                                                                                                                                                     

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia, para os 
professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.218 
Cx.3; p.51                                                                                                                                  

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, FADESP e a UFPA, objetivando realização 
de Curso Superior de Licenciatura Plena em História e Geografia, para os 
Professores de Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.219 
Cx.3; p.52 

21.10.1999 Contrato de prestação de serviços firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVO REPARTIMENTO, FADESP e a  UFPA, objetivando realização de 
Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia, para os Professores de 
Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.220 
Cx.3; p.53                                                                                                                                                                                                                                                                               

18.11.1999 Contrato firmado entre a EXTRACTA MOLÉCULAS NATURAIS , FADESP, 
UFPA e a FUNDAÇÃO BIO RIO, objetivando implantação e operação de uma 
central de preparação de extratos e insumos biológicos. Contém termo do 
contrato.  

01.05.221 
Cx.3; p.54                                                                                                                                                      

03.11.1999 Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA e a 
UFPA,  objetivando realização do Curso Superior de Licenciatura Plena em 
História para Professores da Educação Básica. Contém termo do contrato.  

01.05.222 
Cx.3; p.55                                                                                                                                                   

03.12.1999 Contrato firmado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO FORD, objetivando doação 
de US$210.000 (duzentos e dez mil dólares), para realização do Projeto de 
Pesquisa Aplicada em Fóruns Públicos e Disseminação do Desenvolvimento 
Sustentável e Autogestão na Amazônia Oriental - NAEA. Contém carta de 
doação, Projeto Estado de Políticas Municipais.   

01.05.223 
Cx.3; p.56                                                                                                                                                 

27.12.1999 Contrato firmado entre a FINEP, FUNDAÇÃO JULIO CESAR PIECZARK e a 
UFPA, objetivando concessão de verba para execução do Projeto 
Biodiversidade de Primatas da Amazônia para uso em Pesquisas Médico-
Biológicas. Contém termo do contrato, aditivo.   

01.05.224 
Cx.3; p.57                                                                                                                                                      

29.12.1999 Contrato celebrado entre o BASA, FADESP e a UFPA, objetivando a 
elaboração e a execução de Projetos de pesquisa, voltados para as atividades 
produtivas contempladas como prioritárias para o desenvolvimento regional. 
Contém termo do contrato, aditivos.  

01.05.225 
Cx.3; p.58                                                                                                                                                       

[1999] Contrato celebrado entre a UFPA e a EMPRESA LIG LIG ,  objetivando 
manutenção e pintura de postes amarelos, bem como colocação de placas 
indicativas. Contém termo do contrato.  
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01.05.226 
Cx.3; p.59                                                                                                                                                      

[1999] Contrato de prestação de serviços firmado entre a UFPA e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAITUBA, objetivando realização do Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Letras e Matemática para Professores do Ensino Básico. 
Contém termo do contrato, compromisso.  

01.05.227 
Cx.3; p.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 [1999] Contrato celebrado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 
S.A (RADIOBRÁS) e a UFPA, objetivando a distribuição da publicidade legal 
de interesse da contratante. Contém termo do contrato.  

01.05.228 
Cx.3; p.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

[1999] Contrato de prestação de serviços, celebrado entre a UFPA e a EMPRESA 
SIATOEF, dos Hospitais Universitários Bettina de Souza e João de Barros 
Barreto, objetivando Prática de ações resolutivas inerentes as sistematizações, 
análises e consolidações necessárias e suficientes à elaboração do Projeto 
Operacional – Funcional do HUJBB. HUBFS. Contém termo do contrato.  

01.05.229 
Cx.3;p.62                                                                                                                                                      

[1999] Contrato de Cooperação Técnica e Financeira, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE XINGUARA, UFPA e a FADESP, objetivando o 
funcionamento do “Curso de Pedagogia” no Município de Xinguara, com 
cessão integral pela Prefeitura das dependências da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jader Fontenelle Barbalho. Contém termo do contrato.  

SÉRIE 2 – CONVÊNIOS 
ANO 1980 

01.05.001  
Cx.1; p.1                                                                                                   

11.06.1980 Convênio n.01, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando realização do 
Programa de Bolsas de Estudos para Pós-Graduados no País. Contém termo dos 
convênios 43,183/1980, pagamento de bolsistas.  

01.05.002  
Cx.1; p.2 

[1980] Convênio n.01, celebrado entre o CREA, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando realização do Curso de Extensão “Uso Racional da Energia 
Solar”. Contém documentos financeiros.  

01.05.003  
Cx.1; p.3 

22.08.1980 Convênio n.01, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando realização do 
Curso de Pedagogia para o 1º Grau “Habilitação em Supervisão Escolar”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.004  
Cx.1; p.4 

[1980] Convênio n.02, celebrado entre a LBA e a UFPA, objetivando cooperação 
técnica e financeira para atividades de Assistência Social em Comunidades. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório final.  

01.05.005  
Cx.1; p.5 

20.10.1980 Termo de Permissão n.02, celebrado entre a FIRMA RUI BARROS 
MESQUITA e a UFPA, objetivando instalação de bancas removíveis destinadas 
ao comércio de livros no Centro Tecnológico. Contém termo do convênio. 

01.05.006  
Cx.1; p.6 

[1980] Convênio n.03, celebrado entre as PREFEITURAS MUNICIPAIS DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando realização do Projeto “Curso de Pedagogia  
Administração Escolar e de Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino 
de 1º Grau”, no Município de Castanhal. Contém projetos, prestação de contas, 
Resolução de aprovação do projeto.  

01.05.007  
Cx.1; p.7 

[1980] Convênio n.04, celebrado entre a COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL e 
a UFPA, objetivando custear despesas do Projeto do Curso de Pedagogia para o 
1º Grau: Administração Escolar. Contém documentos financeiros, 
correspondência.  

01.05.008  
Cx.1-2; p.8A-C 

[1980] Convênio n.05, celebrado entre o NAEA, SUDAM e a UFPA, objetivando 
realização do “IV Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento – PLADES”.  Contém termo do convênio, prestação de 
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contas, recibos de pagamentos, descontos de INPS.  

01.05.009  
Cx.2-3; p.9A-D 

21.03.1980 Convênio n.06, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução de 
Cursos de Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1o e 2o Graus 
em Municípios do Estado de Amazonas. Contém prestação de contas, recibos 
de pagamentos, termo do convênio.  

01.05.010  
Cx.3; p.10 

17.03.1980 Convênio n.07, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do 
Curso de Especialização em Informática a cargo do Centro de Ciências Exatas e 
Naturais. Contém termo do convênio, prestação de contas. 

01.05.011  
Cx.3; p.11 

28.02.1980 Convênio n.08, celebrado entre a EMBRATEL e a UFPA, objetivando 
realização Conjunta de Trabalhos Técnicos e Treinamento de Pessoal Técnico 
Científico na área da Comunicação. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas, relatório.  

01.05.012  
Cx.4; p.12A-B 

14.03.1980 Convênio n.09, celebrado entre a SUDAM-072, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução do “IV Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.013  
Cx.4-5; p.13A-B                                                                                                                     

[1980] Convênio n.10, celebrado entre a BIREME e a UFPA, objetivando oferecer aos 
pesquisadores, estudiosos e profissionais de Saúde, atividades informacionais. 
Contém prestação de contas, relatório contábil.  

01.05.014  
Cx.5; p.14 

[1980] Convênio n.11, celebrado entre o DNPM, CPRM e a UFPA, objetivando a 
realização de mapeamentos geológicos básicos e estudos correlatos no campo 
das Geociências “Projeto Serra das Andorinhas”. Contém prestação de contas.  

01.05.015  
Cx.5; p.15 

23.05.1980 Convênio n.12, celebrado entre a SUDAM-109, NAEA e a UFPA, objetivando 
a realização do Curso de Treinamento em Planejamento Regional, com Visão 
Socioeconômica da Amazônia. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
relatórios, correspondências.  

01.05.016  
Cx.5; p.16 

[1980] Convênio n.13, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a execução do 
Projeto de realização do Núcleo Artesanal de Bragança, constante do Programa 
de Recuperação Socioeconômica do Nordeste Paraense - PRONOPAR. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.017  
Cx.5; p.17 

02.06.1980 Convênio n.14, firmado entre a SUDAM-115 e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para atuação no Ensino de 1º e 2o 
Grau, nas microrregiões do Baixo e Médio Amazonas Paraense e Tapajós. 
Contém termo do convênio, projeto, relatório, prestação de contas.  

01.05.018  
Cx.6; p.18A-B 

01.05.1980 Convênio n.15, celebrado entre a ANPEC e a UFPA, objetivando colaboração 
financeira e o intercâmbio científico, para  execução do Programa Nacional de 
Pesquisa Econômica – PNPE em 1980. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas.  

01.05.019  
Cx.7-14; p.19A-X 

[1980] Convênio n.16, celebrado entre a CENAFOR e a UFPA, objetivando realização 
do Curso de Licenciatura Plena - Graduação de Professores, Formação Especial 
do Currículo Ensino de 2º Grau. Contém prestação de contas, INPS, 
pagamentos.  

01.05.020  
Cx.14-15; p.20A-B 

09.07.1980 Convênio n.17, celebrado entre a SUBIN, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Capacitação em Planejamento do Desenvolvimento Pan – 
Amazônico. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.021 
Cx.15; p.21 

[1980] Convênio n.18, celebrado entre o INL e a UFPA, objetivando manutenção de 
bolsas para estagiários do Curso de Biblioteconomia da UFPA. Contém 
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prestação de contas.  

01.05.022 
Cx.15; p.22 

[1980] Convênio n.19, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA e a UFPA, objetivando execução do Programa de Extensão do 
CRUTAC. Contém termo do convênio, Resolução.  

01.05.023  
Cx.15-16; p.23A-E 

[1980] Convênio n.20, celebrado entre o MEC, PSECD, NAEA e a UFPA, objetivando 
realização do Projeto de Pesquisa pelo NAEA. Contém termo do projeto, 
prestação de contas.  

01.05.024 
Cx.17; p.24 

[1980] Convênio n.21, celebrado entre o MEC, SESu, POLAMAZÔNIA e a UFPA, 
objetivando execução de projetos de extensão no Município de Ponta de Pedras, 
Pará. Contém contrato, prestação de contas.  

01.05.025 
Cx.17; p.25 

24.10.1980 Convênio n.22, firmado entre o CNPq e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Apoio Teórico Experimental para Realização do Núcleo de Pesquisa em 
Física no CCEN. Contém termo do convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.026 
Cx.17; p.26 

16.10.1980 Convênio n.23, firmado entre a UFPA e a SUDAM-223, objetivando montagem 
do Laboratório do Curso de Geologia na UFPA. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.027 
Cx.17; p.27 

[1980] Convênio n.24, celebrado entre o MTB, PIPMO e a UFPA, objetivando 
execução dos Cursos de Auxiliar de Laboratório e Atendente Odontológico, por 
meio do Programa Intensivo de Mão de Obra - PIPMO.  Contém prestação de 
contas, recibos de pagamentos.  

01.05.028 
Cx.18; p.28 

[1980] Convênio n.25, celebrado entre o MEC, SESU e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Ensino da 
Geologia. Contém termo do convênio, relatório do projeto, prestação de contas.  

01.05.029 
Cx.18; p.29 

03.12.1980 Convênio n.26, celebrado entre o SENAR, MTB e a UFPA, objetivando 
execução de Projetos de extensão, visando capacitação de duzentos pescadores 
artesanais e sessenta trabalhadores assalariados. Contém convênio n.060/1980 
SENAR/MTB, prestação de contas.  

01.05.030 
Cx.18; p.30 

07.02.1980 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a CODEM e a UFPA, objetivando 
realização de estágio supervisionado de alunos dos Cursos de Administração e 
Serviço Social do Centro Sócio–Econômico UFPA. Contém termo aditivo.  

01.05.031 
Cx.18; p.31 

12.02.1980 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a ELETROBRÁS e a UFPA, 
objetivando expansão de Laboratórios Especializados e a colaboração 
financeira para aquisição de equipamentos, aparelhos e material para 
laboratório destinado ao Curso de Engenharia Elétrica. Contém termo aditivo.  

01.05.032 
Cx.18; p.32 

13.02.1980 Convênio celebrado entre a PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO e a UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado nos 
setores de saúde e educação por alunos da UFPA no Centro Comunitário João 
XXIII. Contém termo do convênio.  

01.05.033 
Cx.18; p.33 

13.02.1980 Convênio celebrado entre a COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO e a UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado de 
alunos da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.034 
Cx.18; p.34 

28.02.1980 Convênio celebrado entre a EMBRATEL e a UFPA, objetivando execução de 
trabalhos técnicos pela Universidade, Engenharia Elétrica do Centro 
Tecnológico a respeito do Sistema de Comunicações, operado pela 
EMBRATEL. Contém termo do convênio.  

01.05.035 01.03.1980 Convênio firmado entre a PMB e a UFPA, objetivando realização das práticas 
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Cx.18; p.35 da disciplina Medicina de Urgência e Enfermagem em Pronto Socorro. Contém 
termo do convênio.  

01.05.036 
Cx.18; p.36 

03.03.1980 Acordo Especial n.17, celebrado entre o MINISTÉRIO DO TRABALHO, 
PIPMO e a UFPA, objetivando desenvolvimento de atividades de preparação de 
mão de obra pela entidade executora com a colaboração da SMO. Contém 
termo do acordo.  

01.05.037 
Cx.18; p.37 

06.03.1980 Convênio celebrado entre a COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado para alunos dos 
Cursos de Medicina, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social, nas 
dependências da Comunidade Terapêutica do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.038 
Cx.18; p.38 

07.03.1980 Convênio celebrado entre a SAGRI, FADESP e a UFPA, objetivando 
colaboração financeira para realização da Central de Inseminação Artificial em 
Búfalos “Projeto processamento, tecnologia, congelamento de sêmen e 
inseminação artificial em búfalos no Estado do Pará”.  Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.039 
Cx.18; p.39 

10.03.1980 Convênio celebrado entre o BANCO DO BRASIL e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Aproveitamento da Energia Solar para Fins de Secagem, 
Engenharia Mecânica do Centro Tecnológico. Contém termo do convênio, 
cronograma financeiro.  

01.05.040 
Cx.18; p.40 

14.04.1980 Convênio celebrado entre a ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DO PARÁ e a UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado dos 
alunos da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.041 
Cx.18; p.41 

08.05.1980 Acordo de Colaboração celebrado entre THE CENTRE FOR DEVELOPMENT 
STUDIES – CDS (UNIVERSITY COLLEGE OF SWANSEA, Wales – Grã 
Bretanha), NAEA e a UFPA, objetivando intercâmbio de pessoal docente e 
material didático, por meio dos Programas de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento Regional – PLADES. Contém termo do acordo, Resolução de 
Homologação n.644 de 8/05/1980.  

01.05.042 
Cx.18; p.42 

19.05.1980 Convênio celebrado entre o BASA e a UFPA, objetivando concessão de bolsas 
de estudos aos alunos da UFPA, para estágio e treinamento nas áreas de serviço 
técnico do Banco da Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.043 
Cx.18; p.43 

02.06.1980 Convênio celebrado entre o MUDES e a UFPA objetivando execução em 
comunidades rurais, ações do Programa de Interação Escola Comunidade da 
Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social – 
MUDES. Contém termo do convênio.  

01.05.044 
Cx.18; p.44 

23.06.1980 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ e a 
UFPA, objetivando execução da extensão universitária por meio do Centro 
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC, no 
Município de Curuçá. Contém termo do convênio.  

01.05.045 
Cx.18; p.45 

1.07.1980 Convênio celebrado entre a FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado dos alunos 
da FCAP nas dependências da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.046 
Cx.18; p.46 

29.07.1980 Convênio celebrado entre a ESTACON e a UFPA, objetivando realização de 
estágio dos alunos do Curso de Engenharia Civil, nas dependências da 
Empresa. Contém termo do convênio.  

01.05.047 27.08.1980 Convênio firmado entre a FADESP e a UFPA, objetivando execução do projeto 
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Cx.18; p.47 de realização do Laboratório de Recurso Audiovisual do Departamento de 
Letras, Artes e Comunicação da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.048 
Cx.18; p.48 

29.08.1980 Termo de Permissão Não Remunerada de Uso n.01, firmado entre a 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFPA e a UFPA, objetivando o 
funcionamento de uma lanchonete no Setor Profissional do Campus da UFPA. 
Contém termo de permissão. 

01.05.049 
Cx.18; p.49 

1.10.1980 Convênio celebrado entre a DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e 
a UFPA, objetivando prestação de serviços, mediante bolsas de estágio 
remunerado para estudantes da UFPA, junto a Delegacia do Ministério da 
Fazenda. Contém termo do convênio.  

01.05.050 
Cx.18; p.50 

22.10.1980 Convênio celebrado entre o JORNAL O ESTADO DO PARÁ, RÁDIO 
GUAJARÁ e a UFPA, objetivando realização de estágio de alunos do Curso de 
Comunicação Social da UFPA, nas dependências do Jornal “O Estado do Pará” 
e da Rádio Guajará. Contém termo do convênio.  

01.05.051 
Cx.18; p.51 

22.10.1980 Convênio celebrado entre a PROVÍNCIA DO PARÁ LTDA e a UFPA, 
objetivando realização de estágio de alunos do Curso de Comunicação Social 
do Centro de Letras e Artes da UFPA, nas dependências da Província. Contém 
termo do convênio.  

01.05.052 
Cx.18; p.52 

04.11.1980 Convênio celebrado entre o INSTITUTO FELIPE SMALDONE e a UFPA, 
objetivando realização de estágio aos alunos dos Cursos de Psicologia, 
Pedagogia e Serviço Social da UFPA, nas dependências do Instituto Felipe 
Smaldone. Contém termo do convênio.  

01.05.053 
Cx.18; p.53 

[1980] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO ESPERANÇA e a UFPA, 
objetivando trabalho conjunto em Projetos de ensino, pesquisa, consultoria e 
assistência social, visando a interiorização das áreas de ação da UFPA. Contém 
termo do convênio, aditivo, recibos de pagamentos.  

01.05.054 
Cx.18; p.54 

[1980] Convênio firmado entre o HOSPITAL SÃO CAMILO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ e a UFPA, objetivando estágio de alunos concluintes 
do Curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da UFPA. Contém termo 
do convênio, Resolução n.61- CONSEP de 08/10/1980.  

01.05.055 
Cx.18; p.55 

[1980] Convênio firmado entre o GOVERNO TERRITORIAL FEDERAL DE 
RORAIMA e a UFPA, objetivando realização de Cursos de Licenciatura Curta, 
Plena e Monovalente de 1º Grau no Núcleo de Educação de Roraima. Contém 
termo do convênio, Resoluções n.73 de 9/12/1980, n.81 de 09/02/1981.  

01.05.056 
Cx.18; p.56 

[1980] Convênio celebrado entre o NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO 
EUVALDO LODI e a UFPA, objetivando desenvolver esforços conjuntos e 
realização de efetivo Programa de Integração Universidade/Empresa, 
abrangendo atividades de Treinamento Profissional. Contém termo do 
convênio.  

01.05.057 
Cx.18; p.57 

[1980] Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a CATA e a UFPA, objetivando a 
realização de estágio supervisionado de alunos dos Cursos de Direito, 
Administração, Contabilidade, Mecânica, Elétrica, Psicologia e Serviço Social 
da UFPA, nas dependências da Companhia Amazônia Têxtil de Aniagem - 
CATA. Contém termo aditivo.  

01.05.058 
Cx.18; p.58 

[1980] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando execução do “VI Curso de Saúde 
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Pública”, visando preparação de trinta universitários médicos, odontólogos e 
enfermeiras do Estado do Pará e do Território Federal do Amapá, com 
conhecimentos básicos indispensáveis a atuação em Saúde Pública, duração de 
856 horas. Contém termo do convênio.  

01.05.059 
Cx.18; p.59 

[1980] Convênio firmado entre o MINISTÉRIO DA MARINHA, BASE NAVAL DE 
VAL DE CÃES e a UFPA, objetivando concessão de bolsas de estágio a 
estudantes da UFPA, para execução de atividades na Base Naval de Val de 
Cães. Contém termo do convênio.  

01.05.060 
Cx.18; p.60 

[1980] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO PROJETO RONDON e a UFPA, 
objetivando programação e execução de atividades conjuntas. Contém termo do 
convênio.  

ANO 1981 
01.05.061  
Cx.1; p.1 

30.12.1981 Convênio n.01, celebrado entre a FUNARTE-183-1980, PROENE e a UFPA, 
objetivando realização de atividades artístico-culturais, Projeto Universidade na 
Periferia, executado no período de 01/08/1981 a 31/12/1981. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.062  
Cx.1; p.2 

01.01.1980 
Aditado 

27.03.1981 

Termo aditivo n.01, ao Convênio celebrado entre a ESEFPA e a UFPA, aditado 
em 27 de março de 1981, objetivando realização de estágio supervisionado nas 
dependências da Escola Superior de Educação Física aos alunos dos Cursos de 
Administração, Contadoria e Biblioteconomia. Contém termo aditivo.  

01.05.063  
Cx.1; p.3 

18.01 a 
13.03.1981 

Convênio n.02, celebrado entre a ELETRONORTE, CENTRO 
TECNOLÓGICO e a UFPA – BAO-078, objetivando realização dos Cursos de 
Especialização em Dispositivos Modernos de Eletrônica e Instrumentos de 
Medidas de Precisão. Contém correspondências, recibos de pagamentos.  

01.05.064  
Cx.1-2; p.4A-C 

21.07.1981 Termo Aditivo ao Convênio n.03, de 20 de novembro de 1980, firmado entre o 
BASA, CSE e a UFPA, objetivando execução do Projeto de Pesquisa sobre 
Criminalidade Urbana em Belém e relações com a Questão Agrária no Pará. 
Contém termo do convênio, aditivo, folha de pagamento de bolsistas.  

01.05.065  
Cx.2; p.5 

[1981] Convênio n.03, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA, objetivando 
realização de Cursos de Pós-Graduação para Mestrado e Doutorado. Contém 
Portaria n.492 de 08/04/1981, relação de bolsistas, correspondências.  

01.05.066  
Cx.2; p.6 

22.12.1980 
Executado em 
1981) 

Convênio n.04, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando Prática de 
atividades de Pós-Graduação POCD II-PI-17. Contém termo do convênio, 
prestação de contas. 

01.05.067  
Cx.2; p.7 

[1981] Convênio n.05, celebrado entre o GTFA, CENTRO EDUCAÇÃO e a UFPA, 
objetivando auxílio concedido pelo Território Federal do Amapá, para 
realização do 1º e 2º Concurso de Vestibular do Curso de Licenciatura 
Monovalente para o 1º Grau em Artes Práticas. Contém guia pagamento, notas 
de empenho.  

01.05.068  
Cx.2; p.8 

14.01.1981 Convênio n.06, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Capacitação de Recursos Humanos para Atuação no Ensino de 1o e 2o 
Graus nas microrregiões do médio e baixo Amazonas Paraense e Tapajós. 
Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.069  
Cx.3; p.9 

16.01.1981 Convênio n.07, celebrado entre a SUDAM, CENTRO EDUCAÇÃO e a UFPA, 
objetivando execução do Curso de Licenciatura Curta para ensino de 1º Grau, 
em Letras, Estudos Sociais e Ciências, em Municípios do Estado do Amazonas. 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 37 

 

Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.070  
Cx.3; p.10 

16.03.1981 Convênio n.08, celebrado entre a FUNARTE e a UFPA, objetivando realização 
de Atividades Artístico-Culturais, no âmbito do Projeto Universidade. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.071 
Cx.3-4; p.11A-D 

23.02.1981 Convênio n.09, firmado entre a SUDAM, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução do V Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento”. Contém termo do convênio.  

01.05.072  
Cx.5; p.12 

[1981] Convênio n.10, celebrado entre a CAPES-PI-230/1980, NAEA e a UFPA, 
objetivando desenvolvimento de atividades de Pós-Graduação. Contém termo 
do convênio, aditivo, plano de aplicação, prestação de contas, correspondências.  

01.05.073  
Cx.5; p.13 

28.05.1981 Convênio n.11, celebrado entre o DNPM e a UFPA, objetivando execução de 
mapeamentos geológicos e estudos correlatos, proporcionando treinamento e 
pré-qualificação profissional complementar a graduandos de Geologia - Projeto 
Porto Nacional. Contém termo do convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.074  
Cx.5; p.14 

23.02.1981 Convênio n.12, firmado entre a SUDAM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA-068, objetivando realização de Cursos de Especialização em Engenharia 
de Estruturas. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências, pagamentos de bolsistas.  

01.05.075  
Cx.5; p.15 

14.07.1981 Convênio n.13, celebrado entre a FIRMA CONSTRUTORA HABITARE e a 
UFPA, objetivando construção de um campo de futebol no setor desportivo do 
campus universitário. Contém contrato de prestação de serviços, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.076  
Cx.6; p.16 

[1981] Convênio n.14, celebrado entre o GTFR, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando realização do Concurso Vestibular no Território Federal de 
Rondônia. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.077  
Cx.6; p.17 

21.08.1981 Convênio n.15, firmado entre a SUDAM-214-81 e a UFPA, objetivando 
realização de pesquisa sobre Criminalidade Urbana em Belém. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, folha de pagamentos, folha de frequência.  

01.05.078  
Cx.6-7; p.18A-C 

[1981] Convênio n.16, firmado entre o BASA, NAEA e a UFPA, objetivando 
realização do “V Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento ”. Contém termo do convênio, prestação de contas, folhas de 
pagamentos, frequência pessoal.  

01.05.079  
Cx.7; p.19 

[1981] Convênio n.17, celebrado entre o INL, CURSO BIBLIOTECONOMIA e a 
UFPA, objetivando manutenção de bolsas de estagiários do Curso de 
Biblioteconomia. Contém prestação de contas, frequência bolsistas.  

01.05.080  
Cx.7; p.20 

[1981] Convênio n.18, celebrado entre o MEC, FNDE, CASA DA ESTUDANTE, 
PROEX e a UFPA, objetivando auxílio à Casa da Estudante Universitária. 
Contém prestação de contas, plano de aplicação.  

01.05.081  
Cx.8; p.21 

21.09.1981 Convênio n.19, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-290, objetivando 
participação de alunos do Curso de Direito, no “I Congresso Brasileiro de 
Política Criminal e Penitenciária (Brasília-DF)”, vinculados ao Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos. Contém termo do convênio.  

01.05.082  
Cx.8; p.22 

[1981] Convênio n.20, celebrado entre o MEC, SESu, POLAMAZÔNIA e a UFPA, 
objetivando execução do projeto de extensão. Contém prestação de contas.  

01.05.083  
Cx.8; p.23 

29.09.1981 Convênio n.21, celebrado entre a CAPES-PI–80 e a UFPA, objetivando Prática 
de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, correspondências, 
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pagamentos de bolsistas, prestação de contas.  

01.05.084  
Cx.8; p.24 

03.05.1981 Convênio n.22, celebrado entre o CNPq, PROPESP e a UFPA, objetivando 
realização do Programa de Apoio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 
Contém termo do convênio, ajuste, prestação de contas. 

01.05.085  
Cx.8; p.25                                                                                                    

21.09.1981 Convênio n.23, firmado entre o CNPq, CED, CLUBE DE CIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando a compra de material para experimentos de Ciências, ao 
Programa de Iniciação Científica para alunos de 1º Grau, do Clube de Ciências 
da Universidade. Contém termo de ajuste, relatório, prestação de contas.  

01.05.086  
Cx.9; p.26 

[1981] Convênio n.24, firmado entre o DNER, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA-
03/1975, objetivando desenvolvimento do Programa de Cooperação Técnica 
nas Áreas de Pesquisas, Treinamento, Informática e Curso de Supervisão de 
Obras Rodoviárias. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.087  
Cx.9-10; p.27A-E 

10.11.1981 Convênio n.25, celebrado entre o SUBIN, MEC, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Programa de Pesquisa em Migrações na Amazônia Legal. 
Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas. 

01.05.088  
Cx.10-12; p.28A-H 

11.09.1981 Convênio n.26, firmado entre a SUDAM, PRODASEC, PROEX e a UFPA-
272, objetivando realização de trabalhos de desenvolvimento Sócio-Econômico, 
Cultural, de atividades e programas nas áreas de Educação, Saúde, Produção, 
Artes e Cultura – Projetos “Icoaraci e Guamá”. Contém termo do convênio. 

01.05.089 
Cx.13; p.29 

07.10.1981 Convênio n.27, firmado entre a SUDAM, CSE, CIÊNCIAS JURÍDICAS e a 
UFPA-306, objetivando realização do Curso de Especialização em Ciências 
Jurídicas. Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.090 
Cx.13; p.30 

[1981] Convênio n.28, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
qualificação de estudantes para o exercício técnico profissional e para a vida 
societária. Contém prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.091 
Cx.13; p.31 

08.11.1981 Convênio n.29, celebrado entre a CAPES, PRONUCLEAR, PROPESP e a 
UFPA, concedendo auxílio à Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.092 
Cx.13; p.32 

[1981] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, SEED, PROAD e a UFPA, objetivando 
execução do programa de reforma de duas quadras cobertas no Campus 
Universitário do Guamá. Contém termo do convênio, prestação de contas. 

01.05.093 
Cx.14-17; p.33A-N 

02.12.1981 Convênio n.31, celebrado entre o PREMEN, CENTRO EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando realização do Curso Complementação de Estudo para 
docente com atuação em unidades escolares de 2o Grau (Amazonas, Piauí, 
Alagoas). Contém termo do convênio, frequência de bolsistas, folhas de 
pagamento, prestação de contas, correspondências, relação de docentes.  

01.05.094 
Cx.18; p.34 

18.11.1981 Convênio n.32, celebrado entre o INAN, PROPESP, CCS e a UFPA-06, 
objetivando execução de Projetos de Pesquisa, Programa de Combate às 
Carências Nutricionais Específicas do Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição – INAN. Contém termo do convênio, relação de pagamentos.  

01.05.095 
Cx.18; p.35 

[1981] Convênio n.33, celebrado entre o MEC, SESu, CODEMOR e a UFPA, 
objetivando execução do Programa de Estímulo à Editoração do Trabalho 
Intelectual das Instituições de Ensino Superior – IES Federais - PROEDI. 
Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.096 [1981] Convênio n.34, celebrado entre o MEC, SESu, SPC, DAA, CASA DO 
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Cx.18; p.36 ESTUDANTE e a UFPA, objetivando custear compras de equipamentos e 
material permanente para a Casa do Estudante Universitário do Pará. Contém 
prestação de contas.  

01.05.097 
Cx.18; p.37 

10.12.1981 Convênio n.35, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando Prática de 
atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.098 
Cx.18; p.38 

08.01.1981 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO PESTALOZZI DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando realização de estágio supervisionado para alunos 
dos Cursos de Psicologia, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Serviço Social 
e Pedagogia: Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação 
Educacional da UFPA, nas dependências da Fundação. Contém termo aditivo.  

01.05.099 
Cx.18; p.39 

06.02.1981 Termo Aditivo n.01 ao contrato n.40/1980 do convênio estabelecido entre o 
MEC, CENAFOR, SEDUC e a UFPA, para realização do Curso de 
Licenciatura Plena para Graduação de Professores - Formação Especial do 
Currículo de Ensino de 2º Grau, estabelecido pelo Centro de Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional. Contém termo 
aditivo.  

01.05.100 
Cx.18; p.40 

01.03.1981 Termo de Ajuste ao convênio celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando 
fixação de pesquisadores na UFPA, suporte financeiro do CNPq, Programa de 
Fixação de Recursos Humanos da Amazônia. Contém termo de ajuste.  

01.05.101 
Cx.18; p.41 

24.03.1981 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando 
realização do Laboratório de Recurso Audiovisual, do Departamento de Letras, 
Artes e Comunicação da UFPA. Contém termo aditivo.  

01.05.102 
Cx.18; p.42 

25.03.1981 Convênio firmado entre a UFMA e a UFPA, objetivando estabelecer 
cooperação e desenvolvimento de pesquisas no setor tecnológico de interesse 
nacional. Contém termo do convênio.  

01.05.103 
Cx.18, p.43 

31.03.1981 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a CODEM e a UFPA, objetivando 
realização de estágio supervisionado de alunos dos Cursos de Serviços Social, 
Engenharia, Arquitetura, Economia e Direito. Contém termo aditivo.  

01.05.104 
Cx.18; p.44 

08.04.1981 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a ECCAL e a UFPA, objetivando 
continuação do estágio supervisionado de alunos do Curso de Engenharia, nas 
dependências da ECCAL. Contém termo aditivo.  

01.05.105 
Cx.18: p.45 

09.04.1981 Convênio celebrado entre o CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a UFPA, 
objetivando realização efetiva do programa de administração de livros didáticos 
e materiais de instrução da Organização Pan-Americana da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde. Contém acordo administrativo.  

01.05.106 
Cx.18; p.46 

14.04.1981 Convênio firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e a UFPA, 
objetivando realização de práticas da disciplina “Medicina de Urgência e 
Enfermagem, em Projeto realizado no Pronto Socorro Municipal de Belém”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.107 
Cx.18; p.47 

18.05.1981 Ajuste celebrado entre a UFRPE, CRUB e a UFPA, objetivando a disseminação 
e divulgação da árvore nacional, o Pau Brasil, em todos os Campi das 
universidades brasileiras.  Contém termo de ajuste.  

01.05.108 
Cx.18; p.48 

04.06.1981 Convênio firmado entre o GTFA e a UFPA, objetivando funcionamento em 
caráter permanente do Núcleo de Educação – NEM, em Macapá. Contém termo 
do convênio.  



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 40 

 

01.05.109 
Cx.18; p.49 

08.07.1981 Termo Aditivo ao convênio 001/1981, firmado entre o GTFR e a UFPA, 
objetivando funcionamento do Núcleo de Educação em Porto Velho, Rondônia. 
Contém termo aditivo, Resolução de Homologação n.95 de 08/09/1981.  

01.05.110 
Cx.19; p.50 

21.07.1981 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a Conjugação de 
Esforços para execução de Projetos de Pesquisa na Universidade. Contém 
termo do convênio.  

01.05.111 
Cx.19; p.51 

03.08.1981 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, concedendo 
recursos ao Projeto Operativo do Programa Institucional de Capacitação de 
Docentes – PICD, de 1981. Contém termo do convênio, aditivo. 

01.05.112 
Cx.19; p.52 

10.09.1981 Termo de Permissão n.01, celebrado entre o DCE e a UFPA, objetivando o uso 
das cantinas localizadas no Campus Universitário para funcionamento de 
lanchonetes. Contém termo de permissão, Portarias n.587 e 898/1987.  

01.05.113 
Cx.19; p.53 

11.09.1981 Termo Aditivo ao convênio n.22/1980, firmado entre o CNPq e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Apoio teórico experimental para realização 
do Núcleo de Pesquisas em Física”. Contém termo aditivo.  

01.05.114 
Cx.19; p.54 

27.10.1981 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando aquisição de 
equipamentos para o Departamento de Genética do CCB, Programa de “Apoio 
às Atividades Científicas e Culturais”. Contém termo do convênio.  

01.05.115 
Cx.19; p.55 

27.10.1981 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando aquisição de 
equipamentos para o Setor de Alimento do Centro Tecnológico, e da pesquisa 
de Conservação de Alimentos, Programa de “Apoio às Atividades Científicas e 
Culturais”. Contém termo do convênio.  

01.05.116 
Cx.19; p.56 

27.10.1981 Convênio celebrado entre a FADESP, CED e a UFPA, objetivando concessão 
de Auxílio Financeiro à UFPA, para continuidade do Curso de 
Aperfeiçoamento em Planejamento de Ensino, executado pelo Serviço de 
Planificação e Pesquisa em Educação da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.117 
Cx.19; p.57 

27.10.1981 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a participação do 
Professor Luciano Sérgio Brito Nicolau da Costa Souza, no XIV Congresso 
Nacional de Informática, dentro do Programa de “Apoio às Atividades 
Científicas e Culturais” para concessão de Auxílio Financeiro à UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.118 
Cx.19; p.58 

27.10.1981 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando complementação 
de auxílio financeiro ao servidor Antonio Sérgio Alves de Oliveira, para estágio 
em Lutlheria, no Programa de “Apoio às Atividades Científicas e Culturais” 
para concessão de Auxílio Financeiro à UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.119 
Cx.19; p.59 

30.10.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução dos 
Projetos de Extensão Universitária nos municípios de Santarém e Vigia no 
Estado do Pará, por meio do Programa Nacional de Ações Socioeducativas e 
Culturais para o Meio Rural/PRODASEC. Contém termo do convênio.  

01.05.120 
Cx.19; p.60 

20.11.1981 Convênio firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Pesquisa Geológica constante do Programa de Polos Agropecuários 
e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio.  

01.05.121 
Cx.19; p.61 

07.12.1981 Termo de Ajuste celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando apoiar a 
UFPA para o cumprimento de tarefas relacionadas de prática e coordenação da 
Política Científica e Tecnológica da Instituição. Contém termo de ajuste.  

01.05.122 10.12.1981 Convênio celebrado entre a ETFPA e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
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Cx.19; p.62 de Extensão Pneumático, visando o aperfeiçoamento dos alunos da ETEFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.123 
Cx.19; p.63 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Marabá. Contém termo do convênio.  

01.05.124 
Cx.19; p.64 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste Paraense - 
PRONORPAR. Contém termo do convênio.  

01.05.125 
Cx.19; p.65 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Carajás. Contém termo do convênio.  

01.05.126 
Cx.19; p.66 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Tapajós. Contém termo do convênio.  

01.05.127 
Cx.19; p.67 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Trombetas. Contém termo do convênio.  

01.05.128 
Cx.19; p.68 

11.12.1981 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1° e 2° Graus, constante 
do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Altamira. Contém termo do convênio.  

01.05.129 
Cx.19; p.69 

28.12.1981 Convênio firmado entre a BIREME e a UFPA, objetivando manutenção de um 
Sub Centro de Informação em Ciências da Saúde na Biblioteca Central do 
Campus da UFPA, com a  BIREME.  Contém termo do convênio.  

01.05.130 
Cx.19; p.70 

[1981] Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando realização de um 
Programa de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação no País, Mestrado e 
Doutorado. Contém termo do convênio.  

01.05.131 
Cx.19; p.71 

[1981] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ e a UFPA, 
objetivando realização do “VII Curso Regionalizado de Saúde Pública para 
Médicos, Odontólogos e Enfermeiros na Cidade de Belém”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.132 
Cx.19; p.72 

[1981] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a PREFEITURA DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO e a UFPA, objetivando realização do Subsistema de 
Processos Técnicos e Armazenagem do Sistema – TAUBIPE, na Biblioteca 
Central da UFPA, com aplicação exclusiva no DEC SYSTEM-10, utilizando o 
DBMS-10. Contém termo do convênio.  

01.05.133 
Cx.19; p.73 

[1981] Convênio celebrado entre a SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO TRIÂNGULO 
MINEIRO, FACULDADES INTEGRADAS DE UBERABA e a UFPA, 
objetivando continuidade do Programa Nacional de Centros de Informática - 
PNCI, promovendo a realização, expansão e remanejamento de equipamentos 
de processamento eletrônico e dados na Universidade. Contém termo do 
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convênio.  

ANO 1982 

01.05.134 
Cx.1; p.1 

30.10.1981 

Executado em 
 1982 

Convênio n.001, celebrado entre o MEC, CENTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL e a UFPA, objetivando execução do Projeto de 
Capacitação de Recursos Humanos. Contém termo do convênio.  

01.05.135 
Cx.1; p.2 

07.07.1982 Convênio n.01, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-338, objetivando 
Extensão Universitária nos Municípios de Santarém e Vigia,  Pará por meio do 
PRONASEC/Rural. Contém termo do convênio, prestação contas.  

01.05.136 
Cx.1; p.3 

12.01.1982 Convênio n.002, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 2ª Etapa do 
Projeto de Pesquisas Minerais em Pesquisa Geológica, constante do Programa 
POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio.  

01.05.137 
Cx.1; p.4 

20.01.1982, Acordo Especial n.02, celebrado entre o MT, SECRETARIA DE MÃO-DE-
OBRA-COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PARÁ, PIPMO e a UFPA, 
objetivando desenvolvimento de atividades de preparação de mão de obra. 
Contém termo do acordo.  

01.05.138 
Cx.1; p.5 

11.12.1981 
Executado em 
1982 

Convênio n.02, firmado entre a SUDAM, PROEX-444 e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para Ensino de 1º e 2º 
Graus, constante do Programa POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio.  

01.05.139 
Cx.1; p.6 

11.12.1981 

Executado em 
1982 e 1983 

Convênio n.03, firmado entre a SUDAM e a UFPA-445, objetivando a 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para Ensino de 1º e 2º 
Graus, constante do Programa POLAMAZÔNIA - Polo Trombetas. Contém 
termo do convênio.  

01.05.140 
Cx.2; p.7 

11.12.1981 
Executado em 
1982 

Convênio n.04, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-446, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 2º 
Graus, constante do Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste 
Paraense - PRONORPAR. Contém termo do convênio.  

01.05.141 
Cx.2; p.8 

28.01.1982 Termo Aditivo n.04 ao contrato n.40/1980, celebrado entre o MEC, 
CENAFOR, SEDUC e a UFPA objetivando realização de Curso de 
Licenciatura Plena para Graduação de Professores da parte de Formação 
Especial do Currículo de Ensino de 2º Grau. Contém termo aditivo.  

01.05.142 
Cx.2; p.9 

13.05.1982 Convênio n.05, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-447, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 
2º Graus, constante do Programa POLAMAZÔNIA - Polo Carajás. Contém 
termo do convênio.  

01.05.143 
Cx.2; p.10 

11.12.1981 
Executado em 
1981 e 1982 

Convênio n.06, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-448, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 
2º Graus, constante do Programa POLAMAZÔNIA. Contém termo do 
convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.144 
Cx.2; p.11 

11.12.1981 
Executado em 
1982 

Convênio n.07, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-449, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 
2º Graus, constante do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia - POLAMAZÔNIA - Polo Marajó. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.145 
Cx.3; p.12 

08.02.1982 Convênio n.08, firmado entre a SUDAM, 1° COMAR, CENTRO EDUCAÇÃO 
e a UFPA-081, objetivando execução do Curso de Licenciatura Curta para o 
Ensino de 1o Grau em Letras, Estudos Sociais e Ciências, nos Municípios de 
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Barcelos, Santa Izabel e São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.146 
Cx.3; p.13 

09.02.1982 Convênio n.09, firmado entre a SUDAM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA-084, objetivando realização do Curso de Especialização em Engenharia 
de Estruturas. Contém termo do convênio, relatório, aditivo.  

01.05.147 
Cx.3; p.14 

04.06.1981, 
Executado 1982 

Convênio n.10, firmado entre o GTFA e a UFPA, objetivando funcionamento 
em caráter permanente do Núcleo de Educação da UFPA em Macapá, no 
Território Federal do Amapá. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.148 
Cx.3-4; p.15A-C 

15.03.1982 Convênio n.11, firmado entre a SUDAM, NAEA e a UFPA-115, objetivando 
execução do “VI Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento”. Contém termo do convênio, relatório das atividades, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.149 
Cx.4; p.16 

25.02.1982 Convênio n.12, firmado entre o MT, PIPMO, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando custear despesas relativas ao Curso de Treinamento de 
Laboratório do Concreto e Agregado. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.150 
Cx.4-5; p.17A-B 

03.05.1982 Convênio n.13, celebrado entre o MINTER, NAEA e a UFPA-181, objetivando 
apoiar o Programa de Treinamento em Desenvolvimento Regional, do Núcleo 
de Altos Estudos Amazônicas. Contém termo do convênio, prestação contas, 
correspondências. 

01.05.151 
Cx.5; p.18 

20.01.1982 Convênio n.014, firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto de Pesquisa em Calcário, constante do Programa de Polos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.152 
Cx.5-6; p.19A-E 

06.05.1982 Convênio n.14, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-324, objetivando 
proporcionar a continuidade do Projeto Icoaraci e Guamá, constante do 
Programa de Ações Socioeducativas e Culturais às Populações Carentes 
Urbanas. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.153 
Cx.7; p.20A-B 

10.05.1982 Convênio n.15, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-371, objetivando 
financeiros para atendimento de despesas com Projetos de Extensão 
Universitária no Interior do Estado do Pará. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.154 
Cx.7; p.21 

12.05.1982 Convênio n.16, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-396, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para Ensino de 1o e 2o 
Graus, constante do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia – POLAMAZÔNIA - Polo Altamira. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, relatório.  

01.05.155 
Cx.7; p.22 

12.05.1982 Convênio n.17, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-397, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1o e 
2o Graus, constante do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia. – POLAMAZÔNIA - Polo Marajó. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.156 
Cx.8; p.23 

12.05.1982 Convênio n.18, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-398, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1o e 
2o Graus, constante do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia – POLAMAZÔNIA - Polo Tapajós. Contém termo do convênio, 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 44 

 

prestação contas, correspondências.  

01.05.157 
Cx.8; p.24A-B 

12.05.1982 Convênio n.19, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-400, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1o e 
2o Graus, constante do Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste 
Paraense – PRONORPAR. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.158 
Cx.8; p.25 

12.05.1982 Convênio n.20, firmado entre a SUDAM e a UFPA-399, objetivando execução 
do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1o e 2o Graus 
constante do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia –
POLAMAZÔNIA - Polo Trombetas.  Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.159 
Cx.9; p.26 

[1982] Convênio n.21, celebrado entre o MEC, SEPS, CENTRO EDUCAÇÃO e a 
UFPA, [sem objetivo]. Contem nota de empenho, nota de anulação.  

01.05.160 
Cx.9; p.27 

01.07.1982 Convênio n.22, firmado entre a SUDAM, FEUP e a UFPA-553, objetivando 
atendimento com transporte à participação dos “XXXIII Jogos Universitários 
Brasileiros”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.161 
Cx.9; p.28 

[1982] Convênio n.23, celebrado entre a CVRD, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 
e a UFPA, objetivando ministração da disciplina Estágio de Campo III pelo 
Departamento de Geologia. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.162 
Cx.9; p.29 

08.07.1982 Convênio n.24, celebrado entre a CAPES, CCEN e a UFPA-PI-42, objetivando 
Prática de atividades de Pós-Graduação na área de Química. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.163 
Cx.9; p.30 

08.07.1982 Convênio n.25, celebrado entre a CAPES, NCGG e a UFPA-PI-135, 
objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.164 
Cx.9; p.31 

23.07.1982 Convênio n.26, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA PI-93, 
objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.165 
Cx.9; p.32 

[1982] Convênio n.27, celebrado entre o MEC, SEPS, CED e a UFPA, objetivando 
Adaptação Curricular às primeiras Séries do 1o Grau: Um Projeto Experimental 
em Capanema-Pará. Contém prestação contas, termo do projeto.  

01.05.166 
Cx.10; p.33 

[1982] Convênio n.28, celebrado entre o MEC, SEPS, CED e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “A Função do Orientador Educacional – Análise do 
Desempenho. Contém termo do convênio, projeto, prestação contas.  

01.05.167 
Cx.10; p.34A-B 

[1982] Convênio n.29, celebrado entre o MEC, SEPS, CED e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos – Aperfeiçoamento do 
Processo Ensino – Aprendizagem. Contém prestação de contas, 
correspondências, termo do projeto.  

01.05.168 
Cx.11; p.35 

13.07.1982 Convênio n.30, celebrado entre a CAPES, PI-149, NCGG, PRONUCLEAR e a 
UFPA, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação “Projeto de 
Formação de Recursos Humanos em Geologia, Geoquímica e Geofísica.” 
Contém termo do convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.169 
Cx.11; p.36 

17.08.1982 Convênio n.31, celebrado entre a CAPES, PI-53/IE-01, NCGG, NAEA e a 
UFPA, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.170 
Cx.11; p.37 

16.08.1982 Convênio n.32, firmado entre a SUDAM e a UFPA-617, objetivando custear 
despesas com Residência em Medicina Preventiva e Social com qualificação de 
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pessoal em Saúde Pública. Contém termo do convênio.  

01.05.171 
Cx.11-12; p.38A-
B 

[1982] Convênio n.33, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento a Metodologia do Ensino Superior nos Polos de Altamira, 
Tapajós e Carajás. Contém prestação de contas.  

01.05.172 
Cx.12; p.39 

07.07.1982 Convênio n.34, celebrado entre o CENESP, CED e a UFPA-001, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.173 
Cx.12-13; p.40A-
B 

[1982] Convênio n.35, firmado entre o MEC e a UFPA, objetivando desenvolvimento 
do Sistema de Ensino no Curso Auxiliar de Enfermagem. Contém relatório, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.174 
Cx.13; p.41 

18.10.1982 Convênio n.36, firmado entre a SUDAM e a UFPA-776, objetivando 
treinamento de estudantes do Curso de Psicologia, para atender demanda de 
alunos carentes, nas áreas da periferia urbana de Belém, Programa de Ação 
Sócio Educativa e Cultural para População Carente Urbana – 
PRODASEC/URBANO. Contém termo do convênio, prestação de contas. 

01.05.175 
Cx.13; p.42 

[1982] Convênio n.37, celebrado entre o CNPq, PROPESP e a UFPA-170, objetivando 
execução do Projeto Apoio ao Fundo Universitário de Pesquisa da UFPA. 
Contém termo de ajuste, relatório, prestação de contas.  

01.05.176 
Cx.13; p.43 

26.05.1982 Convênio n.38, celebrado entre o MEC, CAPES, CNPq, IBICT e a UFPA, 
objetivando integrar a Biblioteca Central ao Programa de Comutação 
Bibliográfica – COMUT da CAPES/CNPq/IBICT. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.177 
Cx.14; p.44 

[1982] Convênio n.39, firmado entre o MEC e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento do Programa Integrado das Atividades de Estágios 
Curriculares. Contém prestação de contas, frequência de bolsistas.  

01.05.178 
Cx.14; p.45 

19.10.1982 Convênio n.40-066, firmado entre a SUBIN, CNPq e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Instrumentação Eletrônica e Sistemas Digitais na UFPA” 
de Cooperação Científica na área de Engenharia Elétrica.  Contém termo do 
convênio.  

01.05.179 
Cx.14; p.46 

15.10.1982 Convênio n.41-757, firmado entre a SUDAM, DERCA e a UFPA, objetivando 
realização do “V Seminário Nacional de Sistemas Micrográficos das 
Universidades Brasileiras”, em Belém. Contém termo do convênio, prestação 
de contas. 

01.05.180 
Cx.14; p.47 

[1982] Convênio n.42, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
apoio às atividades de Estágios Curriculares e Bolsas de Trabalho. Contém 
prestação de contas, frequência de bolsistas, correspondências.  

01.05.181 
Cx.14; p.48 

[1982] Convênio n.43, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando execução 
do Programa de Desenvolvimento de Metodologias Aplicáveis ao Processo de 
Ensino Aprendizagem. Contém processo 13.426/1982.  

01.05.182 
Cx.14; p.49 

[1982] Convênio n.44, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando aplicação 
de recursos no desenvolvimento do Sistema de Captação de Água Potável para 
o abastecimento do Campus Universitário do Guamá. Contém prestação contas.  

01.05.183 
Cx.15; p.50 

[1982] Convênio n.47, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando execução 
do “V Seminário de Microfilmagem da UFPA”. Contém prestação de contas.  

01.05.184 
Cx.15; p.51 

[1982] Convênio n.48, celebrado entre a SEED, MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
construção da Pista de Atletismo do Setor Esportivo do Campus Universitário 
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do Guamá. Contém prestação de contas.  

01.05.185 
Cx.15; p.52 

 [1982] Convênio n.49, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando auxílio de 
aprimoramento ao Docente Institucional. Contém prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.186 
Cx.15; p.53 

[1982] Convênio n.50, celebrado entre a FUNARTE, PROEX e a UFPA, objetivando 
realização de atividade artístico-cultural, no âmbito do Projeto Universidade 
1982. Contém carta compromisso, prestação de contas.  

01.05.187 
Cx.15; p.54 

[1982] Convênio n.51, celebrado entre o MEC, SEMEC, PROEX e a UFPA, 
objetivando formação de pessoal docente, Técnico-administrativo para Ensino 
de 1º Grau da rede municipal de ensino. Contém termo do projeto, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.188 
Cx.16; p.55 

[1982] Convênio n.52, celebrado entre o MEC, SEDUC, PROEX e a UFPA, 
objetivando realização do Programa Integrado do Desenvolvimento 
Acadêmico-Projeto Desenvolvimento de Recursos Humanos. Contém prestação 
de contas, correspondências, relatório.  

01.05.189 
Cx.16; p.56 

01.03.1982 Convênio n.94, firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução da 3ª Etapa do Projeto Pesquisa Geológica, constante do Programa de 
Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLAMAZÔNIA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.190 
Cx16; p.57 

08.07.1982 Convênio n.BP 97-PRONUCLEAR, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando execução de um Programa de Bolsas de Estudo, no País, a nível de 
Mestrado. Contém termo do convênio, aditivo BP 98/82, relatório, prestação de 
contas, folhas de pagamentos.  

01.05.191 
Cx.16; p.58 

17.11.1982 Convênio n.98, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Operativo de 1982 - Programa Institucional de Capacitação de Docentes 
– PICD. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.192 
Cx.16; p.59 

24.09.1982 Convênio n.104, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando realização do 
Programa de Bolsas de Estudo, no País, Mestrado e Doutorado. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.193 
Cx.16; p.60 

24.09.1982 Convênio n.BP-153, celebrado entre a CAPES, NAEA e a UFPA, objetivando 
realização de um Programa de Bolsas de Estudo para Pós-Graduação no país. 
Contém termo do convênio, folhas de pagamentos.  

01.05.194 
Cx.16, p.61 

13.05.1982 Convênio n.434, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a execução 
do Projeto de Capacitação de Recursos Humanos para o ensino de 1° e 2° 
Graus, Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
POLAMAZONIA – Polo Carajás. Contém termo do convênio.  

01.05.195 
Cx.16; p.62 

18.05.1982 Convênio n.483, firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto de Pesquisas Minerais, constante do Programa de Pólos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA) - Polo 
Carajás. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.196 
Cx.16; p.63 

28.01.1982 Convênio celebrado entre a PREFEITURA DE CASTANHAL e a UFPA, 
objetivando execução do programa CRUTAC, possibilitando Estágio 
Departamental e Interdepartamental aos discentes dos Cursos por meio da Pró-
Reitoria de Extensão. Contém termo do convênio.  

01.05.197 
Cx.16; p.64 

11.02.1982 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
PÚBLICA-FSESP, FADESP e a UFPA, objetivando execução do Programa de 
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Pesquisa Médico-Biológica em Primatas da Amazônia. Contém termo do 
convênio.  

01.05.198 
Cx.16; p.65 

15.03.1982 Quinto Aditivo ao Convênio n.02/1978, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES e a UFPA, objetivando execução de 
Trabalhos Técnicos de pesquisa estudo experimental da propagação nas faixas 
de MF e HP. Contém termo aditivo, descrição técnica da pesquisa, cronograma 
físico de execução das atividades.  

01.05.199 
Cx.16; p.66 

02.04.1982 Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando execução de um 
Programa de Bolsas de Estudo, no País, Mestrado e Doutorado. Contém termo 
do convênio.  

01.05.200 
Cx.16; p.67 

20.04.1982 Convênio n.005 de Apoio Técnico Operacional, celebrado entre o MEC, 
TELEBRÁS, EMBRATEL e a UFPA, objetivando realização e operação do 
Centro Piloto de Serviços de Teleinformática para aplicações em Ciência e 
Tecnologia na Região Norte/Nordeste (CEPINNE). Contém termo do convênio, 
projeto.  

01.05.201 
Cx.16; p.68 

05.05.1982 Convênio celebrado entre a USP e a UFPA, objetivando fortalecer a 
colaboração recíproca em função de programas aprovados em conjunto, com 
vistas à ampliação e atuação das convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.202 
Cx.16; p.69 

05.05.1982 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA , objetivando conjugação de 
esforços para execução do Projeto de Pesquisa Patologia e Patogenia dos 
Arboviroses da Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.203 
Cx.17; p.70 

06.05.1982 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando execução do 
Programa de Pesquisas Médico-Biológicas em Primatas da Amazônia. Contém 
termo do convênio, relatório.  

01.05.204 
Cx.17; p.71 

13.05.1982 Convênio celebrado entre o CNPq, CCEN e a UFPA, objetivando realização do 
“III Seminário de Ciências e Matemática”. Contém termo do convênio.  

01.05.205 
Cx.17; p.72 

21.05.1982 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE e a 
UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer colaboração recíproca em função 
de seus próprios programas, com vistas à ampliação das diversas áreas de 
atuação das convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.206 
Cx.17; p.73 

12.07.1982 Segundo Termo Aditivo ao Convênio 43.79.0106.00 - A/46/79/123/00 firmado 
entre a FINEP e a UFPA, objetivando prorrogação do prazo para desembolso 
total de recursos do convênio 43.79.01.06/00, assinado em 15.03.79. Contém 
termo aditivo.  

01.05.207 
Cx.17; p.74 

26.07.1982 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Programa de Pesquisas em Ciências Geofísicas e Geológicas financiado 
pela FINEP/FNDCT. Contém termo do convênio, ajuste complementar.  

01.05.208 
Cx.17; p.75 

29.07.1982 Convênio celebrado entre a UNICAMP e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer Programas aprovados de atuação das convenentes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.209 
Cx.17; p.76 

05.10.1982 Primeiro Termo Aditivo ao Ajuste n.170.0.047.2/1982 ao Protocolo de 
Intenções, celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando alocar recursos 
financeiros suplementares para continuidade de Prática e coordenação da 
política científica e tecnológica da Instituição. Contém termo aditivo.  

01.05.210 
Cx.17; p.77 

05.10.1982 Convênio SE-PGC, celebrado entre o CNPq, FADESP e a UFPA, objetivando 
conjugação de propósitos e recursos humanos e materiais, para assegurar o 
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estabelecimento a fixação e a consolidação de competência técnico-científica na 
área minero–metalúrgica do Programa Grande Carajás. Contém termo do 
convênio.  

01.05.211 
Cx.17; p.78 

22.10.1982 Convênio celebrado entre a UFMA e a UFPA, objetivando a realização do 
Curso de Especialização em Planejamento do Desenvolvimento-Enfoque 
Amazônico Maranhense, em São Luís-Maranhão. Contém termo do convênio.  

01.05.212 
Cx.17; p.79 

22.10.1982 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e a 
UFPA, objetivando elaboração de Programas Artísticos e Culturais para 
preservação da memória histórica e cultural, na criação de um Museu Histórico, 
instalado e mantido pela Prefeitura Municipal de Cametá. Contém termo do 
convênio.  

01.05.213 
Cx.17; p.80 

09.11.1982 Convênio celebrado entre o GTFA, UFRRJ, FUNDAÇÃO PROJETO 
RONDON e a UFPA, objetivando a integração de atividades conjuntas nos 
trabalhos de programação da UFPA, UFRRJ e o PROJETO RONDON, no 
Campus Avançado do Amapá. Contém termo do convênio.  

01.05.214 
Cx.17; p.81 

12.11.1982 Convênio n.884, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando aporte 
financeiro da SUDAM para execução da Colônia de Férias e Curso de 
Especialização em Educação Pré-Escolar pelo Centro de Educação. Contém 
termo do convênio.  

01.05.0215 
Cx.17; p.82 

16.11.1982 Primeiro Termo Aditivo ao convênio n.32/1981, celebrado entre o INAN, 
PROPESP, CCS e a UFPA-06, objetivando execução dos Projetos de Pesquisa: 
padronização, métodos e diagnóstico para o levantamento da prevalência de 
Hipovitaminose A e estudos da prevalência de anemias na população atendida 
em Postos de Saúde da SESMA. Contém termo aditivo.  

01.05.216 
Cx.17; p.83 

17.11.1982 Convênio celebrado entre a ALBRÁS, ALUNORTE e a UFPA, objetivando 
desenvolver e fortalecer colaboração recíproca de Programas aprovados em 
conjunto, com vistas à ampliação áreas de atuação das convenentes. Contém 
termo do convênio, aditivo, relatório descritivo do Programa.  

01.05.217 
Cx.17; p.84 

19.11.1982 Convênio n.887, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto “Capacitação de Recursos Humanos – Licenciatura Plena em Pedagogia 
– Etapa I”, POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio.  

01.05.218 
Cx.17; p.85 

29.12.1982 Convênio celebrado entre a CENTRAL DE MEDICAMENTOS e a UFPA, 
objetivando colaboração entre as entidades para desenvolvimento de Programa 
de Assistência Farmacêutica. Contém minuta do convênio.  

01.05.219 
Cx.17; p.86 

[1982] Convênio firmado entre o MINISTÉRIO DA AERONAÚTICA e a UFPA, 
objetivando realização de intercâmbio técnico e científico entre a UFPA e o 
Centro Técnico Aeroespacial. Contém termo do convênio, minuta.  

01.05.220 
Cx.17; p.87 

[1982] Convênio celebrado entre o CNPq, FADESP e a UFPA, objetivando criação do 
Módulo de Ensino e Pesquisa para formação de recursos humanos na área de 
Política Científica e Tecnológica. Contém termo do convênio.  

01.05.221 
Cx.17; p.88 

[1982] Convênio firmado entre a ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA e a UFPA, 
objetivando desenvolver e fortalecer colaboração recíproca de Programas 
Aprovados com vistas à ampliação de atuação das convenentes. Contém termo 
do convênio.  

01.05.222 
Cx.17; p.89 

[1982] Convênio celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a UFPA, 
objetivando atividades abrangidas pela disciplina Estágio de Campo III, no 
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Departamento de Geologia. Contém termo do convênio.  

01.05.223 
Cx.17; p.90 

[1982] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando realização do “VIII Curso 
Regionalizado em Saúde Pública”, Belém. Contém termo do convênio, aditivo, 
projeto do curso.   

ANO: 1983 
01.05.224 
Cx.1,2; p.1A-D 

17.11.1982  
e 1983 

Convênio n.01, celebrado entre a ALBRÁS, ALUNORTE, CENTRO 
TECNOLÓGICO e a UFPA, objetivando execução de Programas “Formação 
em metalurgia do alumínio para as indústrias de Alumínio e Alumina”. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.225 
Cx.2; p.2 

17.02.1983 Convênio n.01, firmado entre o MINISTÉRIO DA AERONAÚTICA e a 
UFPA, objetivando intercâmbio técnico e científico entre a UFPA e o Centro 
Técnico Aeroespacial. Contém termo do convênio.  

01.05.226 
Cx.2; p.3 

24.08.1983 Termo aditivo n.01 ao convênio n.52/1981, firmado entre o SUBIN, MEC, 
UFMG e a UFPA, objetivando execução do Programa de Pesquisa em 
Migrações na Amazônia Legal.  Contém termo aditivo.  

01.05.227 
Cx.2; p.4 

[Dezembro de 
1983] 

Termo aditivo n.01 ao convênio n.181/1982, celebrado entre o MINTER, 
NAEA e a UFPA, objetivando o Programa “Treinamento do Desenvolvimento 
Regional do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos”. Contém termo aditivo.  

01.05.228 
Cx.2;p.5 

23.07.1983 Termo aditivo n.01 ao convênio PI-93/1982 celebrado entre a CAPES, 
PROPESP e a UFPA, objetivando a prática de atividades de pós-graduação. 
Contém termo aditivo.  

01.05.229 
Cx.2; p.6 

 22.02.1983 Convênio n.02, celebrado entre o CNPq, IBICT e a UFPA, objetivando 
atividades da Biblioteca Central com o Programa do Catálogo Coletivo 
Nacional de Publicações Periódicas – (Bolsas Institucionais). Contém termo 
aditivo, prestação de contas, relatório técnico, correspondências.  

01.05.230 
Cx.2; p.7 

12.12.1982 
Executado em 
Janeiro 1983 

Convênio n.03, firmado entre a SUDAM, CED e a UFPA-884/1982, 
objetivando Colônia de Férias e Cursos de Especialização em Educação Pré-
Escolar. Programa de Ações Socioeducativas e Culturais para Populações 
Carentes Urbanas (PRODASEC). Contém termo do convênio, projeto, folha de 
pagamento de bolsas PICD.  

01.05.231 
Cx.2-4; p.8A-G 

21.03.1983 Convênio n.04, celebrado entre o FINEP, CSE e a UFPA, objetivando a 
realização do Projeto “Criminalidade Urbana e Questão Agrária no Pará: O 
Caso de Belém”. Contém prestação de contas, processos.  

01.05.232 
Cx.5; p.9 

19.11.1983 Convênio n.05, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos – Licenciatura Plena 
em Psicologia – Etapa 1, constante do Programa POLAMAZÔNIA. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.233 
Cx.5-7; p.10A-G 

26.04.1983 Convênio n.06, celebrado entre o MINICOM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando regular a cooperação técnica no desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa “Sondagens Ionosféricas e Medidas de Ruídos 
Atmosféricos”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.234 
Cx.7; p.11 

[1983] Convênio n.07, celebrado entre o MEC, SESu, SEDUC, PROEX e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Articulação da Universidade com o Ensino 
de 1o Grau/UFPA/SEDUC”. Contém prestação de contas.  

01.05.235 [1983] Convênio n.08, celebrado entre o MEC, SESu, SEMEC, PROEX e a UFPA, 
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Cx.7; p.12 objetivando execução do Projeto “Capacitação de Recursos 
Humanos/UFPA/SEMEC”. Contém prestação de contas.  

01.05.236 
Cx.7; p.13 

[1983] Convênio n.09, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Integração UFPA com a Educação Básica para o Ensino 
de 1º Grau - Projeto Castanhal”. Contém prestação de contas.  

01.05.237 
Cx.8; p.14 

[1983] Convênio n.10, celebrado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Integração da UFPA com o Ensino de 1º Grau - Projeto 
Ananindeua/Icoaraci. Contém prestação de contas.  

01.05.238 
Cx.8; p.15 

[1983] Convênio n.11, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Integração da UFPA com o Ensino de 1º Grau - Projeto 
Capanema”. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.239 
Cx.8; p.16 

[1983] Convênio n.12, celebrado entre a CAPES, KELLOGG, PI-09-K02/83/VR e a 
UFPA, objetivando prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.240 
Cx.8; p.17 

[1983] Convênio n.13, celebrado entre a CVRD, NCGG e a UFPA-346/1983, 
objetivando prosseguimento às atividades abrangidas pela Disciplina, Estágio 
de Campo III, no Departamento de Geologia. Contém termo do convênio, 
projeto, prestação de contas.  

01.05.241 
Cx.9; p.18 

02.05.1983 Convênio n. 13, firmado entre a FIRMA AR FRIO DA AMAZÔNIA e a 
UFPA, objetivando manutenção preventiva e corretiva dos sistemas centrais de 
refrigeração da Biblioteca Central, Reitoria, SECOM, e Centro de Ciências 
Biológicas. Contém termo do convênio.  

01.05.242 
Cx.9; p.19A-B 

21.06.1983 Convênio n.14, firmado entre o BASA, PLADES VII, NAEA e a UFPA, 
objetivando realização do Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.243  
Cx. 9-10; p.20 
A-B 

09.06.1983 Convênio n.15, firmado entre a SUDAM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA-166, objetivando realização do Curso de Especialização em Engenharia 
de Estrutura. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório final. 

01.05.244 
Cx.10; p.21 

20.05.1983 Convênio n.16, celebrado entre a LBA, NPI, CENTRO EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando atendimento a 120 menores em regime de 4 horas, por meio 
do Projeto Casulo, no Município de Belém. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.245 
Cx.10; p.22 

[1983] Convênio n.17, firmado entre a CAPES-DFO, EF-133, PROPESP e a UFPA, 
objetivando realização do Curso de Especialização em Genética. Contém 
prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.246 
Cx.10; p.23 

22.05.1983 Convênio n.18, celebrado entre o CENESP, CENTRO EDUCAÇÃO e a UFPA-
001, objetivando execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos. 
Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.247 
Cx.10; p.24 

27.06.1983 Termo aditivo n.18 ao convênio n.44/1978, firmado entre a CELPA e a UFPA,  
objetivando doação de sete transformadores de corrente, como utilização de 
material didático no Laboratório de Conversão Eletromecânica do 
Departamento de Engenharia Elétrica. Contém termo aditivo.  

01.05.248 
Cx.10; p.25 

31.08.1983 Convênio n.19, firmado entre a SUDAM e a UFPA-713, objetivando realização 
do “IV Encontro de Estudantes do Curso de Ciências Sociais – ENECS”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.249 23.08.1983 Convênio n.20, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-658, objetivando 
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Cx.10; p.26 execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para os Ensinos de 1º e 
2º Graus, no Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 
POLAMAZÔNIA - Polo Trombetas. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, relatório, correspondências.  

01.05.250 
Cx.11; p.27A-C 

23.08.1983 Convênio n.21, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-659, objetivando 
execução do Projeto para os Ensinos de 1º e 2º Graus, constante do Programa 
de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA - 
Polo Tapajós. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.251 
Cx.12; p.28 

23.08.1983 Convênio n.22, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-665, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para os Ensinos de 1º e 
2º Graus, constante do Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia - POLAMAZÔNIA - Polo Carajás. Contém termo do convênio, 
relatório, prestação de contas.  

01.05.252 
Cx.12; p.29 

23.08.1983 Convênio n.23, firmado entre a SUDAM, PROEX, e a UFPA-668, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para os Ensinos de 1º e 
2º Graus, constante do Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia - POLAMAZÔNIA - Polo Altamira.  Contém termo do convênio, 
prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.253 
Cx.12; p.30 

31.08.1983 Convênio n.24, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-729, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para os Ensinos de 1o e 
2o Graus, constante do Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 
Amazônia – POLAMAZÔNIA, Polo Marajó. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.254 
Cx.12; p.31 

22.08.1983 Convênio n.25, celebrado entre a SUBIN, CNPq, CCEN e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Realização do Centro Regional de Meteorologia Tropical. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.255 
Cx.13; p.32 

[1983] Convênio n.26, celebrado entre o MEC, SESu, PROAD e a UFPA, objetivando 
execução da Urbanização e Infra - estrutura do Campus Universitário. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.256 
Cx.13; p.33 

[1983] Convênio n.27, celebrado entre o MEC, FNDE, SEPS, CCEN e a UFPA, 
objetivando execução do Curso de Informática no Ensino de 1º e 2º Graus. 
Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.257 
Cx.13; p.34 

[1983] Convênio n.28, firmado entre a BIBLIOTECA NACIONAL, BIBLIOTECA 
CENTRAL e a UFPA, objetivando execução do Programa Integração Nacional 
de Bibliotecas e Centros de Informação. Contém prestação de contas.  

01.05.258 
Cx.13; p.35 

12.07.1983 Convênio n.29, firmado entre a SUDAM, PROEX, PRONORPAR - 282 e a 
UFPA, objetivando execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos 
para o Ensino de 1o e 2o Graus, constante do Programa de Recuperação 
Socioeconômica do Nordeste Paraense - PRONORPAR. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.259 
Cx.13; p.36 

[1983] Convênio n.30, celebrado entre o SENFL, ANEP e a UFPA, objetivando 
realização do Curso Especial de Introdução aos Sistemas de Transporte 
Hidroviário. Contém correspondências.  

01.05.260 
Cx.13; p.38 

[1983] Convênio n.31, firmado entre o MEC, SG, CASA DA ESTUDANTE, PROEX 
e a UFPA, objetivando manutenção da Casa da Estudante da UFPA. Contém 
prestação de contas, correspondências.  
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01.05.261 
Cx.13; p.39 

[1983] Convênio n.32, celebrado entre o INL, PRÓ-MEMÓRIA, PROEX, e a UFPA, 
objetivando pagamento de bolsas de trabalho de estágio aos alunos da UFPA na 
organização da Biblioteca do Grêmio Literário Português. Contém prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.262 
Cx.14; p.40A-C 

 [1983] Convênio n.33, firmado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento do Programa Integrado Universidade Educação Básica. 
Contém prestação de contas. correspondências.  

01.05.263 
Cx.14; p.41 

24.06.1983 Convênio n.34, firmado entre a SUDAM e a UFPA-214, objetivando realização 
do Curso de Dermatologia Tropical, Ensino da Informática no 2o Grau e Curso 
Internacional de Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento. Contém 
termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.264 
Cx.15; p.42 

[1983] Convênio n.35, celebrado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando 
realização do “Seminário de Avaliação do Projeto Integração da Universidade 
com o Ensino Básico”. Contém prestação de contas.  

01.05.265 
Cx.15; p.43 

[1983] Convênio n.36, celebrado entre a CAPES e a UFPA-062, objetivando 
realização do Curso de Especialização em Integração aos Sistemas de 
Transportes Hidroviários. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.266 
Cx.15; p.44 

14.11.1983 Convênio n.37, firmado entre a FICOM, SECOM e a UFPA-BT-062, 
objetivando execução dos serviços de processamento de dados relativos ao 
Concurso Vestibular de 1984, das Faculdades Integradas da Sociedade Civil 
Colégio Moderno. Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.267 
Cx.15; p.45 

[1983] Convênio n.38, firmado entre a EMTU, PROEX e a UFPA, objetivando 
Capacitação de Recursos Humanos para a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos – Belém. Contém prestação de contas. 

01.05.268 
Cx.15; p.46 

[1983] Convênio n.39, celebrado entre o MINTER, NAEA e a UFPA, concedendo 
bolsas de extensão e atividades curriculares. Contém correspondências.  

01.05.269 
Cx.15; p.47 

15.12.1983 Convênio n.40, celebrado entre a CAPES e a UFPA-PI-203, objetivando 
atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas. 

01.05.270 
Cx.15; p.48 

07.07.1983 Convênio n.41, celebrado entre a CAPES, PI-16-PR, 02, NCGG e a UFPA, 
objetivando atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.271 
Cx.15,16; p.49 
A-B 

09.12.1983 Convênio n.42, celebrado entre a CAPES PI-18/IE-01/1983, NCGG, NAEA e a 
UFPA, objetivando atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.272 
Cx.16; p.50 

29.10.1983 Convênio n.43, celebrado entre a LBA, NPI e a UFPA, objetivando prestação 
de assistência às creches comunitárias. Contém termo de cooperação, prestação 
de contas, correspondências.  

01.05.273 
Cx.16; p.51 

12.12.1983 Convênio n.44, celebrado entre o GTFR, SEC-RR, CENTRO DE EDUCAÇÃO 
e a UFPA-052, objetivando reconhecimento dos Cursos de Licenciatura Plena 
em História, 1o Grau em Ciências e Pedagogia, na Cidade de Boa Vista – 
Território Federal de Roraima. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.274 
Cx.16; p.52 

[1983] Convênio n.51, firmado entre a CELPA e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer a colaboração recíproca destinada a melhorar a realidade de 
informações sobre transporte na Amazônia. Contém termo do convênio. 

01.05.275 
Cx.16; p.53 

01.09.1983 Convênio n.58, celebrado entre o SUBIN, MEC, FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS e a UFPA, objetivando intercâmbio entre 
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as universidades, com finalidade de trocar informações bibliográficas, 
científicas, utilização de laboratórios e desenvolvimento de projetos de pesquisa 
em comum. Contém termo do convênio.  

01.05.276 
Cx.16; p.54 

18.03.1983 Convênio n.160, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de Programa de Assistência Farmacêutica. Contém termo do 
convênio.  

01.05.277 
Cx.16; p.55 

15.07.1983 Convênio n.326, firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Pesquisas Minerais, Programa POLAMAZÔNIA - Polo 
Carajás.  Contém termo do convênio.  

01.05.278 
Cx.16; p.56 

14.11.1983 Convênio n.720, firmado entre o COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL e a 
UFPA, objetivando propiciar estágios a estudantes de Ensino Superior. Contém 
termo do convênio.  

01.05.279 
Cx.16; p.57 

06.09.1983 Convênio n.748, firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando atender 
despesas com os Projetos Icoaraci e Guamá, no Programa de Ações 
Socioeducativas e Culturais para populações carentes  - PRODASEC/Urbano.  
Contém termo do convênio.  

01.05.280 
Cx.16; p.58 

10.01.1983 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM e a 
UFPA, objetivando a doação de um terreno pela Prefeitura Municipal de 
Santarém à UFPA para a instalação do Campus Avançado da Universidade 
Federal do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.281 
Cx.16; p.59 

21.01.1983 Convênio de cooperação, celebrado entre a UNIVERSIDADE TÉCNICA DE 
LISBOA e a UFPA, objetivando intercâmbio Técnico-Científico-Cultural entre 
as duas instituições. Contém termo do convênio.  

01.05.282 
Cx.16; p.60 

02.02.1983 Termo aditivo ao Convênio celebrado entre a FIOCRUZ, GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando a execução do “VIII Curso 
Regionalizado de Saúde Pública na cidade de Belém”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.283 
Cx.16; p.61 

10.03.1983 Convênio celebrado entre o ABRIGO JOÃO DE DEUS e a UFPA, objetivando 
a execução de atividade de extensão, no âmbito do Abrigo. Contém contrato de 
prestação de serviço, projeto. 

01.05.284 
Cx.16; p.62 

11.04.1983 Convênio celebrado entre a ETFPA e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca em função de programas aprovados em 
conjunto com vistas à ampliação das diversas áreas de atuação das convenentes. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.285 
Cx.16; p.63 

01.06.1983 Convênio firmado entre o IPT e a UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer 
colaboração recíproca em função de programas aprovados em conjunto com 
vistas à ampliação das áreas de atuação das convenentes.  Contém termo do 
convênio.  

01.05.286 
Cx.16; p.64 

06.06.1983 Convênio celebrado entre o CEAG e a UFPA, objetivando realização conjunta 
de trabalhos e treinamento técnico-científico, na área de Informática e 
estatística. Contém termo do convênio.  

01.05.287 
Cx.16; p.65 

11.07.1983 Convênio celebrado entre o CPRM, CETEM e a UFPA, objetivando 
desenvolver e fortalecer colaboração recíproca em função dos programas 
aprovados em conjunto com vistas à ampliação das áreas de atuação das 
convenentes. Contém minuta do convênio.  

01.05.288 15.07.1983 Convênio celebrado entre o MPEG, CNPq e a UFPA, objetivando produção de 
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Cx.16; p.66 obras do Projeto Editorial Alexandre Rodrigues Ferreira. Contém termo do 
convênio.  

01.05.289 
Cx.16; p.67 

08.08.1983 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando utilização do Hospital da Santa Casa, pela UFPA, para 
treinamento prático dos estudantes dos Cursos da área de saúde e para 
Residência Médica, Assistência Integral e Contínua a pacientes carentes, em 
regime ambulatorial e de internação. Contém termo do convênio.  

01.05.290 
Cx.16; p.68 

13.10.1983 Convênio celebrado entre o CETEC e a UFPA, objetivando a prestação de 
assistência científica e tecnológica entre a UFPA e o CETEC. Contém termo do 
convênio.  

01.05.291 
Cx.16; p.69 

10.11.1983 Convênio celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando realização de 
atividades de pesquisa científica dos Projetos “Polimorfismos Protéicos em 
Primatas da Amazônia e Organização do Sistema Visual em Primatas da 
Amazônia”.  Contém termo do convênio.  

01.05.292 
Cx.16; p.70 

28.11.1983 Termo aditivo ao Convênio celebrado entre o MOBRAL, CEME, INAMPS, 
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA e a UFPA, objetivando 
realização de trabalho socioeducativo, visando à conscientização da clientela 
nos Programas e Projetos do MOBRAL e da Comunidade dos municípios de 
Abaetetuba, Barcarena, Belém, Bragança, Castanhal, Capanema, Marabá, 
Santarém e Xinguara. Contém termo aditivo.  

01.05.293 
Cx.16; p.71 

06.12.1983 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução de Cursos 
de Treinamento de Docentes em Santarém, Breves e Curralinho, constante do 
Programa Nacional de Ações Educativas e Culturais para o Meio Rural - 
PRONASEC/RURAL. Contém termo do convênio.  

01.05.294 
Cx.16; p.72 

[1983] Convênio celebrado entre a ELETRONORTE e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos alunos regularmente matriculados na UFPA, oportunidade de 
realização de estágio curricular nas Centrais Elétricas do Norte do Brasil. 
Contém termo do convênio.  

01.05.295 
Cx.16; p.73 

[1983] Convênio firmado entre a COPAMASA e a UFPA, objetivando estimular 
pesquisas, treinamento de pessoal técnico, intercâmbio de pesquisadores e 
técnicos, realização de cursos, conferências e seminários de interesse da UFPA 
e Companhia Paraense de Mandioca. Contém termo do convênio.  

01.05.296 
Cx.16; p.74 

[1983] Protocolo de Cooperação Pedagógica e Científica, firmado entre a 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA e a UFPA, objetivando promover 
intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos, na realização de projetos 
integrados de pesquisa e qualificação de pessoal, Especialização, Mestrado, 
Doutorado. Contém termo do protocolo.  

01.05.297 
Cx.16; p.75 

[1983] Convênio celebrado entre a CNA e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca à melhorar a realidade de problemas relativos a 
informações sobre transportes na Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.298 
Cx.16; p.76 

[1983] Termo aditivo ao Convênio celebrado entre o CESUPA, FACULDADES 
INTEGRADAS DO COLÉGIO MODERNO, FCAP, IEL e a UFPA, 
objetivando estabelecer seguros de acidentes pessoais em favor do estudante 
estagiário do Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi no Pará. Contém 
termo aditivo.  

01.05.299 [1983] Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando expansão do 
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Cx.16; p.77 atendimento ambulatorial desenvolvido pela UFPA.  Contém termo do 
convênio.  

01.05.300 
Cx.16; p.78 

[1983] Convênio celebrado entre o GTFA, SUDAM, UFRJ, CESUPA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MACAPÁ, FUNDAÇÃO PROJETO RONDON e a UFPA, 
objetivando permitir o funcionamento do ensino, pesquisa e extensão das 
Universidades no Município de Macapá, Território Federal do Amapá. Contém 
termo do convênio.  

01.05.301 
Cx.16; p.79 

[1983] Convênio firmado entre a EMBRAFILME, CASA DE ESTUDOS 
GERMÂNICOS e a UFPA, objetivando realização do Curso de Modelo 
Cinematográfico. Contém termo do convênio.  

ANO 1984 
01.05.302 
Cx.1,3; p.1A-J 

21.12.1983 

Executado 1984 
Convênio n.01, celebrado entre o TRT MAGISTRADOS, CSE e a UFPA, 
objetivando execução do Programa de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Pará e Amapá. Contém termo do convênio, aditivos, 
correspondências, prestação de contas.  

01.05.303 
Cx.4; p.2 

[1984] Convênio n.02, celebrado entre o GFTFA, UFRRJ, FUNDAÇÃO PROJETO 
RONDON e a UFPA, objetivando integração da UFPA e execução de 
atividades conjuntas no Campus Avançado do Amapá. Contém termo do 
convênio, correspondências.  

01.05.304 
Cx.4; p.3 

16.01.1984 Convênio n.03, celebrado entre a CINBESA, CCEN, DIE e a UFPA, 
objetivando execução de consultoria, desenvolvimento de sistemas de aplicação 
e treinamento pela UFPA para a Companhia de Informática de Belém. Contém 
termo do convênio, aditivo, correspondências.  

01.05.305 
Cx.4; p.4 

06.12.1983 
Executado 1984 

Convênio n.04, firmado entre a SUDAM, PRONASEC, RURAL, PROEX e a 
UFPA-908, objetivando realização de Cursos e Treinamento de Docentes nos 
municípios de Santarém, Breves e Curralinho, no Estado do Pará. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.306 
Cx.4; p.5 

[1984] Convênio n.05, celebrado entre o GTFR, CED e a UFPA, objetivando 
reconhecimento de Cursos ministrados pelo Centro de Educação da UFPA, no 
Território Federal de Rondônia. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.307 
Cx.4; p.6 

[1984] Convênio n.06, celebrado entre a CAPES, KELLOG, PI-07 e a UFPA, 
objetivando atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.308 
Cx.4; p.7 

[1984] Convênio n.07, celebrado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando 
manutenção da Casa da Estudante Universitária. Contém prestação de contas.  

01.05.309 
Cx.5; p.8A-B 

08.03.1984 Convênio n.08, firmado entre o MIC, STI e a UFPA, objetivando Prática do 
Projeto “Cadastro de Pesquisadores e de Entidades atuantes em Ciência e 
Tecnologia no Estado do Pará”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.310 
Cx.5; p.9 

[1984] Convênio n.09, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR-T-001, 
objetivando o pagamento das taxas escolares referentes a 30 bolsistas 
participantes do Curso de Especialização em Teoria Sociológica. Contém 
listagem de bolsistas, prestação de contas.  

01.05.311 
Cx.6; p.10A-B 

 [1984] Convênio n.10, celebrado entre a FUNDAÇÃO FORD, NAEA e a UFPA, 
objetivando execução das atividades de ensino e pesquisa do Núcleo de Altos 
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Estudos Amazônicos. Contém correspondências.  

01.05.312 
Cx.6; p.11 

12.03.1984 Convênio n.11, firmado entre a SUDAM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA-054, objetivando aquisição de módulo experimental compacto de 
hidráulica – MECH, destinado à melhoria e condições de treinamento de 
recursos humanos no campo da hidráulica. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.313 
Cx.7; p.12 

13.03.1984 Convênio n.12, firmado entre a SUDAM e a UFPA-061, objetivando 
continuação do Projeto de Pesquisa “Criminalidade Urbana no Estado do Pará”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.314 
Cx.7; p.13 

22.03.1984 Convênio n.13, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-086, objetivando 
execução do Curso de Auxiliar de Enfermagem em Santarém, Pará. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.315 
Cx.7; p.14 

27.03.1984 Convênio n.14, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-090, objetivando 
execução do Projeto Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 
2º Graus, programa POLAMAZÔNIA - Polo Amapá. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.316 
Cx.7-8; p.15A-B 

[1984] Convênio n.15, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CTR-T-003 e a UFPA, 
objetivando realização do Curso de Especialização em Educação e Problemas 
Regionais. Contém prestação de contas, projeto, bolsistas.  

01.05.317 
Cx.8; p.16 

03.04.1984 Convênio n.16, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-099, objetivando 
cobrir despesas com o Curso de Mestrado em Direito, em Belém. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.318 
Cx.8; p.17 

21.03.1984 Convênio n.17, firmado entre a FINEP, FNDCT, BIBLIOTECA CENTRAL e a 
UFPA, objetivando aquisição de títulos de periódicos para a Biblioteca Central. 
Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas, relatório.  

01.05.319 
Cx.9; p.18 

17.01.1984 Convênio n.18, celebrado entre o DNPM, CPRM, DEPARTAMENTO DE 
GEOLOGIA e a UFPA, objetivando utilização de equipamentos geofísicos do 
DNPM pelo NCGG da UFPA. Contém termo do convênio, projeto, prestação 
de contas, correspondências.  

01.05.320 
Cx.9; p.19 

27.02.1984 Convênio n.19, celebrado entre a COBAL, CENTRO TECNOLÓGICO, DPOQ 
e a UFPA, objetivando a prestação de serviços especializados em Análises 
Bromatológicas, Toxicológicas e Microbiológicas de Alimentos. Contém termo 
do convênio, correspondências.  

01.05.321 
Cx.9; p.20 

17.04.1984 Convênio n.20, firmado entre a SUDAM, CCEN e a UFPA-130, objetivando 
realização da 1ª Semana de Matemática Aplicada. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.322 
Cx.9; p.21 

[1984] Convênio n.21, firmado entre a CAPES, PROPESP, CTR/T-002 e a UFPA 
objetivando realização do Curso de Especialização em Informática. Contém 
prestação de contas, lista de frequência, correspondências.  

01.05.323 
Cx.10; p.22 

[1984] Convênio n.22, celebrado entre a CAPES, PROPESP, UFPA-CTR-B-001, 
objetivando execução do Curso de Especialização em Teoria Sociológica. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, relação de bolsistas.  

01.05.324 
Cx.10; p.23 

09.04.1984 Convênio n.23, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-105, objetivando 
realização da II Semana de Economia, em Belém. Contém termo do convênio, 
relatório, prestação de contas, correspondências.  

01.05.325 16.05.1984 Convênio n.24, celebrado entre a COSANPA, CCEN, DIE e a UFPA, 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 57 

 

Cx.10; p.24 objetivando prestação de serviços de consultoria, desenvolvimento de sistemas 
de aplicação e treinamento na área de informática.  Contém termo do convênio, 
aditivo, correspondências.  

01.05.326 
Cx.10; p.25 

11.04.1984 Convênio n.25, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-110, objetivando 
execução de Projetos de Desenvolvimento de Comunidade: Projetos Guamá e 
Icoaraci. Contém termo do convênio, prestação de contas, aditivo.  

01.05.327 
Cx.10; p.26 

7.05.1984 Convênio n.26, firmado entre a SUDAM e a UFPA-143, objetivando cobrir 
despesas com o Curso de Especialização em Ciências Administrativas no 
Centro Sócio-Econômico, em Belém. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.328 
Cx.11; p.27 

14.05.1984 Convênio n.27, firmado entre a SUDAM, FEUP e a UFPA-153, objetivando 
atender despesa de transporte da Delegação Paraense nos XXXV Jogos 
Universitários Brasileiros. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.329 
Cx.11; p.28 

30.04.1984 Convênio n.28, celebrado entre a PETROBRÁS, NCGG e a UFPA, objetivando 
elaboração de uma Tese de Pós-Graduação em consonância com os interesses 
da PETROBRÁS (estagiário JAMC). Contém termo de compromisso, 
correspondências, prestação de contas.  

01.05.330 
Cx.11; p.29 

30.04.1984 Convênio n.29, celebrado entre a PETROBRÁS, NCGG e a UFPA, objetivando 
elaboração de uma Tese de Pós-Graduação em consonância com os interesses 
da PETROBRÁS (estagiário MNFF). Contém termo de compromisso, 
correspondências, prestação de contas.  

01.05.331 
Cx.11; p.30 

19.12.1983 
Executado em 
1984 

Convênio n.30, celebrado entre a CAPES 0572-PI-0211, NAEA e a UFPA, 
objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.332 
Cx.11; p.31 

19.09.1983 
Executado em 
1984 

Convênio n.31, celebrado entre a CAPES, PI-245, NAEA e a UFPA, 
objetivando atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.333 
Cx.11; p.32 

14.05.1984 Convênio n.32, celebrado entre o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CSE e a UFPA-
10, objetivando execução do Curso de Extensão em Criminologia e 
Administração Penitenciária em Belém. Contém termo do convênio, prestação 
de contas, aditivo, correspondências.  

01.05.334 
Cx.11; p.33 

06.04.1984 Convênio n.33, celebrado entre a LBA, NPI e a UFPA, objetivando 
atendimento de 120 menores em regime de 4 horas, Projeto “Casulo”, na faixa 
etária de 4 a 6 anos, proporcionando-lhes alimentação, recreação, cuidados 
Psicopedagógico, Médico-Odontológico e de Assistência Social, em Belém. 
Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.335 
Cx.12; p.34A-C 

[1984] Convênio n.34, celebrado entre a SESu, MEC, FNDE, PROEX e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Integração da Universidade com o Ensino de 
1º Grau”. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.336 
Cx.13; p.35A-B 

24.05.1984 Convênio n.35, firmado entre a SUDAM, CSE, PREFEITURAS DO 
INTERIOR e a UFPA-181, objetivando execução do Projeto “Consultoria 
Administrativa às Prefeituras do Interior do Estado do Pará”, do Programa - 
POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.337 
Cx.13; p.36 

23.05.1984 Convênio n.36, firmado entre o MOBRAL, PROEX e a UFPA, objetivando 
ação conjunta entre o MOBRAL e UFPA para o desenvolvimento do Projeto de 
Extensão “Atendimento das necessidades das comunidades carentes, referente à 
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saúde. Contém termo do convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.338 
Cx.13; p.37 

[1984] Convênio n.37, firmado entre o CENESP, MEC, CENTRO DE EDUCAÇÃO e 
a UFPA, objetivando execução do Projeto “Educação especial, fundamentos de 
Linguagem, Deficiência Mental, Auditiva e Visual. Contém prestação de 
contas, projeto, correspondências, relatório.  

01.05.339 
Cx.13; p.38 

07.05.1984 Convênio n.38, celebrado entre a CAPES, PROEX e a UFPA-PI-115, 
objetivando atividades do Programa de Avaliação da Reforma Universitária. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências, relatório.  

01.05.340 
Cx.14; p.39 

18.06.1984 Convênio n.39, firmado entre a SUDAM e a UFPA-206, objetivando realização 
do “I Simpósio de Informática na Amazônia e da I Exposição de Informática na 
Amazônia em Belém”. Contém termo do convênio,  prestação de contas.  

01.05.341 
Cx.14; p.40 

[1984] Convênio n.40, celebrado entre a SEPLAN, CSE e a UFPA, objetivando 
realização do Curso de Mestrado em Direito Público. Contém termo do 
convênio, correspondências, prestação de contas.  

01.05.342 
Cx.14-17; p.41A-
I 

19.06.1984 Convênio n.41, celebrado entre a SUDAM, PROEX, POLAMAZÔNIA, 
PRONORPAR e a UFPA-218, objetivando execução dos Projetos de 
Capacitação de Recursos Humanos para os Ensinos de 1º e 2º Graus, nos Pólos 
Altamira, Marajó, Tapajós, Trombetas e Programa de Recuperação 
Socioeconômica do Nordeste Paraense – PRONORPAR. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.343 
Cx.17; p.42 

27.06.1984 Convênio n.42, firmado entre a SUDAM, CLUBE DE CIÊNCIAS e a UFPA-
233, objetivando as despesas com o funcionamento do Clube de Ciências da 
UFPA. Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.344 
Cx.17; p.43 

29.06.1984 Convênio n.43, firmado entre a SUDAM, DEPARTAMENTO DE 
ESTRUTURAS e a UFPA-240, objetivando execução do Projeto “Pesquisa e 
Análise Experimental Comparativa das Propriedades Mecânicas dos Elementos 
de Alvenaria Estrutural de Tijolos Cerâmicos”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.345 
Cx.17; p.44 

27.06.1984 Convênio n.44, firmado entre a SUDAM, CCEN e a UFPA-234, objetivando 
execução do Projeto Informática na Educação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.346 
Cx.18; p.45A-B 

09.10.1984 Convênio n.45, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NCGG e a UFPA-PI-
152/IE-01, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.347 
Cx18; p.46 

17.09.1984 Convênio n.46, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NAEA e a UFPA-PI-202, 
CD-01, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.348 
Cx.19; p.47 

28.06.1984 Convênio n.47, firmado entre a SUDAM, VR, CCS e a UFPA-238, objetivando 
realização do Projeto “Melhoria do Ensino nos Cursos da Área de Saúde”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.349 
Cx.19; p.48A-B 

17.07.1984 Convênio n.48 entre a SUDAM, CSE, PRONORPAR e a UFPA-318, 
objetivando execução do Projeto “Estudos para o Desenvolvimento Regional - 
Consultoria Administrativa às Prefeituras do interior do Estado, na área do 
Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste Paraense”. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.350 15.02.1984 Convênio n.49, celebrado entre o CNPq, INPA e a UFPA, objetivando 
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Cx.19; p.49 elaboração e execução do Plano de Inventário e Aproveitamento da Fauna  
Regional da Usina Hidroelétrica de Tucuruí - Pará, das Centrais Elétricas do 
Norte - ELETRONORTE. Contém termo do convênio.  

01.05.351 
Cx.20; p.50 

[1984] Convênio n.50, celebrado entre o FNDE e a UFPA objetivando realização do I 
Simpósio de Informática e I Exposição de Informática da Amazônia em Belém. 
Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.352 
Cx.20; p.51A-B 

17.07.1984 Convênio n.51, celebrado entre o INEP, MEC, CED e a UFPA-013/1984, 
objetivando execução do Projeto de Pesquisa “O Ensino de 2º grau no Estado 
do Pará: um estudo sobre a política escolar”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.353 
Cx.20; p.52 

[1984] Convênio n.52, celebrado entre a FUNARTE, PROEX e a UFPA-31, 
objetivando realização do Projeto Formação de Regente de Corais. Contém 
carta-compromisso, prestação de contas, correspondências.  

01.05.354 
Cx.20; p.53 

[1984] Convênio n.53, celebrado entre o COMITÊ COMPANHEIROS DA 
AMÉRICA, MISSOURI, USA, PROEX e a UFPA, objetivando execução de 
Projetos de Extensão do “Curso de Instalação, Manutenção de Aparelhos 
Elétricos e Domiciliares e Associações de Produção e Consumo do Grupo de 
Mulheres do Centro Comunitário Maria Goretti”. Contém projetos, relatório 
financeiro.  

01.05.355 
Cx.21; p.54 

[1984] Convênio n.54, firmado entre o CEDATE, MEC, PROAD e a UFPA, 
objetivando reforma do Cais de Arrimo do Campus Universitário do Guamá e 
construção de um ambulatório de Clínica Odontológica. Contém termo de 
convênio ECCIR e a UFPA, correspondências.  

01.05.356 
Cx.21; p.55 

[1984] Convênio n.55, firmado entre o CEDATE, MEC, PROAD e a UFPA, 
objetivando recuperação de um trecho do cais de proteção, no Setor Básico do 
Campus. Contém contrato, prestação de serviço.  

01.05.357 
Cx.21; p.56 

10.10.1984 Convênio n.56, firmado entre a SUDAM, CFCH e a UFPA-524, objetivando a 
participação de alunos da UFPA, na XIV Reunião Anual da Sociedade de 
Psicologia, em Ribeirão Preto-SP. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.358 
Cx.21; p.57 

08.10.1984 Convênio n.57, celebrado entre o MINISTÉRIO DA MARINHA, CIRM, 
NCGG e a UFPA-070-069, objetivando execução do Curso de Especialização 
Geofísica Marinha. Contém prestação de contas, processos.  

01.05.359 
Cx.21; p.58 

[1984] Convênio n.58, firmado entre a SUDAM e a UFPA-590, objetivando execução 
da IV Feira de Informática. Contém prestação de contas.  

01.05.360 
Cx.21; p.59 

[1984] Convênio n.59, celebrado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando 
manutenção da Casa da Estudante da UFPA.  Contém correspondência, 
prestação de contas.  

01.05.361 
Cx.21; p.60 

09.10.1984 Convênio n.60, firmado entre o CNPq e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Realização do Centro Regional de Meteorologia Tropical. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, relatório do convênio.  

01.05.362 
Cx.21; p.61 

09.11.1984 Convênio n.61, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-606, objetivando 
realização da II Semana de Administração. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.363 
Cx.21; p.62 

28.11.1984 Convênio n.62, celebrado entre o GTFA e a UFPA-107, objetivando execução 
do Concurso Público para provimento de vagas na Categoria Funcional 
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Professor de Ensino de 1º e 2º Graus do Grupo Magistério. Contém termo do 
convênio, relatório.  

01.05.364 
Cx.22; p.63 

13.09.1984 Convênio n.63, celebrado entre o INACEN, CASA DE ESTUDOS 
GERMÂNICOS e a UFPA, objetivando realização do Projeto Encontro Teatral 
pela Casa de Estudos Germânicos da UFPA. Contém contrato de prestação de 
serviço, prestação de contas.  

01.05.365 
Cx.22; p.64 

14.12.1984 Convênio n.64, celebrado entre a FUNARTE, PROEX e a UFPA-41, 
objetivando execução do Projeto Criação e Difusão de Bens Culturais. Contém 
carta-compromisso, prestação de contas.  

01.05.366 
Cx.22; p.65 

24.10.1984 Convênio n.65, firmado entre o CESEP, SECOM e a UFPA objetivando 
execução de processamento de dados relativos ao Concurso Vestibular de 1985 
do Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará. Contém termo do 
convênio, folhas de pagamentos, correspondências.  

01.05.367 
Cx.22; p.66 

05.11.1984, Convênio n.66, celebrado entre o MINTER, NAEA e a UFPA objetivando 
realização de Painel sobre os Grandes Projetos Amazônicos, promovido pelo 
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos.  Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.368 
Cx.22; p.67 

[1984] Convênio n.67, celebrado entre a CAPES, KELLOG, VR e a UFPA-KL-24, 
objetivando Prática de atividades de pós-graduação. Contém prestação de 
contas, correspondências, termo do convênio.  

01.05.369 
Cx.22; p.68 

11.09.1984 Convênio n.130, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
realização do Programa de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação mestrado e 
doutorado. Contém termo do convênio.  

01.05.670 
Cx.22; p.69 

12.11.1984 Convênio n.127, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA objetivando 
execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes. Contém termo 
do convênio.  

01.05.671 
Cx.22; p.70 

12.12.1984 Convênio n. AB-367, celebrado entre a ALBRÁS e a UFPA, objetivando obter 
dados meteorológicos da região de Barcarena, por meio da estação 
meteorológica permanente na área destinada ao campus avançado da UFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.372 
Cx.22; p.71 

02.01.1984 Convênio celebrado entre o INAMPS, CCS e a UFPA, objetivando oferecer 
Estágio Curricular, aos alunos do Centro de Ciências da Saúde, em Unidades 
próprias do INAMPS. Contém termo do convênio.  

01.05.373 
Cx.22; p.72 

08.02.1984 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando treinar estudantes dos Cursos na área de Saúde e 
Residentes de Medicina para prestação de serviços hospitalares na Santa Casa 
de Misericórdia do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.375 
Cx.22; p.74 

14.03.1984 Termo aditivo ao convênio firmado entre a FINEP e a UFPA, objetivando 
alterar a cláusula primeira, item 1, do convênio 4.3.79.0107.00 de 15 de março 
de 1979. Contém termo aditivo. 

01.05.376 
Cx.22; p.75 

19.03.1984 Convênio celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando melhoria do Ensino 
de Ciências e Matemática no Município de Belém. Contém termo do convênio.  

01.05.377 
Cx.23; p.76 

15.04.1984 Instrumento particular de convênio celebrado entre o SUPERMERCADO 
LIDER e a UFPA, objetivando fornecer a venda de produtos alimentícios aos 
servidores da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.378 09.05.1984 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e 
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Cx.23; p.77 a UFPA, objetivando treinar estudantes do Curso de Medicina para prestação de 
serviços hospitalares na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Contém termo do 
convênio.  

01.05.379 
Cx.23; p.78 

09.05.1984 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando o uso de 213 leitos do Hospital da Santa Casa, para 
assistência médica integral e contínua às pessoas enfermas, com o ensino 
prático dos estudantes nos Cursos de Saúde, Residência Médica e atividades de 
pesquisa.  Contém termo do convênio.  

01.05.380 
Cx.23; p.79 

04.06.1984 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA-189, objetivando o 
estabelecimento, a fixação e a consolidação e competência técnico-científica na 
área mínero-metalúrgica, e apoio ao desenvolvimento de Programas de 
pesquisa, referente à província mineral de Carajás. Contém termo do convênio.  

01.05.381 
Cx.23; p.80 

15.06.1984 Convênio firmado entre a ETFPA e a UFPA, objetivando utilização dos 
serviços de estatística e computação da UFPA para serviços de processamento 
de dados da contabilidade. Contém termo do convênio.  

01.05.382 
Cx.23; p.81 

18.06.1984 Convênio firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA-208, objetivando a 
execução do Projeto de pesquisas minerais, no Polo Carajás. Contém termo do 
convênio.  

01.05.383 
Cx.23; p.82 

02.07.1984  Convênio celebrado entre a ELETROBRÁS e a UFPA, objetivando 
participação da ELETROBRÁS no processo de expansão de laboratórios 
especializados e na colaboração financeira à UFPA. Contém termo aditivo.  

01.05.384 
Cx.23; p.83 

13.07.1984 Acordo celebrado entre a RFB, OMM e a UFPA, objetivando o reconhecimento 
de um Centro Regional de Treinamento Meteorológico na UFPA, da 
Organização Meteorológica Mundial. Contém termo do acordo.  

01.05.385 
Cx.23; p.84 

16.07.1984 Convênio firmado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA-311, objetivando 
execução do projeto “Estudos de classificadores para utilização em produtos 
agrícolas” do Programa - POLAMAZÔNIA. Contém termo do convênio.  

01.05.386 
Cx.23; p.85 

15.08.1984 Convênio celebrado o GTFA e a UFPA, objetivando intercâmbio técnico-
científico com apoio a Projetos de pesquisa desenvolvidos no NUTEM e 
GDTM. Contém termo do convênio.  

01.05.387 
Cx.23; p.86 

13.08.1984 Convênio n.037 celebrado entre a SUBIN, MEC, CIRM, CNPQ, FVRG, USP, 
UFPE e a UFPA, objetivando execução do Projeto “Capacitação de Recursos 
Humanos em Ciências do Mar”. Contém termos dos convênio 037, 053 e 
050/1984.  

01.05.388 
Cx.23; p.87 

20.08.1984 Convênio celebrado entre a FIOCRUZ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando execução do Curso de Saúde Pública, em Belém. Contém 
termo do convênio.  

01.05.389 
Cx.23; p.88  

24.08.1984 Convênio firmado entre a FADESP e a UFPA, objetivando promover e regular 
o intercâmbio de atividades técnicas, culturais, científicas e artísticas, em 
atuação conjunta dos convenentes. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.390 
Cx.23; p.89 

12.09.1984 Convênio celebrado entre a EMBRAPA e a UFPA, objetivando o intercâmbio 
de atividades técnico-científicas, pesquisas, treinamento de pessoal, atuação 
conjunta de professores e pesquisadores em projetos e realização de eventos. 
Contém termo do convênio.  

01.05.391 
Cx.23; p.90 

11.09.1984 Convênio celebrado entre a FINEP e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
“A Questão Urbana e Agrária no Pará: O caso de Belém”. Contém termo 
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aditivo.  

01.05.392 
Cx.23; p.91 

01.10.1984 Convênio celebrado entre a DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e 
a UFPA, objetivando prestação de serviços de estágio remunerado de 
estudantes, sem vínculo empregatício. Contém termo aditivo.  

01.05.393 
Cx.23; p.92 

02.10.1984 Convênio n.065 celebrado entre a SUBIN, UFRGN, UFC e a UFPA, 
objetivando a execução do projeto evolução geológica do Nordeste do Ceará. 
Contém termo do convênio.  

01.05.394 
Cx.23; p.93 

03.10.1984 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA e a 
UFPA, objetivando o desenvolvimento de trabalhos relacionados à pesquisa em 
ciências e tecnologia mineral. Contém termo do convênio.  

01.05.395 
Cx.23; p.94 

23.10.1984 Convênio celebrado entre o INSTITUTO EUVALDO LODI, CEPAS, CESEP, 
FICOM e a UFPA, objetivando a formação de mão de obra compatível às 
exigências do mercado de trabalho, atender empresas e escolas. Contém termo 
do convênio.  

01.05.396 
Cx.23; p.95 

24.10.1984 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando execução dos serviços de processamento de 
dados relativos ao concurso vestibular de 1985. Contém termo do convênio.  

 01.05.397 
Cx.23; p.96 

24.10.1984 Convênio celebrado entre o CESEP, SECOM e a UFPA objetivando utilização 
dos serviços de estatística e computação da UFPA na execução dos serviços de 
processamento de dados do Concurso Vestibular de 1985. Contém termo do 
convênio. 

01.05.398 
Cx.23; p.97 

31.10.1984 Primeiro termo aditivo ao convênio n.01/1983, firmado entre a FACULDADE 
INTEGRADA DA SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO e a UFPA, 
objetivando execução dos serviços de processamento de dados relativo ao 
concurso vestibular de 1985. Contém termo aditivo. 

01.05.399 
Cx23; p.98 

03.12.1984 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA-649, objetivando atender 
despesas com o desenvolvimento do Projeto melhoramento do Ensino de Física 
a cargo do Departamento de Física na UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.400 
Cx.23; p.99 

10.12.1984 Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando reintrodução do 
Ensino de Filosofia nos Colégios Estaduais de 2° Grau, a partir de 1985. 
Contém termo do convênio.  

01.05.401 
Cx.23; p.100 

14.12.1984 Convênio de Cooperação celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando 
contribuição do conhecimento científico e tecnológico da região amazônica. 
Contém termo do convênio, aditivos, termo de ajuste. 

01.05.402 
Cx.23; p.101 

18.12.1984 Convênio celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando alocar recursos 
financeiros necessários à execução do Projeto Estudos Genéticos em três tribos 
indígenas da Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.403 
Cx.23; p.102 

18.12.1984 Convênio celebrado entre a FUNTEVÊ e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Aplicação de Informática Educativa, 
de caráter multidisciplinar, voltada para aplicação das tecnologias de 
informática no processo de ensino e aprendizagem”. Contém contrato de 
prestação de serviço.  

01.05.404 
Cx.23; p.103 

18.12.1984 Convênio celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
“Formas de reprodução econômica e de organização social de mão-de-obra 
marginalizada na periferia urbana de Belém”. Contém termo do convênio.  

01.05.405 19.12.1984 Convênio n.085 celebrado entre o SUBIN, CNPq, UNICAMP, UFRGN, FUB, 
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Cx.23; p.104 UFSP, UFP, PUCMG e a UFPA, objetivando execução do Projeto “Engenharia 
Elétrica: CAD em micro circuitos de alta velocidade”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.406 
Cx.23; p.105 

[1984] Acordo de Colaboração Acadêmica e Científica celebrado entre a 
UNIVERSIDADE NACIONAL AUTÔNOMA DO MÉXICO, ESCOLA 
NACIONAL DE ESTUDOS PROFISSIONAIS IZTACALA e a UFPA, 
objetivando ampliar relações acadêmicas, científicas e culturais nas áreas de 
interesse mútuo para desenvolver acordos específicos de colaboração. Contém 
termo do convênio.  

01.05.407 
Cx.23; p.106 

[1984] Termo Aditivo ao convênio n.06/1983, celebrado entre o MINICOM, CENTRO 
TECNOLÓGICO e a UFPA, objetivando regular a cooperação técnica do 
Projeto de Pesquisa “Sondagens Ionosféricas e Medidas de Ruído 
Atmosférico”. Contém termo aditivo.  

01.05.408 
Cx.23; p.108 

[1984] Convênio celebrado entre a FBESP, CSE e a UFPA, objetivando  oferecer aos 
alunos do Curso de Serviço Social, Estágio Curricular na aprendizagem social, 
profissional e cultural. Contém termo do convênio.  

01.05.409 
Cx.23; p.110 

[1984] Convênio celebrado entre a COBAL e a UFPA, objetivando o fornecimento de 
produtos constantes de sua linha de comercialização aos servidores da UFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.410 
Cx.23; p.111 

[1984] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e 
a UFPA, objetivando a cessão do imóvel n. 1552, sito à Rua 1° de Maio, para 
sediar o Centro Regional da UFPA em Castanhal. Contém termo do convênio.  

01.05.411 
Cx.23; p.112 

[1984] Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando desenvolver 
colaboração recíproca com vistas à melhoria do Ensino de Ciências e 
Matemática no Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.412 
Cx.23; p.113 

[1984] Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando os serviços de 
controle de qualidade dos medicamentos em fase de elaboração, de matérias-
primas, com análises biológicas e microbiológicas. Contém termo do convênio.  

01.05.413 
Cx.23; p.114 

[1984] Termo de Colaboração firmado no edital n.05/1983-DASP/ETFPA e a UFPA, 
objetivando realização de Concurso Público para provimento de empregos na 
categoria funcional de Agente Administrativo competência do 
DASP/CODERSEL. Contém resultado do Concurso, correspondências.  

ANO 1985 
01.05.414. 
Cx.1; p.1 

[1985] Convênio n.01, firmado entre a FICOM, SECOM e a UFPA, objetivando 
execução dos serviços de processamento de dados, relativos ao Concurso 
Vestibular de 1985. Contém 1º termo aditivo, folha de pagamento, Resolução 
de Homologação n.309 de 08 de março de 1985. 

01.05.415 
Cx.1; p.2 

30.12.1985 Convênio n.51/1984, celebrado entre o INEP, MEC, CED e a UFPA-013/84, 
objetivando execução do Projeto de Pesquisa “O Ensino de 2º Grau no Estado 
do Pará: um estudo sobre a política escolar”. Contém termo aditivo.  

01.05.416 
Cx.1; p.3 

07.03.1985 Convênio n.08/1984, firmado entre o MIC, STI, FUNAT, VR e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Cadastro de Pesquisadores e Entidades 
atuantes em Ciência e Tecnologia no Estado do Pará”. Contém aditivo n.01, 
02/1985.  

01.05.417 
Cx.1; p.4 

06.11.1985 Termo Aditivo n.03 e 04 ao convênio n.01/1983, celebrado entre TRT, 
MAGISTRADOS, CSE e a UFPA-01/1983-GR, objetivando execução do 
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Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Contém termos 
aditivos.  

01.05.418 
Cx.1; p.5 

[1985] Convênio n.02, firmado entre a FEP, SECOM e a UFPA, objetivando o 
processamento de dados relativos ao Concurso Vestibular de 1985 da Fundação 
Educacional do Estado do Pará, pelo SECOM. Contém termo do convênio.  

01.05.419 
Cx.1; p.6 

21.10.1985 Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, 
objetivando promover e regularizar o intercâmbio de atividades técnicas, 
culturais, científicas e artísticas. Contém termo aditivo.  

01.05.420 
Cx.1; p.7 

03.12.1984 
Executado em 
1985 

Convênio n.03, firmado entre a SUDAM, CCEN e a UFPA-649, objetivando 
execução do Projeto de Melhoramento do Ensino de Física. Contém termo do 
convênio, projeto de ensino, prestação de contas, relatório.  

01.05.421 
Cx1; p.8 

11.01.1985 Convênio n.04, firmado entre o CNPQ e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto “Estudo Genético em três Tribos Indígenas da Amazônia”. Contém 
termo do convênio, correspondências, prestação de contas.  

01.05.422 
Cx1; p.9 

01.10.1985 Convênio n.005, firmado entre a CINBESA e a UFPA, objetivando Estágio 
Curricular, na Companhia de Informática de Belém aos alunos regularmente 
matriculados na UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.423 
Cx1; p.10 

11.01.1985 Convênio n.05, firmado entre o CNPQ, CEG e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Formas de reprodução econômica e organização social da mão-de-
obra marginalizada na periferia urbana de Belém”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.424 
Cx1; p.11 

01.10.1984 
Executado julho 
de 1985) 

Convênio n.06, celebrado entre a LBA, NPI e a UFPA, objetivando assistência 
a trezentas crianças na idade compreendida entre dois e seis anos de idade, em 
Creches Comunitárias. Contém termo do acordo, documentos financeiros.  

01.05.425 
Cx.2; p.12 

15.02.1985 Convênio n.07, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-048, objetivando 
atender despesas do Curso de Mestrado em Direito no Centro Sócio-
Econômico. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.426 
Cx.2; p.13 

18.12.1984 
Executado em 
1985 

Convênio n.08, firmado entre a FUNTEVÊ, VR e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento do Projeto de Realização de Pesquisa e Aplicação de 
Informática Educativa, de caráter multidisciplinar, voltada para aplicação das 
tecnologias de informática no processo de ensino e aprendizagem. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.427 
Cx.2; p.14 

11.03.1985 Convênio n.09, celebrado entre a CAPES, PROPESP. NAEA e a UFPA-PI-
392/CD-38, objetivando execução de atividades de Pós-Graduação. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.428 
Cx.2; p.15 

21.03.1985 Convênio n.10, celebrado entre a SEPLAN, CSE e a UFPA-120/1985, 
objetivando realização do Curso de Mestrado em Direito da UFPA. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.429 
Cx.2; p.16 

09.04.1985 Convênio n.11, celebrado entre a CAPES, KELLOG, VR e a UFPA-PI-
35/1985, objetivando realização de atividades de Pós-Graduação. Contém termo 
do convênio, correspondências, prestação de contas.  

01.05.430 
Cx.3; p.17 

29.04.1985 Convênio n.12, celebrado entre a LBA, NPI e a UFPA, objetivando o atender 
cem menores, em regime de 4 horas, do Projeto “Casulo”, faixa etária de 4 a 6 
anos, com alimentação, recreação, cuidados psicopedagógico, médico-
odontológico e de assistência social, em Belém. Contém termo do convênio, 
correspondências.  
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01.05.431 
Cx.3; p.18 

[1985] Convênio n.13, celebrado entre o MEC, CASA DA ESTUDANTE, PROEX e a 
UFPA, objetivando auxílio à Casa da Estudante Universitária. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.432 
Cx.3; p.19A-C 

[1985] Convênio n.14, celebrado entre o MEC, FNDE, SESu, PROEX e a UFPA, 
objetivando Integração da Universidade com o Ensino de 1º Grau. Contém 
projeto, folhas de pagamentos, processos, prestação de contas.  

01.05.433 
Cx.4; p.20 

01.07.1985 Convênio n.15, celebrado entre a SEPLAN, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA-283, objetivando execução do Projeto “Serra Norte/Carajás”. Contém 
termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.434 
Cx.4; p.21 

18.07.1985 Convênio n.16, celebrado entre a FUNARTE, PROEX e a UFPA-18, 
objetivando realização dos Projetos Curso de Educação Musical e Curso para 
Instrumentistas de Sopro. Contém termo do convênio, correspondências, 
prestação de contas.  

01.05.435 
Cx.4; p.22 

[1985] Convênio n.17, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR-T-018, 
objetivando o atendimento de alunos participantes do Curso de Especialização 
em Engenharia Naval. Contém prestação de contas.  

01.05.436 
Cx.4; p.23 

[1985] Convênio n.18, celebrado entre a CAPES, PROPESP, e a UFPA/CTR-T-017, 
objetivando o pagamento das taxas escolares de 15 bolsistas participantes do 
Curso de Especialização em Arquitetura, nos Trópicos. Contém 
correspondências, prestação de contas.  

01.05.437 
Cx.4; p.24 

[1985] Convênio n.19, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/T-040, 
objetivando pagamento de taxas escolares para 10 bolsistas do Curso de 
Especialização em Química de Produtos Naturais. Contém prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.438 
Cx.4; p.25 

12.08.1985 Convênio n.20, firmado entre o BANPARÁ, CSE e a UFPA, objetivando 
conclusão do Projeto de Pesquisa Criminalidade Urbana e Questão Agrária: o 
caso de Belém do Pará. Contém correspondências, prestação de contas.  

01.05.439 
Cx.4; p.26 

16.09.1985 Convênio n.21, celebrado entre a CEPAC, CIRM, MINISTÉRIO DA 
MARINHA e a UFPA-070/045, objetivando execução do Projeto Geologia e 
Biologia do Estuário do Rio Pará. Contém termo do convênio, folhas de 
pagamentos, aditivo.  

01.05.440 
Cx.5; p.27 

02.12.1985 Convênio n.22, celebrado entre a CAPES, PAPPS, KELLOGG e a UFPA, 
objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.441 
Cx.5; p.28 

14.10.1985 Convênio n.23, celebrado entre o MEC, INEP e a UFPA, objetivando execução 
do Seminário sobre Formação do Professor. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.442 
Cx.5; p.29 

[1985] Convênio n.24, firmado entre a FINEP, FNDCT e a UFPA, objetivando 
aquisição de títulos de periódicos para a Biblioteca Central. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências, processo.  

01.05.443 
Cx.5; p.30 

07.10.1985 Convênio n.25, celebrado entre a SEPLAN, PROPESP e a UFPA-508, 
objetivando apoio financeiro ao Programa de Iniciação à Pesquisa – PIPES, da 
UFPA. Contém termo do convênio, correspondências, prestação de contas, 
processos, relatório.  

01.05.444 
Cx.6; p.31 

[1985] Convênio n.26, celebrado entre o MEC, CENESP, CED e a UFPA, objetivando 
capacitação de recursos humanos em Educação Especial. Contém relatório do 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 66 

 

projeto, prestação de contas, processos.  

01.05.445 
Cx.6; p.32 

07.11.1985 Convênio n.27, celebrado entre o CENAFOR, CED, ETFPA e a UFPA-44, 
objetivando realização do Curso Emergencial de Licenciatura Plena para 
Graduação de Professores e Formação Especial do Currículo do Ensino de 2º 
Grau. Contém termo do convênio, projeto.  

01.05.446 
Cx.6; p.33 

20.06.1985 Convênio n.28, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/B-023, 
objetivando execução do Curso de Especialização em Química dos Produtos 
Naturais. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.447 
Cx.6; p.34 

27.11.1985 Convênio n.29, celebrado entre a CAPES, NAEA, PROPESP, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA-PI-131/IE-01, objetivando realização de atividades 
de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.448 
Cx.6; p.35 

[1985] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, CRUB e a UFPA, objetivando 
realização da 42ª Reunião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras – CRUB, realizada em Belém. Contém correspondências, 
documentos financeiros.  

01.05.449 
Cx.6; p.36 

[1985] Convênio n.31, celebrado entre o MEC, CEDATE, PREFEITURA e a UFPA, 
objetivando reforma e ampliação do Sistema de Abastecimento de água do 
Campus Universitário da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.450 
Cx.7; p.37 

[1985] Convênio n.32, celebrado entre o MEC, PADES, PROEG e a UFPA, 
objetivando a coordenação e manutenção do Ensino e Manutenção Acadêmica. 
Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.451 
Cx.7; p.38 

[1985] Convênio n.33, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR-T-093, 
objetivando pagamento de taxas escolares, de 60 bolsistas dos Cursos de 
Especialização em Genética Médica, Meteorologia Tropical e Educação e, 
Problemas Regionais, visando capacitação de docente. Contém prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.452 
Cx.7; p.39 

[1985] Convênio n.34, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR-T-111, 
objetivando realização dos Cursos de Especialização em Educação, 
Meteorologia e Genética. Contém prestação de contas.  

01.05.453 
Cx.7; P.40 

[1985] Convênio n.44, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – PICD 2ª 
Fase - Mestrado e Doutorado. Contém termo do convênio.  

01.05.454 
Cx.7; P.41 

26.04.1985 Convênio n.196, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-DS-01, 
objetivando execução do Programa de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação no 
País, Mestrado e Doutorado. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.455 
Cx.7; P.42 

29.04.1985 Convênio n.199, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-PICD-03, 
objetivando concessão de 43 bolsas de estudo para execução do Programa 
Institucional de Capacitação de Docentes – PICD-1ª Fase. Contém termo do 
convênio, termo de compromisso, prestação de contas.  

01.05.456 
Cx.8; P.43 

29.04.1985 Convênio n.203, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-PICD-01, 
objetivando concessão de 02 bolsas de estudo do Programa Institucional de 
Capacitação de Docentes – PICD – 2ª Fase. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.457 
Cx.8; p.44 

[1985] Convênio n.293, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-DS-050, 
objetivando concessão de 06 bolsas de estudo do Programa de Estudo de Pós-
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Graduação no País. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.458 
Cx.8; p.45 

[1985] Convênio n.324, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-PI-105, 
objetivando execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – 
PICD – 1ª Fase. Contém prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.459 
Cx.8; p.46 

18.12.1985 Convênio n.680, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-PI-340/IE-
54, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, plano de aplicação.  

01.05.460. 
Cx.8; p.47 

08.02.1985 Convênio n.722/001/1985, celebrado entre a BASE NAVAL DE VAL-DE-
CANS, MINISTÉRIO DA MARINHA e a UFPA, objetivando estágios a 
estudantes da UFPA na Base Naval de Val de Cães. Contém termo do 
convênio. 

01.05.461 
Cx.8; p.48 

18.12.1985 Convênio n.754, celebrado entre o MEC, SESu, CAPES e a UFPA-PI-439/IE-
105, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, plano de aplicação.  

01.05.462 
Cx.8; p.49 

07.01.1985 Convênio celebrado entre o IEL, CEAG, CESEP, FICOM e a UFPA, 
objetivando a complementação educacional de estudantes com estágio 
supervisionado, visando a formação de uma mão-de-obra compatível com as 
exigências do mercado de trabalho. Contém termo do convênio.  

01.05.463 
Cx.8; p.50 

01.02.1985 Convênio firmado entre o GTFA, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a UFPA, 
objetivando o funcionamento em caráter permanente do Núcleo de Educação 
em Macapá - NEM. Contém termo do convênio.  

01.05.464 
Cx.8; p.51 

21.02.1985 Convênio firmado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a execução do 
Projeto de Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 2º Graus, 
desenvolvido pela UFPA no Município de Marabá. Contém termo do convênio.  

01.05.465 
Cx.8; p.52 

02.04.1985 Convênio celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando a contratação de 
mão-de-obra procedente do exterior, de interesse da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.466 
Cx.8; p.53 

09.04.1985 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando realização do 
Programa de atendimento de Supermercado aos Servidores da UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.467 
Cx.8; p.54 

27.05.1985 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando operacionalização 
do Programa de Financiamento aos Servidores da UFPA, com desconto em 
folha de pagamento. Contém termo do convênio.  

01.05.468 
Cx.8; p.55 

04.06.1985 Convênio celebrado entre o IEL, CREDICENTER, CESEP, FICOM, CETEP, 
FCAP, ESEFPA e a UFPA, objetivando a complementação educacional aos 
estudantes, com estágio supervisionado à formação de mão-de-obra compatível 
com as exigências do mercado de trabalho. Contém termo do convênio.  

01.05.469 
Cx.8; p.56 

10.06.1985 Convênio celebrado entre a COMPANHIA RIO DOCE GEOLOGIA E 
MINERAÇÃO e a UFPA, objetivando pesquisas no campo das Geociências de 
interesse mútuo entre a DOCEGEO e o Centro de Geociências. Contém termo 
do convênio.  

01.05.470 
Cx.8; p.57 

17.06.1985 Termo Aditivo de Re-ratificação ao convênio firmado entre a SANTA CASA e 
a UFPA, objetivando promover alteração dos valores, formas de cálculos e 
recursos estabelecidos em cláusulas e termos. Contém termo aditivo.  

01.05.471 
Cx.8; p.58 

02.08.1985 Convênio celebrado entre o CIEE e a UFPA, objetivando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas de interesse curricular, de Estágio como profissionalização 
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complementar ao processo de Ensino Aprendizagem. Contém termo do 
convênio, Resolução n.332 de 11 de junho de 1985.  

01.05.472 
Cx.8; p.59 

08.08.1985 Convênio firmado entre a COLORADO SCVHOOL OF MINES e a UFPA, 
objetivando executar Programas de intercâmbio entre faculdades, estudantes, 
pesquisa em conjunto, treinamento de não graduados e graduados, de Pós-
Doutorado e pesquisa, e Programas considerados de benefício científico e 
tecnológico. Contém termo do convênio.  

01.05.473 
Cx.8; p.60 

[1985] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE II – LE MIRAIL (França) e a 
UFPA, objetivando estabelecer cooperação entre as Instituições nos diferentes 
campos das Letras e Ciências Humanas nos Programas de Ensino, Formação e 
de Pesquisa. Contém termo do convênio, processo.  

01.05.474 
Cx.8; p.61 

[1985] Convênio de Intercâmbio Cultural celebrado entre o INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO e a UFPA, objetivando 
promover intercâmbio cultural de contribuição e aprimoramento técnico da 
consolidação do Direito Previdenciário Brasileiro. Contém termo do convênio.  

01.05.475 
Cx.8; p.62 

[1985] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, GOVERNO DO 
ESTADO PARÁ e a UFPA, objetivando realização do “XI Curso de Saúde 
Pública”, na cidade de Belém. 1986. Contém termo do convênio.  

01.05.476 
Cx.8; p.63 

[1985] Convênio de Cooperação Técnico-Científico celebrado entre o CNPq e a 
UFPA, objetivando garantir e estabelecer diretrizes básicas para a participação 
no Sistema de Informação Científica e Tecnológica da Amazônia – 
INFORMAM. Contém termo do convênio, Regulamento.  

01.05.477 
Cx.8; p.64 

[1985] Convênio celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando execução do 
Programa Coordenação e Manutenção de Ensino de Unidades Hospitalares. 
Contém relatório, correspondência.  

01.05.478 
Cx.8; p.65 

[1985] Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando colaboração e  o 
desenvolvimento do Programa de Assistência Farmacêutica. Contém termo do 
convênio.  

01.05.479 
Cx.8; p.66 

[1985] Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando colaboração para 
expansão do Atendimento Ambulatorial desenvolvido pela UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.480 
Cx.8; p.67 

[1985] Convênio celebrado entre o HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM e a 
UFPA, objetivando a realização de estágio dos alunos do Curso de Nutrição do 
Centro de Ciências da Saúde da UFPA, nas dependências do Hospital. Contém 
termo do convênio.  

ANO 1986 

01.05.481 
Cx.1; p.1 

10.12.1985 
Executado em 
1986 

Convênio n.01, celebrado entre a FUNARTE, PROEX e a UFPA-142, 
objetivando realização do Projeto “Animação do Campus Universitário”. 
Contém termo do convênio, correspondências, prestação de contas.  

01.05.482 
Cx.1; p.2 

04.03.1986 Convênio n.002, celebrado entre a PMB e a UFPA, objetivando o estágio de 
estudantes de Medicina, Enfermagem e Médicos residentes no Hospital do 
Pronto Socorro Municipal de Belém – HPSM. Contém termo do convênio, 
controle de frequência, relatório.  

01.05.483 
Cx.1; p.3 

[1986] Convênio n.02, celebrado entre o MEC, SEED, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Lazer e Desporto Voluntário na UFPA: o esporte para 
integrar e educar”. Contém projeto, pagamento de bolsistas, prestação de 
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contas, correspondências, relatório.  

01.05.484 
Cx.1; p.4   

[1986] Segundo termo do ajuste, celebrado entre o MPAS, INAMPS, MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, DFS, MEC, SESPA e a UFPA, objetivando incorporação do 
Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará – Pró-Fundação nas Ações 
Integradas de Saúde. Contém termo de ajuste.  

01.05.485 
Cx.1; p.5 

[1986] Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NAEA, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA-PI-340/IE-54, objetivando realização de atividades 
de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas, 
recibos de pagamentos.  

01.05.486 
Cx.1; p.6 

20.05.1986 Convênio n.004, celebrado entre o MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, STI e a UFPA, objetivando interação de esforços entre as 
entidades para disseminação de informações tecnológicas disponíveis, à 
população atuante no setor produtivo da região. Contém termo do convênio.  

01.05.487 
Cx.1; p.7 

[1986] Convênio n.04, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO, CRUB e a UFPA, 
objetivando a realização da 42ª Reunião Plenária do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras – CRUB realizada em Belém-Pará. Contém 
correspondências, documentos financeiros.  

01.05.488 
Cx.2; p.8A-C 

21.11.1985 
(executado em 
1986) 

Convênio n.05, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-245, objetivando 
execução do Projeto de Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino de 1º 
e 2º Graus nos Polos de Altamira, Carajás, Marajó, Tapajós, Trombetas e 
PRONORPAR. Contém termo do convênio, projeto, correspondências, 
prestação de contas, processos, plano de aplicação dos recursos – 
POLAMAZÔNIA, relatório físico.  

01.05.489 
Cx.3; p.9 

16.12.1985 
(executado em 
1986) 

Convênio n.06, firmado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA-260, objetivando 
execução do  Projeto “Consultoria Administrativa às Prefeituras Municipais, 
nos Pólos Carajás, Altamira, Marajó, Tapajós, Trombetas e PRONORPAR”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.490 
Cx.3; p.10 

[1986] Convênio n.07, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA-PI-439/ IE-105, objetivando realização de 
atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.491 
Cx.3; p.11 

10.01.1986 Convênio n.08, firmado entre a ELETRONORTE, CENTRO TECNOLÓGICO 
e a UFPA, objetivando preparação de mão-de-obra especializada regional, de 
alunos graduados pelos Cursos Regulares da UFPA, a ser absorvida pela 
Eletronorte, de acordo com o Projeto de Suprimento e Capacitação de Mão-de-
Obra para as Unidades Descentralizadas – Reserva Técnica, da 
ELETRONORTE. Contém termo do convênio, prestação de contas, processos.  

01.05.492 
Cx.4; p.12A-B 

20.01.1986 Convênio n.09, celebrado entre a CAPES, FINEP, NPI e a UFPA, objetivando 
atender ao Projeto ”Alternativas de Aprendizagem de Ciências e Matemática” 
no Núcleo Pedagógico Integrado da UFPA. Contém termo do convênio, aditivo,  
prestação de contas, projeto, relatório técnico, processos.  

01.05.493 
Cx.5; p.13A-C 

06.02.1986 Convênio n.10, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA-018, objetivando 
Prática dos Projetos BIBLOS, Micros e Oficina do Programa Nova 
Universidade. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.494 
Cx.6; p.14 

26.02.1986 Convênio n.11, celebrado entre a SEPLAN, FUNDEPARÁ, PROPESP e a 
UFPA-042, objetivando apoio financeiro ao Programa de Iniciação à Pesquisa – 
PIPES da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
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correspondências, processos.  

01.05.495 
Cx.6; p.15 

[1986] Convênio n.12, celebrado entre o CRUB e a UFPA, objetivando auxílio para 
realização da 42ª Reunião do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras, realizada em Belém. Contém correspondências.  

01.05.496 
Cx.6; p.16 

[1986] Convênio n.13, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/T-004, 
objetivando o pagamento das taxas escolares, referente a 15 bolsistas 
participantes do Curso de Especialização em Arquitetura nos Trópicos. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.497 
Cx.6; p.17 

[1986] Convênio n.14, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA-018, objetivando 
execução do Projeto BIBLOS do Programa Nova Universidade, pela Biblioteca 
Central da UFPA. Contém relatório técnico, correspondências, documentos 
financeiros.  

01.05.498 
Cx.6; p.18 

[1986] Convênio n.15, celebrado entre a CAPES e a UFPA-CTR/T-019, objetivando o 
pagamento das taxas escolares de 30 bolsistas participantes do Curso de 
Especialização em Partidos Políticos no Brasil. Contém prestação de contas.  

01.05.499 
Cx.7; p.19 

[1986] Convênio n.16, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/T-20, 
objetivando pagamento das taxas escolares, de 20 bolsistas participantes do 
Curso de Especialização em Informática. Contém prestação de contas.  

01.05.500 
Cx.7; p.20 

[1986] Convênio n.17, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/T-021, 
objetivando pagamento das taxas escolares, de 20 bolsistas participantes do 
Curso de Especialização em Teoria Antropológica. Contém prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.501 
Cx.7; p.21 

[1986] Convênio n.18, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR/T-022, 
objetivando o pagamento das taxas escolares, de 20 alunos do Curso de 
Especialização em Metodologia do Serviço Social. Contém correspondências, 
prestação de contas.  

01.05.502 
Cx.7; p.22 

25.02.1986 Convênio n.19, firmado entre a FUNDAÇÂO PRÓ-MEMÓRIA, 
PREFEITURA e a UFPA, objetivando execução de fundações e laje de piso em 
concreto armado e montagem das peças de estrutura metálica do Chalé de 
Ferro. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.503 
Cx.8; p.23 

28.04.1986 Convênio n.20, celebrado entre a CAPES, PAPPS, KELLOGG e a UFPA-
201/PI-21/KL-01, objetivando realização de atividades de Pós-Graduação. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.504 
Cx.8; p.24 

05.06.1986 Convênio n.21, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NAEA, GEOCIÊNCIAS 
e a UFPA-PI-117/IE-01, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.505 
Cx.8; p.25A-B 

[abril de 1986] Convênio n.22, celebrado entre o MINICOM, CENTRO TECNOLÓGICO, 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Sondagens Ionosféricas, Medidas de 
Ruídos Atmosféricos e Medidas de Intensidade de Campo”. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.506 
Cx.9; p.26 

20.12.1985 
Executado em 
1986 

Convênio n.23, celebrado entre a EMBRAPA, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e 
a UFPA, objetivando desenvolvimento do Projeto “Utilização de Imagens de 
Satélites Meteorológicos para fins Agrícolas no Leste Paraense”. Contém termo 
do convênio, recibos de pagamentos, documentos financeiros.  

01.05.507 [1986] Convênio n.24, celebrado entre o CEDAT, MEC, PREFEITURA e a UFPA, 
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Cx.9; p.27 objetivando Construção da 2ª Etapa do Ambulatório de Clínicas Odontológicas 
no Setor Profissional do Campus. Contém contrato de prestação de serviço, 
documentos de despesa, correspondências.  

01.05.508 
Cx.9; p.28 

10.06.1986 Convênio n.25, celebrado entre a SEPLAN, FUNDEPARÁ, CCJ e a UFPA-
214, objetivando apoio financeiro ao Curso de Mestrado em Direito da UFPA. 
Contém termo do convênio, aditivo, relatório de atividades, correspondências, 
prestação de contas.  

01.05.509 
Cx.9; p.29 

27.06.1986 Convênio n.26, celebrado entre a SEPLAN e a UFPA-264, objetivando 
realização do “XI Encontro de Procuradores e Membros dos Serviços Jurídicos 
das Instituições de Ensino em Belém”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.510 
Cx.10; p.30 

07.07.1986 Convênio n.27, firmado entre a SUDAM, CSE e a UFPA-049, objetivando 
participação de estudantes no “XIII Encontro Nacional de Estudantes de 
Economia, em Niterói-RJ”. Contém termo do convênio, relatório final, 
prestação de contas.  

01.05.511 
Cx.10; p.31 

16.07.1986 Convênio n.28, firmado entre a SUDAM, CCS e a UFPA-056, objetivando 
participação de estudantes no “XVII Encontro Científico dos Estudantes de 
Medicina, na cidade de Fortaleza-CE”. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.512 
Cx.10; p.32 

04.07.1986 Convênio n.29, celebrado entre o MEC, CCB e a UFPA, objetivando 
reaparelhamento do Departamento de Fisiologia para o Ensino de Ciências 
Fisiológicas Integradas, Programa Nova Universidade. Contém termo do 
convênio, correspondências.  

01.05.513 
Cx.10; p.33 

[1986] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, CCB e a UFPA, objetivando instalação 
de um Laboratório para manutenção de Colônias Drosophila Melanogaster. 
Contém documentos financeiros, correspondências.  

01.05.514 
Cx.10; p.34 

[1986] Convênio n.31, celebrado entre o MEC, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a UFPA, 
objetivando atualização de Docentes de 1ª a 4ª Séries do 1º Grau nas zonas: 
Bragantina, Guajarina e Salgado. Contém documentos financeiros, frequência 
de bolsista, pagamento de bolsista, correspondências.  

01.05.515 
Cx.10; p.35 

[1986] Convênio n.32, celebrado entre o MEC, NAEA e a UFPA, objetivando 
assessoramento técnico administrativo às organizações populares. Contém 
correspondências, documentos financeiros, processos.  

01.05.516 
Cx.11; p.36 

[1986] Convênio n.33, celebrado entre o MEC, CCEN e a UFPA, objetivando 
execução do Plano de Ação Escolar, do Projeto Nova Universidade. Contém 
recibos de pagamentos, frequência de bolsistas.  

01.05.517 
Cx.11; p.37 

[1986] Convênio n.34, celebrado entre o MEC, CLUBE DE CIÊNCIAS e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “O processo de Alfabetização na Periferia da 
Cidade de Belém”. Contém relatório, correspondências, folhas de pagamentos, 
frequência de bolsista, documentos financeiros.  

01.05.518 
Cx.11; p.38 

[1986] Convênio n.35, celebrado entre o MEC, CCEN e a UFPA, objetivando 
ampliação dos Laboratórios Básicos de Eletrônica e Física Moderna. Contém 
correspondências, documentos financeiros.  

01.05.519 
Cx.11; p.39 

[1986] Convênio n.36, celebrado entre o MEC, CSE e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Intercâmbio Acadêmico”. Contém correspondências, folhas de 
pagamentos, frequência de bolsista, recibos de pagamentos, processos.  
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01.05.520 
Cx.11; p.40 

[1986] Convênio n.37, celebrado entre o MEC, CSE e a UFPA, objetivando realização 
do Curso de Teoria sobre Movimentos Sociais. Contém correspondências, 
recibos de pagamentos, processos.  

01.05.521 
Cx.12; p.41 

[1986] Convênio n.38, celebrado entre o MEC, CSE e a UFPA, objetivando 
instrumentalização do Centro Sócio Econômico para fins didáticos do Projeto 
Nova Universidade. Contém processos, documentos financeiros.  

01.05.522 
Cx.12; p.42 

[1986] Convênio n.39, celebrado entre o MEC, CSE e a UFPA objetivando 
consolidação do Escritório Modelo do Curso de Economia do Projeto Nova 
Universidade. Contém correspondências, processos.  

01.05.523 
Cx.12; p.43 

[1986] Convênio n.40, celebrado entre o MEC, NPI, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Educação e Saúde do Núcleo Pedagógico Integrado por 
meio do Projeto Nova Universidade. Contém folhas de pagamentos, frequência 
de bolsista, relatório do projeto.  

01.05.524 
Cx.12; p.44 

[1986] Convênio n.41, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
instalação do Programa Nutrição e Comportamento em Primatas do Projeto 
Nova Universidade. Contém folhas de pagamentos de bolsistas, frequência de 
bolsistas, processos.  

01.05.525 
Cx.12; p.45 

[1986] Convênio n.42, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
recuperação dos Laboratórios de Psicologia Geral e Experimental do CFCH. 
Contém folhas de pagamentos de bolsistas, frequência de bolsista, processos.  

01.05.526 
Cx.12; p.46 

[1986] Convênio n.43, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
realização do Curso Sociedade e Trabalho na História de 1º e 2º Graus, Projeto 
Nova Universidade. Contém recibos de pagamentos, processos.  

01.05.527 
Cx.13; p.47 

[1986] Convênio n.44, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Repensando a Licenciatura e o Bacharelado em História, 
do Projeto Nova Universidade”. Contém recibos de pagamentos.  

01.05.528 
Cx.13; p.48 

03.04.1986 Convênio n.44, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – PICD 1ª 
Fase. Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.529 
Cx.13; p.49 

[1986] Convênio n.45, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
realização do Serviço de Psicologia do Trabalho. Contém recibos de 
pagamentos, processos.  

01.05.530 
Cx.13; p.50 

[1986] Convênio n.46, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
consultoria para discussão de um novo Currículo para o Curso de Ciências 
Sociais e Avaliação do Ensino na área. Contém correspondências, recibos de 
pagamentos, processos.  

01.05.531 
Cx.13; p.51 

[1986] Convênio n.47, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
realização do Estudo de Questões Regionais no Currículo de 1º Grau nas 
Escolas Municipais. Contém recibos de pagamentos, processos.  

01.05.532 
Cx.14; p.52 

[1986] Convênio n.48, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
ampliação e equipagem do Laboratório de Etnologia do CFCH. Contém recibos 
pagamentos, correspondências, processos.  

01.05.533 
Cx.14; p.53 

[1986] Convênio n.49, celebrado entre o MEC, GEU e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de Editoração da UFPA. Contém correspondências, relatório do 
projeto, recibos de pagamentos, processos.  

01.05.534 [1986] Convênio n.50, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando realização 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 73 

 

Cx.14; p.54 do Projeto “Seminário de Reestruturação do Ensino Básico dos Cursos da Área 
de Saúde e Biologia”. Contém recibos de pagamentos, processos.  

01.05.535 
Cx.14; p.55 

[1986] Convênio n.51, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Umarizal do Centro de Ciências da Saúde”. Contém 
correspondências, material permanente, relatório do projeto.  

01.05.536 
Cx.14; p.56 

[1986] Convênio n.52, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando aquisição 
de equipamentos e materiais básicos para o ensino prático de Saúde, no Centro 
de Ciências da Saúde. Contém compra de material permanente.  

01.05.537 
Cx.15; p.57 

[1986] Convênio n.53, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando melhoria 
do Ensino de Anatomia Patológica do Centro de Ciências da Saúde.  Contém 
processo de aquisição de material.  

01.05.538 
Cx.15; p.58 

[1986] Convênio n.54, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando 
reestruturação do Currículo do Curso de Farmácia do Centro de Ciências da 
Saúde. Contém correspondências, processos.  

01.05.539 
Cx.15; p.59 

[1986] Convênio n.55, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Farmácia - Horto de Plantas Medicinais”. Contém 
correspondências, processos.  

01.05.540 
Cx.15; p.60 

[1986] Convênio n.56, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando 
reestruturação do Currículo do Curso de Medicina da UFPA. Contém 
correspondências, processos.  

01.05.541 
Cx.15; p.61 

[1986] Convênio n.57, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Internato em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde”. 
Contém documentos financeiros.  

01.05.542 
Cx.15; p.62 

[1986] Convênio n.58, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando 
reestruturação do Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem e 
Obstetrícia do Centro de Ciências da Saúde. Contém recibos de pagamentos.  

01.05.543 
Cx.15; p.63 

[1986] Convênio n.59, celebrado entre o MEC, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando Capacitação de Docentes em Combustíveis e Combustão do Centro 
Tecnológico. Contém recibos de pagamentos, documentos financeiros.  

01.05.544 
Cx.15; p.64 

13.10.1986 Convênio n.60, celebrado entre o MEC, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando realização do Curso de Ultrassom para Inspeção e Medição, do 
Centro Tecnológico. Contém contrato de prestação de serviço, documentos 
financeiros.  

01.05.545 
Cx.15; p.65 

[1986] Convênio n.61, celebrado entre o MEC, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando elaboração de kits didáticos e metodológicos para suporte 
do Ensino de Geologia. Contém documentos financeiros.  

01.05.546 
Cx.15; p.66 

[1986] Convênio n.62, celebrado entre o MEC, CENTRO DE GEOCIENCIAS e a 
UFPA, objetivando melhoria do Ensino de Graduação em Petrografia. Contém 
processos, compra de material permanente, documentos financeiros.  

01.05.547 
Cx.15; p.67 

[1986] Convênio n.63, celebrado entre o MEC, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando melhoria do Ensino de Geociências em Escolas de 1º e 2º 
Graus. Contém recibos de pagamentos, correspondências, folhas de 
pagamentos, relatório final.  

01.05.548 
Cx.15; p.68 

[1986] Convênio n.64, celebrado entre o MEC, CLA e a UFPA, objetivando realização 
do Curso de Qualificação Docente na área de Comunicação Social. Contém 
documentos financeiros.  
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01.05.549 
Cx.16; p.69 

[1986] Convênio n.65, celebrado entre o MEC, ARNI e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Intercâmbio Científico, Tecnológico e Cultural da ARNI. Contém 
recibos de pagamentos, correspondências, relatório final.  

01.05.550 
Cx.16; p.70 

[1986] Convênio n.66, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Intercâmbios Nacionais e Internacionais” pelo 
Departamento de Psicologia Experimental. Contém recibos de pagamentos.  

01.05.551 
Cx.16; p.71 

[1986] Convênio n.67, celebrado entre o MEC, CT e a UFPA, objetivando Intercâmbio 
Institucional para Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos em 
Engenharia Elétrica. Contém frequência de bolsista, recibos de pagamentos.  

01.05.552 
Cx.16; p.72 

[1986] Convênio n.68, celebrado entre o MEC, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando Complementação de Laboratório de Conforto Ambiental. Contém 
compra de material permanente, correspondências.  

01.05.553 
Cx.16; p.73 

[1986] Convênio n.68, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
realização de um Programa de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação no país, 
Mestrado e Doutorado.  Contém termo do convênio, relação dos bolsistas, folha 
de pagamento.  

01.05.554 
Cx.16; p.74 

[1986] Convênio n.69, celebrado entre o MEC, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando a complementação de equipamentos para o Laboratório Fotográfico 
do Centro Tecnológico. Contém correspondências.  

01.05.555 
Cx.17; p.75 

16.09  a 
29.12.1986 

Convênios n.070-038-092, Aditivo 045, celebrados entre a CIRM e a UFPA, 
objetivando execução dos Subprojetos: “Apoio ao Intercâmbio de 
Conhecimentos; Estudo da Costa - Marine Geophysics; Apoio administrativo 
de Métodos Geológicos no Golfão Marajoara”. Contém dossiê dos convênios.  

01.05.556 
Cx.17; p.76 

[1986] Convênio n.70, celebrado entre o MEC, GEOCIÊNCIAS e a UFPA, 
objetivando consolidação do Laboratório de Museologia, do Museu de 
Geociências e Realização do Laboratório de Gemologia. Contém prestação de 
contas. 

01.05.557 
Cx.17; p.77 

[1986] Convênio n.71, celebrado entre o MEC, CLA e a UFPA, objetivando execução 
da Rádio FM Universitária. Contém correspondências, documentos financeiros.  

01.05.558 
Cx.17; p.78 

[1986] Convênio n.72, celebrado entre o MEC, CFCH e a UFPA, objetivando 
reequipar o Curso de Graduação em História da UFPA. Contém 
correspondências, processos, compra de material permanente.  

01.05.559 
Cx.17; p.79 

[1986] Convênio n.73, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Melhoria do Ensino de Graduação no Curso de Graduação em 
Farmácia. Contém processos, compra de material permanente.  

01.05.560 
Cx.17; p.80 

[1986] Convênio n.74, celebrado entre o MEC, CCS e a UFPA, objetivando melhorias 
e condições de Ensino-Aprendizagem do Curso de Graduação em Nutrição. 
Contém processos, compra de material permanente.  

01.05.561 
Cx.17; p.81 

[1986] Convênio n.75, celebrado entre o MEC, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando Realização de uma Rede de Computadores na UFPA. Contém 
folhas de pagamentos de bolsista, relatório de atividades, projeto.  

01.05.562 
Cx.17; p.82 

[1986] Convênio n.76, celebrado entre o MEC, PROEG e a UFPA, objetivando 
realização do Curso de Metodologia do Ensino Superior. Contém recibos de 
pagamentos.  

01.05.563 
Cx.18; p.83 

[1986] Convênio n.77, celebrado entre o MEC, FNDE, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando aos estudantes dos Cursos de Engenharia Elétrica, Química, 
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Mecânica Civil e Sanitária da UFPA, participação do XI SNEE - Seminário 
Nacional dos Estudantes de Engenharia, em Vitória-ES. Contém ficha de 
análise, correspondências.  

01.05.564 
Cx.18; p.84 

03.03.1986 Convênio n.78, celebrado entre a SEPLAN, FUNDEPARÁ, CENTRO 
TECNOLÓGICO, DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA e a UFPA-058, 
objetivando execução do Projeto “Levantamento das condições de ventilação, 
térmicas e lumínicas nas escolas componentes da rede física escolar do Estado”, 
objeto do subprograma Monhangara. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas, recibos de pagamentos, relatórios.  

01.05.565 
Cx.18; p.85 

22.07.1986 Convênio n.79, celebrado entre a SUDAM, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA-059/1986, objetivando participação de alunos no “XI Seminário 
Nacional de Estudantes de Engenharia”. Contém termo do convênio.  

01.05.566 
Cx.18; p.86 

[1986] Convênio n.80, celebrado entre o MEC, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando a manutenção e modificação no Barco “Curupira” da 
UFPA. Contém correspondências, prestação de contas, projeto.  

01.05.567 
Cx.18; p.87 

04.07.1986 Convênio n.81, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEFA, 
CSE e a UFPA, objetivando elaboração de um estudo pelo Escritório Modelo 
do Curso de Economia da UFPA, sobre o Sistema Fazendário Estadual. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, folhas de pagamentos.  

01.05.568 
Cx.18; p.88 

26.08.1986 Convênio n.82, celebrado entre o MEC, FUNDAÇÃO EDUCAR, CENTRO 
DE EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando atendimento educacional a 
funcionários da UFPA, dependentes diretos, empregados de empresas e 
membros da comunidade adjacente ao Campus Universitário. Contém termo do 
convênio, projeto, folha de pagamento bolsista, frequência de bolsista.  

01.05.569 
Cx.18; p.89 

30.05.1986 Convênio n.83, celebrado entre a LBA/CENTRO EDUCAÇÃO, NPI e a 
UFPA-056, objetivando no Projeto Casulo, atender 210 menores, em regime de 
4 horas, na faixa etária de 4 a 6 anos, proporcionando alimentação, recreação, 
cuidados psicopedagógicos, médico-odontológico e de assistência social. 
Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.570 
Cx.18; p.90 

[1986] Convênio n.84, firmado entre o MEC, CENTRO EDUCAÇÃO e a UFPA, 
objetivando realização do Programa Salas de Leitura nas Escolas Públicas do 
Estado mediante Ações Integradas entre a FAE e a UFPA. Contém termo do 
convênio, correspondências.  

01.05.571 
Cx.18; p.91 

01.12.1986 Convênio n.85, celebrado entre a LBA, CCB e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de Extensão “Triagem e Detecção de Erros Inatos no Metabolismo”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.572 
Cx.19; p.92 

01.12.1986 Convênio n.86, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-PI-455, 
objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.573 
Cx.19; p.93 

15.12.1986 Convênio n.86-999.160, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM, FCAP, FUNDAÇÃO PROJETO RONDON e a UFPA, 
objetivando o funcionamento de estágio de alunos no município de Santarém-
Pará, denominada Campus Avançado, considerado Modalidade de Extensão 
Universitária. Contém termo do convênio, termo de doação de bens móveis.  

01.05.574 
Cx.19; p.94 

31.10.1986 Convênio n.87, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO, SEPLAN e a 
UFPA-711, objetivando execução do Projeto Aparelhamento da Residência 
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Médica da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas, aditivo.  

01.05.575 
Cx.20-24; p.95 
A-J 

[1986] Convênio n.88, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando execução 
do Programa  Apoio à Educação Superior, Nova Universidade-Fase II. Contém 
os seguintes projetos:                                                       

 PROJETO N.01 MEC/SESu/CLA/UFPA - Seminário de Língua 
Indígena. 

 PROJETO N.02 MEC/SESu/CLA/UFPA - I Congresso de Língua 
Portuguesa da Região Amazônica.  

 PROJETO N.03 MEC/SESu/CLA/UFPA - Literatura Paraense no 
Currículo de 1° Grau das Escolas Municipais de Belém. 

 PROJETO N.04 MEC/SESu/CLA/UFPA - Capacitação de Recursos 
Humanos em Comunicação e Expressão no Ensino de 1º Grau no 
Município de  Belém. 

 PROJETO N.05 MEC/SESu/PROEG/UFPA - Projeto de Apoio as 
Pró-Reitorias de Graduação. 

 PROJETO N.06 MEC/SESu/ENGENHARIA ELÉTRICA/CENTRO  
TECNÓLOGICO/UFPA - Capacitação em Controle de Processos. 

 PROJETO N.07 MEC/SESu/CLA/UFPA – Fotografias. 

 PROJETO N.08 MEC/SESu/CCB/UFPA - Revitalização do Museu de 
Zoologia da UFPA. 

 PROJETO N.09 MEC/SESu/CCB/UFPA - Revitalização da Disciplina 
Biologia Geral.  

 PROJETO N.10 MEC/SESu/CCB/UFPA - Botânica: o Ensino 
Dinâmico. 

 PROJETO N.11 MEC/SESu/CCB/UFPA - A Flora Amazônica 
Documentada. 

 PROJETO N.12 MEC/SESu/CCB/UFPA - Instrumentalização do 
Ensino de Anatomia. 

 PROJETO N.13 MEC/SESu/CCB/UFPA - Ecologia através de Projeto 
de Investigação. 

 PROJETO N.14 MEC/SESu/CCS/UFPA - Doenças Tropicais. 

 PROJETO N.15 MEC/SESu/CCS/UFPA - Melhoria do Ensino da 
Cadeira de Dermatologia. 

 PROJETO N.16 MEC/SESu/CCS/UFPA - Licenciatura em 
Enfermagem como apoio ao Ensino de  Enfermagem de 1º Grau. 

 PROJETO N.17 MEC/SESu/CENTRO EDUCAÇÃO/UFPA - A 
questão da Avaliação. 

 PROJETO N.18 MEC/SESu/CENTRO EDUCAÇÃO/UFP   - 
Consolidação da Pesquisa Educacional no Centro Educação. 

 PROJETO N.19 MEC/SESu/CG/UFPA - Criação de banco de dados e 
Recuperação da Estação Meteorológica da UFPA. 

 PROJETO N.20 MEC/SESu/CG/UFPA - Análise da realização do 
novo Currículo do Curso de Graduação em Geologia. 
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 PROJETO N.21 MEC/SESu/CG/UFPA - Aprimoramento do ensino 
prático das disciplinas afins da área sedimentar / Curso de Graduação 
em Geologia. 

 PROJETO N.22 MEC/SESu/CSE/UFPA - Curso de Economia 
Clássica. 

 PROJETO N.23 MEC/SESu/CSE/UFPA - Curso de Economia 
Neoclássica. 

 PROJETO N.24 MEC/SESu/CSE/UFPA - Curso de Crítica à 
Economia Política. 

 PROJETO N.25 MEC/SESu/PROEG/UFPA - Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão de Políticas e Trabalhos Sociais. 

 PROJETO N.26 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da  Sociologia Clássica. 

 PROJETO N.27 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Estudos das repercussões 
Sociais e Espaciais das modificações recentes ocorridas na área do 
“Ver-o-Pêso".  

 PROJETO N.28 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Curso de Arqueologia 
Histórica. 

 PROJETO N.29 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Consolidação e 
fortalecimento das atividades do SEDAP. 

 PROJETO N.30 MEC/SESu/UFPA - Curso de atualização: Temas 
Fundamentais de Filosofia Contemporânea. 

 PROJETO N.31 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Consolidação do Núcleo 
de Documentação e Pesquisa da História Regional. 

 PROJETO N.32 MEC/SESu/CCEN/UFPA - Desenvolvimento de 
Módulos Experimentais de Física Básica e elaboração de roteiros de 
prática de laboratório. 

 PROJETO N.33 MEC/UFPA - Semana de Matemática.  

 PROJETO N.34 MEC/SESu/CENTRO TECNOLÓGICO/UFPA – 
Curso de Metalografia de  não Ferrosos na área de fundição. 

 PROJETO N.35 MEC/SESu/CENTRO TECNOLÓGICO/UFPA - 
Montagem de um Laboratório de apoio didático do Centro 
Tecnológico. 

 PROJETO N.36 MEC/SESu/CENTRO TECNOLÓGICO/UFPA - 
Melhoria do instrumental didático de Projeto Arquitetônico.  

 PROJETO N.37 MEC/SESu/CFCH/UFPA - Curso de História da 
África. 

 PROJETO N.38 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA, em Cametá. 

 PROJETO N.39 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Castanhal. 

 PROJETO N.40 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Altamira. 
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 PROJETO N.41 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Marabá.  

 PROJETO N.42 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Bragança. 

 PROJETO N.43 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Soure. 

 PROJETO N.44 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Santarém. 

 PROJETO N.45 MEC/SESu/PROEX/UFPA - Plano de Interiorização 
da UFPA em Abaetetuba. 

 PROJETO N.46 MEC/SESu/PROPLAN/UFPA - Acompanhamento e 
avaliação da área Acadêmica da UFPA.  

 PROJETO N.47 MEC/SESu/UFPA/PROEX - Interiorização da UFPA. 

 PROJETO N.48 MEC/SESu/GABINETE/UFPA - Sistema de 
Arquivos da UFPA – Realização e Prática. 

 PROJETO N.49 MEC/SESu/PROPLAN/UFPA - Desempenho e 
Realização de um Sistema Informações Gerenciais.  

01.05.576 
Cx.25; p.96 

11.11.1986 Convênio n.89, firmado entre a SUDAM, PROPESP, CENTRO 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA-149, objetivando realização do Curso de Mestrado e 
Doutorado em Geociências. Contém termo do convênio, relatório técnico, 
prestação de contas, processos.  

01.05.577 
Cx.25; p.97 

[1986] Convênio n.90, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
PROEX e a UFPA, objetivando execução de atividades relativas ao Projeto de 
Interiorização da UFPA, com vistas à qualificação de recursos humanos no 
interior do Estado do Pará.  Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.578 
Cx.25; p.98 

18.11.1986 Convênio n.91-264, celebrado entre o MEC, SESu, PAP, BIBLIOTECA 
CENTRAL e a UFPA,  objetivando integração da UFPA na rede de aquisição 
planificada de periódicos para bibliotecas universitárias, assegurando  
manutenção da coleção de periódicos em cada região do país, utilizando-se de 
procedimentos, a racionalização no processo de aquisição e o compartilhamento 
no uso de material bibliográfico. Contém termo do convênio, aditivos, prestação 
de contas.  

01.05.579 
Cx.25; p.99 

05.06.1986 Convênio n.92, celebrado entre o TERRITÓRIO FEDERAL do AMAPÁ, 
PROEG e a UFPA, objetivando realização do Concurso Vestibular/1987, na 
cidade de Macapá. Contém termo do convênio, prestação de contas, processos.  

01.05.580 
Cx.26; p.100A-B 

[1986] Convênio n.93, celebrado entre a FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA, PROEX, 
CENTRO TECNOLÓGICO, DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA e a 
UFPA, objetivando estudo do Projeto Restauração do Conjunto Arquitetônico 
na cidade de Óbidos - Pará. Contém termo do convênio, projeto, prestação de 
contas, frequência de bolsistas, processos.  

01.05.581 
Cx.26; p.101 

18.12.1986 Convênio n.95, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO 
GEOCIÊNCIAS, NAEA e a UFPA-PI-377/IE-53, objetivando realização de 
atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
processos.  

01.05.582 18.12.1986 Convênio n.96, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO 
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Cx.27; p.102 TECNOLÓGICO, ENGENHARIA ELÉTRICA e a UFPA-PI-510/CD-32, 
objetivando realização de atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, processos.  

01.05.583 
Cx.27-28; p.103 
A-F 

[1986] Convênio n.97, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-CTR-T-083, 
objetivando atender despesas e taxas escolares referente a 180 Bolsistas do 
Curso de Especialização. Contém prestação de contas, pagamentos, frequência 
de bolsista, folhas de pagamentos, processos.  

01.05.584 
Cx.28; p.104 

[1986] Convênio n.98, celebrado entre a ELETRONORTE, PROPESP e a UFPA, 
objetivando Avaliação Clínico-farmacológica de antimaláricos em áreas 
endêmicas da Amazônia e em áreas de atuação e obras da ELETRONORTE. 
Contém termo do convênio, projeto.  

01.05.585 
Cx.28; p.105 

07.04.1986 Convênio n.112, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA DS-01, 
objetivando realização do Programa de Bolsas de Estudos no país,  Mestrado e 
Doutorado. Contém termo do convênio, prestação de contas, folhas de 
pagamento, relatório de atividades.  

01.05.586 
Cx.28; p.106 

08.04.1986 Convênio n.151, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA-PICD-
01/1986, objetivando execução do Programa Institucional de Capacitação de 
Docentes – PICD 2ª Fase. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
relação de bolsistas.  

01.05.587 
Cx.29; p.107 
A-B 

[1986] Convênio n.169, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
articulação e apoio para progressiva elevação dos padrões de qualidade do 
Ensino de Graduação, oferecido pelo Programa Nova Universidade – Fase I. 
Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.588 
Cx.30; p.108 
A-C 

[1986] Convênio n.314, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
realização do Programa Nova Universidade – Fase II. Contém prestação de 
contas.  

01.05.589 
Cx.31; p.109 

29.09.1986 Convênio n.481, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA-DS-
68/1886, objetivando execução do Programa de Bolsas de Estudo de Pós-
Graduação, Mestrado e Doutorado, em Ciências Geofísicas e Geológicas no 
País e Mestrado em Planejamento de Desenvolvimento. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.590 
Cx.31; p.110 

[1986] Convênio n.500, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA-PICD-139, 
objetivando execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – 
PICD – 1ª Fase. Contém termo do convênio, prestação de contas, relação de 
bolsista, relatório.  

01.05.591 
Cx.31; p.111 

[1986] Convênio n.558, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA-PICD-45, 
objetivando execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – 
PICD – 2ª Fase. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.592 
Cx.31; p.112 

12.11.1986 Convênio n.627, celebrado entre a CAPES, MEC, SESu e a UFPA-PICD-255, 
objetivando execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes – 
PICD – 1ª Fase. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.593 

Cx.31; p.113 

03.03.1986 Convênio n.724/001, firmado entre o CENTRO DE INSTRUÇÃO 
ALMIRANTE BRAZ DE AGUIAR, IEL e a UFPA, objetivando conceder 
Estágio Curricular não remunerado aos estudantes dos Cursos de Engenharia 
Eletrônica, Mecânica, Eletrotécnica, Odontologia, Biblioteconomia e Nutrição. 
Contém termo do convênio.  
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01.05.594 
Cx.31; p.114 

29.01.1986 Convênio celebrado entre a CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME e a 
UFPA, objetivando colaboração entre a CEME e a UFPA, para  
desenvolvimento do Programa de Assistência Farmacêutica. Contém termo do 
convênio.  

01.05.595 
Cx.31; p.115 

29.01.1986 Convênio celebrado entre o MEC, UFA, MPAS, INAMPS, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, objetivando execução da assistência odontológica e ações integradas 
de Saúde no Estado do Amazonas. Contém termo do convênio.  

01.05.596 
Cx.31; p.116 

17.03.1986 Convênio firmado entre a SEGUP e a UFPA, objetivando o ensino das 
disciplinas Deontologia e Medicina Legal do Centro de Ciências da Saúde, na 
Coordenadoria de Polícia Científica. Contém termo do convênio.  

01.05.597 
Cx.31; p.117 

21.03.1986 Convênio celebrado entre a FCAP e a UFPA, objetivando cooperação recíproca 
na realização de Projetos de extensão com envolvimento de atividades 
agropecuárias. Contém termo do convênio.  

01.05.598 
Cx.31; p.118 

24.03.1986 Convênio celebrado entre a UFSC, FUNDAÇÃO PROJETO RONDON, FCAP 
e a UFPA, objetivando estabelecer condições de transferência de 
responsabilidades  do Campus Avançado de Santarém da Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC à UFPA e à FICAP. Contém termo do convênio.  

01.05.599 
Cx.31; p.119 

10.04.1986 Convênio de Comodato celebrado entre o INAMPS e a UFPA, objetivando a 
entrega por parte do INAMPS à Universidade, bens móveis por prazo 
indeterminado, como consequência do Programa de Ações Integradas de Saúde. 
Contém termo do convênio.  

01.05.600 
Cx.31; p.120 

22.04.1986 Convênio celebrado entre a UFSC e a UFPA, objetivando a desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca em função de seus próprios programas e 
aqueles aprovados em conjunto com vistas à ampliação das diversas áreas de 
atuação científica, tecnológica e cultural das convenentes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.601 
Cx.31; p.121 

21.05.1986 Convênio celebrado entre a CODEBAR e a UFPA, objetivando realização de 
Estágio Curricular como procedimento didático-pedagógico, colaborando no 
processo educativo, com execução de atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, realizado junto a Companhia de Desenvolvimento de 
Barcarena – CODEBAR. Contém termo do convênio.  

01.05.602 
Cx.31; p.122 

30.05.1986 Convênio firmado entre a CREDICARD - ADMINISTRADORA DE 
CARTÕES DE CRÉDITO e a UFPA, objetivando realização de Estágios de 
Estudantes, regularmente matriculados na Instituição de Ensino e que venham 
frequentando, efetivamente, o Curso de Direito da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.603 
Cx.31; p.123 

04.07.1986 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DE PARIS V e a UFPA, 
objetivando cooperação recíproca nos diferentes campos de desenvolvimento, 
Programas de ensino, de formação e de pesquisa, e mais particularmente em 
Direito. Contém termo do convênio.  

01.05.604 
Cx.31; p.124 

22.07.1986 Convênio celebrado entre a PMB-35 e a UFPA, objetivando o desenvolvimento 
de Programas e Projetos de interesse da PMB para servir as atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão na UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.605 
Cx.31; p.125 

25.07.1986 Convênio celebrado entre o BASA e a UFPA, objetivando realização de 
Projetos e serviços de interesse das partes, envolvendo treinamento, assessoria, 
consultoria técnica, pesquisas e demais atividades correlatas. Contém termo do 
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convênio, instrumento particular de comodato.  

01.05.606 
Cx.31; p.126 

01.08.1986 Convênio celebrado entre a FBESP e a UFPA, objetivando Cooperação 
Técnico-Científica no campo da Pesquisa e da Extensão e a dinamização de 
ações no campo da educação, voltados para o desenvolvimento social e 
econômico do Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.607 
Cx.31; p.127 

12.08.1986 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e a UFPA, 
objetivando ceder temporária e reciprocamente de preferência tempo integral, 
recursos humanos pertencentes aos seus quadros, mediante requisição na qual 
conste a natureza ou a espécie das atividades a serem desenvolvidas pelo 
servidor. Contém termo do convênio.  

01.05.608 
Cx.31; p.128 

25.09.1986 Convênio celebrado entre a SEPLAN e a UFPA-489/1986, objetivando 
execução do Projeto Compensação de Custos referentes ao intercâmbio de 
Recursos Humanos entre o Estado e a UFPA, objeto do Programa Especial de 
Cooperação. Contém termo do convênio, aditivo. 

01.05.609 
Cx.31; p.129 

01.10.1986 Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, DELEGACIA DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ e a UFPA, objetivando Estágio 
Remunerado de estudantes cursando os últimos semestres, sem vinculação 
empregatícia, para atuação nas áreas de interesse dos órgãos do Ministério da 
Fazenda. Contém termo do convênio.  

01.05.610 
Cx.31; p.130 

01.10.1986 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, 
FUNDAÇÃO PROJETO RONDON, FCAP e a UFPA, objetivando estabelecer 
condições de transferência de responsabilidades da administração e 
funcionamento do Campus Avançado de Altamira para a UFPA. Contém termo 
do convênio.  

01.05.611 
Cx.31; p.131 

10.10.1986 Convênio celebrado entre a PMB, CODEM e a UFPA, objetivando a execução 
dos Projetos na área de desenvolvimento urbano: elaboração de um plano 
diretor para a Ilha de Caratateua; Bacia do Tucunduba, integrantes dos Bairros 
da Terra Firme, Canudos, Jabatiteua e Guamá,  por meio do Departamento de 
Arquitetura da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.612 
Cx.31; p.132 

16.12.1986 Convênio celebrado entre a SUBIN, MEC, INSTITUTO DE PESQUISAS 
ESPACIAIS e a UFPA, objetivando execução do Projeto utilização de imagens 
de satélite para estudos meteorológicos na Amazônia. Contém termo do 
convênio.  

01.05.613 
Cx.31; p.133 

31.12.1986 Convênio celebrado entre a CENTRAL DE MEDICAMENTOS-CEME e a 
UFPA, objetivando a execução pela UFPA do Projeto de Modernização do 
setor de qualidade de medicamentos, nos termos da proposta aprovada pela 
CEME. Contém termo do convênio.  

01.05.614 
Cx.31; p.134 

[1986] Protocolo de intenção celebrado entre o MEC, MI, SUDAM, PROJETO 
RONDON, FUAM, FCAP, FUFAC, FUMA, UNIR e a UFPA, objetivando a 
realização em Conjunto de estudos, pesquisas, cursos, seminários, conferências, 
trabalhos, treinamento de recursos humanos e prestação de assistência técnica. 
Contém termo do protocolo.  

01.05.615 
Cx.31; p.135 

[1986] Convênio celebrado entre o MIRAD, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução de pesquisa intitulada o Processo de ocupação das áreas de castanhais 
e a proposta de delimitação do polígono castanheiro de Tocantins. Contém 
termo do convênio.  
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01.05.616 
Cx.31; p.136 

[1986] Convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando a cooperação entre a 
UFPA e a UFRJ, referentes a Programas conjuntos de cooperação cultural e de 
treinamento, projetos na área tecnológica. Contém termo do convênio.  

01.05.617 

Cx.31; p.137 
[1986] Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando promover e 

regular intercâmbio de atividades técnicas, culturais, científicas e artísticas. 
Contém termo do convênio.  

01.05.618 
Cx.31; p.138 

[1986] Convênio celebrado entre a CEF e a UFPA, objetivando Estágio de Estudantes 
em atividades de interesse social da Caixa Econômica Federal. Contém termo 
do aditamento.  

01.05.619 

Cx.31; p.139 
[1986] Convênio celebrado entre a ETFPA e a UFPA, objetivando cooperação técnico-

científica no campo da pesquisa e da extensão e dinamização de ações no 
campo da educação, para o desenvolvimento do Estado do Pará e Território 
Federal do Amapá. Contém termo do convênio.  

01.05.620 

CX.31; p.140 

[1986] Convênio celebrado entre o CNPQ, MEC, CAPES, IBICT e a UFPA, 
objetivando integração da Biblioteca da UFPA ao Programa de Comutação 
Bibliográfica – COMUT, instituído pela CAPES, MEC. Contém termo do 
convênio.  

ANO 1987 

01.05.621 
Cx.1; p.1 

[1987] Convênio n.01, celebrado entre a ALBRÁS, PROEX e a UFPA, objetivando 
Cursos e Oficinas: de Papel Artesanal, Serigrafia e Sabão Artesanal, realizados 
no município de Barcarena. Contém pagamentos de bolsas, correspondências.                                                                                                     

01.05.622 
Cx.1; p.2 

16.02.1987 Convênio n.02, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Programa de Interiorização da UFPA nos Pólos Carajás e Tapajós, 
Projeto de Capacitação de Recursos Humanos nos Pólos Carajás, Marajó, 
Tapajós, Trombetas e PRONORPAR. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.623 
Cx.1; p.3 

29.12.1986 
Executado em 
1987 

Convênio n.03, celebrado entre o CIRM, SECIRM, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando execução do Projeto 
“Desenvolvimento de Métodos Geológicos e Geofísicos Marinhos no Golfo 
Marajoara”. Contém termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.624 
Cx.1; p.4 

18.12.1986 
Executado em 
1987 

Convênio n.04, celebrado entre a CIRM, SECRIM, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando execução do Projeto “Marine 
Geophysics”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.625 
Cx.1; p.5 

25.03.1987, Convênio n.05, celebrado entre o MEC, FAE, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando modificação das Instalações Físicas dos Laboratórios da 
Universidade e Ações Desenvolvidas com a Cooperação da FAE. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.626 
Cx.1; p.6 

[1987] Convênio n.06, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
PROAD e a UFPA, objetivando execução do Programa Especial de Cooperação 
e concessão de bolsas especiais. Contém pagamentos de bolsistas.  

01.05.627 
Cx.2; p.7 

11.03.1987 Convênio n.07, celebrado entre a SEPLAN, PROPESP, PIPES e a UFPA, 
objetivando apoio financeiro ao Programa de Iniciação Científica à Pesquisa - 
PIPES da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.628 
Cx.2; p.8 

22.05.1987 Convênio n.08, celebrado entre a CAPES, ARNI e a UFPA, objetivando 
Atividades de Pós-Graduação com plano de aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, correspondências, prestação de contas.  
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01.05.629 
Cx.2; p.9 

21.07.1987 Convênio n.09, celebrado entre o MEC, SESu, UFRJ e a UFPA, objetivando 
qualificação de Recursos Humanos, o Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Projeto “Polimorfismo Proteico 
em Primatas da Amazônia: Aloutta Belzebu e Cedus Apella”. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.630 
Cx.2; p.10 

14.07.1987 Convênio n.10, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando participação 
de alunos no “XIV Encontro Nacional de Estudantes de Economia”, realizado 
em Cuiabá/MT. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.631 
Cx.2; p.11 

13.07.1987 Convênio n.11, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando participação 
de alunos no “XVII Encontro Científico dos Estudantes de Medicina”,  
realizado em Campinas-SP. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.632 
Cx.2; p.12 

17.02.1987 Convênio n.12, celebrado entre a PETROBRÁS, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando elaboração de Tese de Pós-Graduação 
pelo estagiário Admilson Moreira Torres - Projeto Evolução Diagenética dos 
Arenitos da Formação Monte Alegre - Bacia do Rio Amazonas. Contém termo 
de compromisso, prestação de contas, relatório.  

01.05.633 
Cx.2; p.13 

20.08.1987 Convênio n.12, celebrado entre o MEC e a UFPA, objetivando recuperação e 
melhoria no Ambulatório de Clínicas Médicas. Contém termo do convênio.  

01.05.634 
Cx.2; p.14 

21.05.1987 Convênio n.13, celebrado entre a CAPES, CCEN e a UFPA, objetivando 
atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de Aplicação 
aprovado pela CAPES - 1º Encontro de Físicos do Norte. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.635 
Cx.3; p.15 

16.06.1987 Convênio n.14, celebrado entre a CAPES, CCEN e a UFPA, objetivando 
atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de Aplicação 
aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.636 
Cx.3; p.16 

[1987] Convênio n.15, celebrado entre a CAPES, CENTRO TECNOLÓGICO e a 
UFPA, objetivando atividades de Pós-Graduação de conformidade com o plano 
de aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, 
correspondências, prestação de contas.  

01.05.637 
Cx.3; p.17 

12.12.1987 Convênio n.16, celebrado entre a FUNDAÇÂO PRÓ-MEMÓRIA, MEC, 
PROEX, BIBLIOTECA CENTRAL e a UFPA, objetivando inventariar obras 
antigas ou raras; identificando os acervos históricos localizados nas instituições 
estaduais, objetivos do Plano Nacional de Restauração de Obras Raras. Contém 
termo do convênio, relatório, prestação de contas.  

01.05.638 
Cx.3; p.18 

20.08.1987 Convênio n.17, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de Aplicação da 
CAPES. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.639 
Cx.3; p.19A-B 

04.09.1987 Convênio n.18, celebrado entre o EMTU, GOVERNO DO ESTADO DO 
PARÁ, CENTRO TECNÓLOGICO e a UFPA, objetivando execução do Curso 
de Especialização em Planejamento e Administração de Transportes Urbanos. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, projeto.  

01.05.640 
Cx.3; p.20 

[1987] Convênio n.18, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA-435, 
objetivando pagamento de serviços desenvolvidos por Professores e Alunos do 
Centro Sócio-Econômico.  Contém listas de professores e alunos bolsistas.  

01.05.641 
Cx.4; p.21 

[1987] Convênio n.19, celebrado entre a CAPES, PROPESP, PRPPG e a UFPA, 
objetivando atividades de Pós-Graduação com aplicação do Plano aprovado 
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pela CAPES.  Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.642 
Cx.4-8; p.22A-P 

[1987] Convênio n.20, celebrado entre o INAMPS, CCS e a UFPA, objetivando 
estabelecer mecanismos necessários de assistência odontológica no Município 
de Belém, urbana e rural da Previdência Social - Projeto Bacuri. Contém termo 
do convênio, boletim de produção odontológica, folhas de pagamentos.  

01.05.643 
Cx.9; p.23 

[1987] Convênio n.21, celebrado entre a FLBA, NPI e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Casulo com 210 crianças – regime de 4 horas semanais. Contém 
material permanente.  

01.05.644 
Cx.9; p.24 

31.12.1986 
Executado em 
1987 

Convênio n.22, celebrado entre a CEME, DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
e a UFPA, objetivando execução do Projeto de Modernização do Controle de 
Qualidade, nos termos da proposta aprovada pela CEME. Contém termo do 
convênio, correspondências, prestação de contas.  

01.05.645 
Cx.9; p.25 

[1987] Convênio n.23, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO 
TECNOLÓGICO, CCJ e a UFPA, objetivando Prática de atividades de Pós-
Graduação, de conformidade com o plano de aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.646 
Cx9; p.26 

[1987] Convênio n.24, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NAEA, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando Prática de atividades de Pós-
Graduação de conformidade com o plano de aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05..647 
Cx.9; p.27 

[1987] Convênio n.25, celebrado entre o MEC, FNDE, FUNDAÇÃO EDUCAR, 
CENTRO DE EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando atendimento educacional 
para funcionários da UFPA, seus dependentes e membros da comunidade 
adjacente ao Campus Universitário. Contém prestação de contas.  

01.05.648 
Cx.10; p.28 

20.11.1987 Convênio n.26, celebrado entre o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e a UFPA, 
objetivando a participação de estudantes do Curso de Direito no programa de 
Assistência Jurídica aos Presos de Justiça Carentes de Recursos Financeiros. 
Contém termo do convênio, aditivos n.01- 02, projeto, prestação de contas, 
correspondências.  

01.05.649 
Cx.10; p.29 

19.10.1987 Convênio n.27, celebrado entre a CAPES, CFCH e a UFPA, objetivando prestar 
assessoria e monitoria de pré-escolas comunitárias, ensino - aprendizagem de 
conceitos elementares. Contém termo do convênio, projeto, prestação de contas, 
relatório, correspondências.  

01.05.650 
Cx.10; p.30 

28 .05.1987 Convênio n.28, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução de Projeto de consultoria administrativa às Prefeituras, desenvolvido 
nos Pólos Carajás - PRONORPAR. Contém termo do convênio, 
correspondências, boletim orçamentário.  

01.05.651 
Cx.10; p.31 

[1987] Convênio n.29, celebrado entre o INAMPS, GOVERNO DO ESTADO DO 
PARÁ, SESPA e a UFPA, objetivando Realização e Operacionalização do 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde Pública do Estado do Pará. 
Contém termo do convênio/contrato n.06/1988.  

01.05.652. 
Cx.10; p.32 

[1987] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto de Integração Universidade em seu contexto Sócio-
Econômico-3ª etapa do Projeto de Interiorização da UFPA.  Contém prestação 
de contas, relatório, correspondências. 

01.05.653 [1987] Convênio n.31, celebrado entre o MEC, PROEG e a UFPA, objetivando 
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Cx.11; p.33 execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento da Educação Superior. 
Contém prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.654 
Cx.11-12; p.34 
A-F 

[1987] Convênio n.32, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, PMB 
e a UFPA, objetivando pagamento de bolsas especiais dos Projetos: 
Organização dos Acervos Correntes, Estágio em Atividades Administrativas, 
reformulação do Sistema Patrimonial. Contém folhas de pagamentos de 
bolsistas, folhas de frequência, correspondências.  

01.05.655 
Cx.13; p.35 

23.12.1987 Convênio n.34, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
Prática de Atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, relatório, correspondências.  

01.05.656 
Cx.13; p.36 

24.12.1987 Convênio n.35, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
Prática de atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.657 
Cx.13; p.37 

[1987] Convênio n.36, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto Gestão para uma Autonomia Consciente.  Contém correspondências, 
prestação de contas.  

01.05.658 
Cx.13; p.38 

28.01.1987 Convênio celebrado entre o CNPq, IBICT, CAPES e a UFPA, objetivando a 
integração da Biblioteca - Base - UFPA ao Programa de Comutação 
Bibliográfica – COMUT  instituído junto a CAPES/MEC. Contém termo do 
convênio.  

01.05.659 
Cx.13; p.39 

29.01.1987 Convênio celebrado entre a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e a 
UFPA, objetivando estabelecer ampla e profícua cooperação científica e 
cultural entre a UFPA e a Procuradoria, visando qualificação de recursos 
humanos, contribuindo para o debate e o aprofundamento dos problemas da 
Região Amazônica. Contém termo do convênio.  

01.05.660 
Cx.13; p.40 

10.03.1987 Convênio celebrado entre a SESPA, FEM, PRÓ-FUNDAÇÃO SANTA CASA, 
CCS e a UFPA, objetivando o controle e redução da taxa de incidência de casos 
de doenças sexualmente transmissíveis, a níveis epidemiologicamente 
aceitáveis, promover o aprendizado de pessoal técnico-científico da área da 
saúde envolvidos nas ações de controle das referidas doenças. Contém termo do 
convênio.  

01.05.661 
Cx.13; P.41 

25.03.1987 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO PROFESSOR LUIZ DÉCOURT e a 
UFPA, objetivando aperfeiçoamento dos alunos de Graduação do Curso de 
Medicina, treinamento de alunos dos Cursos de Especialização, Mestrado e 
Doutorado na área Cardiológica.  Contém termo do convênio.  

01.05.662 
Cx.13; p.42 

30 .03.1987 Convênio celebrado entre a FIOCRUZ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SUDAM e a UFPA, objetivando execução do XIII Curso de Saúde Pública, 
visando preparar trinta profissionais entre Médicos, Odontólogos e Enfermeiros 
do Estado do Pará e Território Federal do Amapá, com vistas à atuação em 
Saúde Pública. Contém termo do convênio.  

01.05.663 
Cx.13; p.43 

01.04.1987 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA e a UFPA, objetivando estágio da aluna Lúcia de Fátima Sobral 
Sampaio da UFPA no Curso de Medicina da Universidade Federal de Santa 
Maria, nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Obstetrícia e Pediatria, 
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no período letivo de 1987. Contém termo do convênio.  

01.05.664 
Cx.13; p.44 

24.04.1987 Convênio celebrado entre a BIREME e a UFPA, objetivando a criação e 
manutenção de um Centro Cooperante da Rede Brasileira de Informação na 
área de Ciências da Saúde na Biblioteca Central da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.665 
Cx.13; p.45 

01.06.1987 Convênio celebrado entre a FEDERAÇÃO DE ESPORTES 
UNIVERSITÁRIOS DO PARÁ, FADESP e a UFPA, objetivando execução da 
programação de Jogos Universitários Brasileiros - JUB’s realizados em Belém, 
com interveniência da FADESP. Contém termo do convênio.  

01.05.666 
Cx.13; p.46 

16.06.1987 Convênio celebrado entre o SESI e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca em função de programas e projetos aprovados 
em conjunto com os convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.667 
Cx.13; P.47 

17.06.1987 Convênio firmado entre a FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL DA 
AMAZÔNIA e a UFPA, objetivando estimular o intercâmbio Universidade-
Empresa, por meio de Programas de estágios e assistência laboratorial de 
interesse da UFPA e da FACEPA. Contém termo do convênio.  

01.05.668 
Cx.13; p.48 

17.06.1987 Convênio celebrado entre o MOPROM e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de atividades de extensão universitária, por discentes e 
docentes da UFPA, de acordo com Projetos nos setores de Educação e saúde. 
Contém termo do convênio.  

01.05.669 
Cx.13; p.49 

18.06.1987 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
e a UFPA, objetivando promoção de intercâmbio didático-técnico-científico no 
campo das Ciências Exatas e Naturais, em nível de Graduação e Pós-Graduação 
e realização de Projetos conjuntos de ensino, pesquisa e de extensão. Contém 
termo do convênio.  

01.05.670 
Cx.13; p.50 

30.06.1987 Convênio celebrado entre a PMB e a UFPA objetivando realização de Estágio 
de estudantes dos Cursos de Medicina, Enfermagem e Médicos Residentes no 
Hospital do Pronto Socorro Municipal de Belém. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, relatório de atividades.  

01.05.671 
Cx.13; p.51 

01 .08.1987 Convênio firmado entre a firma SISTEL e a UFPA, objetivando prestação de 
serviços de manutenção do sistema de telecomunicações da Faculdade de 
Medicina. Contém termo do convênio.  

01.05.672 
Cx.13; p.52 

03.09.1987 Convênio celebrado entre o MEC e a UFPA, objetivando execução de obras e 
serviços correlatos nos Setores de aulas teóricas do básico; rede de distribuição 
do sistema elétrico do Campus; rede de abastecimento de água do Campus 
básico. Contém termo do convênio.  

01.05.673 
Cx.13; p.53 

11.09.1987 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e a 
UFPA, objetivando desenvolvimento de estágios, projetos de pesquisas, 
assessoramento, cooperação técnico-científico e aperfeiçoamento em recursos 
humanos nos campos de interesses comuns. Contem termo do convênio.  

01.05.674 
Cx.13; p.54 

16.10.1987 Convênio firmado entre a FINEP, BIBLIOTECA CENTRAL e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto Aquisição de Sistemas de Computação C-305 
Cobra. Contém termo do convênio.  

01.05.675 
Cx.13; p.55 

19.10.1987 Termo de compromisso n.150/1987, celebrado entre o MEC, CAPES e a 
UFPA, objetivando concessão de bolsas de estudo para execução do Programa 
de Demanda Social - DS, dentro do Programa de Bolsas de Estudo no País, de 
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Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado e/ou Especialização/Aperfeiçoamento. 
Contém termo do convênio, aditivo n.01/1987, relatório, prestação de contas.  

01.05.676 
Cx.13; P.56 

19.10.1987 Termo de compromisso celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de 2,5 bolsas de estudo no país, de Pós-Doutorado, Doutorado, 
Mestrado e/ou Especialização/aperfeiçoamento, para execução do Programa de 
Demanda Social, de conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela 
CAPES. Contém termo de compromisso, aditivo n.01/1987.  

01.05.677 
Cx.13; p.57 

09.11.1987 Convênio firmado entre a FINEP, FADESP, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS, 
DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Desenvolvimento e Realização de Métodos Geofísicos para Prospecção 
de Petróleo e Gás: Ênfase nas Bacias Sedimentares mais problemáticas. Contém 
termo do convênio.  

01.05.678 
Cx.13; p.58 

18.11.1987 Convênio celebrado entre o MEC e a UFPA, objetivando a integração da UFPA 
na rede de aquisição planificada de periódicos para bibliotecas universitárias, 
visando à manutenção de uma coleção básica de periódicos em cada Região do 
País. Contém termo do convênio.  

01.05.679 
Cx.13; p.59 

24.11.1987 Convênio celebrado entre a FCAP, ETFPA, FUNDAÇÃO PROJETO 
RONDON e a UFPA, objetivando regulamentar a utilização dos serviços do 
Campus Avançado de Altamira pela Escola Técnica Federal do Pará. Contém 
termo do convênio.  

01.05.680 
Cx14; p.60 

[1987] Termo de Compromisso n.01, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, 
objetivando concessão de 1 bolsa de estudo no País nível de Doutorado e/ou 
Mestrado, para execução do Programa Institucional de Capacitação de Docentes 
- PICD. Contém termo de compromisso, aditivo n.02.  

01.05.681 
Cx.14; p.61 

[1987] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ e a 
UFPA, objetivando desenvolver Projetos de pesquisa, assessoramento, 
cooperação técnico-científica e aperfeiçoamento em recursos humanos no 
campo das Ciências Exatas e Naturais, em nível de Graduação e Pós-
Graduação. Contém termo do convênio.  

01.05.682 
Cx.14; p.62                                                                                                                

[1987] Convênio celebrado entre a UNESP e a UFPA, objetivando desenvolver 
Projetos de pesquisa, assessoramento, cooperação técnico-científica e 
aperfeiçoamento em recursos humanos no campo das Ciências Exatas e 
Naturais, em nível de Graduação e de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio.  

01.05.683 
Cx.14; p.63 

[1987] Convênio celebrado entre a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA e a UFPA, 
objetivando a realização de Estágios dos alunos dos Cursos de Engenharia 
Mecânica, Elétrica, Química e Civil do Centro Tecnológico da UFPA nas 
dependências da HONDA. Contém termo do convênio.  

01.05.684 
Cx.14; p.64 

[1987] Convênio celebrado entre a UNICAMP e a UFPA, objetivando a promoção de 
intercâmbio didático-técnico-científico no campo das Ciências Exatas e 
Naturais, em nível de Graduação e Pós-Graduação, bem como a realização de 
Projetos de ensino, pesquisa e extensão entre as Universidades. Contém termo 
do convênio.  

01.05.685 
Cx.14; p.65 

[1987] Convênio celebrado entre a DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando estabelecer cooperação recíproca na 
realização de Projetos envolvendo Atividades Pedagógicas em Municípios do 
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Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.686 
Cx.14; p.66 

[1987] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEICOM, 
CEAG, FLBA, FADESP e a UFPA, objetivando estabelecer bases de um 
Centro de Divulgação Tecnológica - CDT, executar Planos de Trabalho para 
uma ação integrada de apoio tecnológico, na produção e comercialização de 
produtos oriundos da indústria de cerâmica vermelha (tijolos, telhas de argila, e 
similares). Contém termo do convênio.  

01.05.687 
Cx.14; p.67 

[1987] Convênio celebrado entre a ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA e a UFPA, 
objetivando desenvolver e fortalecer colaboração recíproca em função dos 
Programas aprovados em conjunto com vistas à ampliação da área de atuação 
das convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.688 
Cx.14; P.68 

[1987] Termo de Compromisso celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, 
objetivando concessão de 17 bolsas de estudo no país, nível de Mestrado e/ou 
Especialização/aperfeiçoamento, para execução do Programa de Demanda 
Social, de conformidade com o Plano de aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo de compromisso.  

01.05.689 
Cx.14; P.69 

[1987] Termo de Compromisso celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, 
objetivando concessão de 74 bolsas de estudo no país, nível de Pós-Doutorado, 
Mestrado e/ou Especialização/estágio, para execução do Programa Institucional 
de Capacitação de Docentes – PICD, de conformidade com o Plano de 
aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo de compromisso.  

01.05.690 
Cx.14; p.70 

[1987] Termo de Compromisso celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, 
objetivando concessão de 2 bolsas de estudo no país, nível de Pós-Doutorado, 
Doutorado, Mestrado e/ou Especialização/estágio, para execução do Programa 
Institucional de Capacitação de Docentes – PICD, em conformidade com o 
Plano de aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo de compromisso.  

01.05.691 
Cx.14; p.71 

[1987] Termo de Compromisso celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, 
objetivando concessão de 4 bolsas de estudo no país, nível de Pós-Doutorado, 
Doutorado, Mestrado e/ou Especialização/aperfeiçoamento, para execução do 
Programa de Demanda Social, de conformidade com o Plano de aplicação 
aprovado pela CAPES. Contém termo de compromisso, aditivo n.01/1987.  

01.05.692 
Cx.14; p.72 

[1987] Convênio celebrado entre a EDEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓDULOS e a UFPA, objetivando conceder Estágio Remunerado a estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva nos Cursos da 
Universidade, colaborando no seu processo educativo. Contém termo do 
convênio.  

01.05.693 
Cx.14; p.73 

[1987] Convênio firmado entre a SAGRI, NAEA e a UFPA, objetivando cooperação 
nas questões relativas ao fluxo migratório no Estado do Pará, abrangendo o 
Projeto de Pesquisa, Formas de Reprodução Econômica e de Organização 
Social de Mão-de-Obra Marginalizada na Periferia Urbana de Belém. Contém 
termo do convênio.  

01.05.694 
Cx.14; p.74 

[1987] Convênio celebrado entre o LOGOS PRÓ-SAÚDE e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos alunos regularmente matriculados na Universidade, a 
realização de Estágio junto à convenente, nas áreas de Medicina, Odontologia, 
Bioquímica e Enfermagem, no hospital Yutaka Takeda de Carajás. Contém 
termo do convênio.  
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01.05.695 
Cx.14; p.75 

[1987] Convênio celebrado entre a PMB, SESMA e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento das atividades docentes assistenciais em urgência/emergência 
no Hospital do Pronto Socorro Municipal, proporcionando ao alunado da 
UFPA, campo de prática em serviço necessário à sua formação acadêmica nas 
áreas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Nutrição e Farmácia. Contém 
termo do convênio.  

01.05.696 
Cx.14; p.76 

[1987] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS e a 
UFPA, objetivando realizar o levantamento necessário à elaboração do Projeto 
de Restauração do Conjunto Arquitetônico de Óbidos. Contém termo do 
convênio.  

01.05.697 
Cx.14; p.77 

[1987] Convênio celebrado entre o CEAPS, FADESP e a UFPA, objetivando 
estabelecer condições específicas entre as unidades executoras e gestoras aos 
direitos e obrigações das partes para execução do Projeto Saúde/Santarém, 
visando uma atenção primária de saúde e a melhoria da qualidade de vida às 
populações carentes. Contém termo do convênio.  

01.05.698 
Cx.14; p.78 

[1987] Convênio celebrado entre a FCAP, FUNDAÇÃO PROJETO RONDON, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA e a UFPA, objetivando o 
funcionamento de Estágio da UFPA e da FCAP, no Município de Altamira - 
Pará, denominada Campus Avançado como modalidades de Extensão 
Universitária. Contém termo do convênio.  

01.05.699 
Cx.14; p.79 

[1987] Convênio celebrado entre a UNESP e a UFPA, objetivando desenvolver 
estágios, assessoramento, cooperação técnico-científica, aperfeiçoamento em 
recursos humanos e Projetos de Pesquisa no Campo das Moléstias Infecciosas e 
Parasitárias, nível de Graduação, de Pós-Graduação e de Residentes. Contém 
termo do convênio.  

01.05.700 
Cx.14; p.80 

[1987] Termo de Adesão da Prefeitura Municipal de Itaituba ao Convênio realizado 
entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, objetivando 
adesão do Campus Regional, abrangendo os Municípios de Santarém, 
Alenquer, Almerim, Aveiro, Faro, Jurití, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos, 
Oriximiná e Prainha. Contém minuta do convênio.  

01.05.701 
Cx.14; p.81 

18.09.1987 Acordo Internacional de Cooperação Científica, Tecnológica e Cultural 
celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDAD NACIONAL AGRÁRIA DE LA 
SELVA – UNAS, Tingo Maria – Departamento Huanáco – Perú, objetivando 
desenvolver e fortalecer a colaboração recíproca em função de Programas 
aprovados, com vistas à ampliação das diversas áreas de atuação das 
Convenentes. Contém termo do acordo.  

01.05.702 
Cx.14; p.82 

18.09.1987 Acordo Internacional de Cooperação Científica, Tecnológica e Cultural 
celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
– TARAPOTO – UNSM - Perú, objetivando desenvolver e fortalecer a 
colaboração recíproca em função de Programas aprovados, com vistas à 
ampliação das diversas áreas de atuação das Convenentes. Contém termo do 
acordo.  

ANO 1988 
01.05.703 
Cx.1; p.1 

31.12.1988 Convênio n.001, celebrado entre o MEC, FNDE, MPAS, INAMPS, SESPA e a 
UFPA, objetivando transferência de recursos financeiros à UFPA, pelo 
MPAS/INAMPS e pelo MEC/FNDE, visando consolidar atividades do SUDS-
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PARA por meio da construção do Hospital Universitário vinculado à UFPA. 
Contém termo do convênio, termo de adesão, aditivo, relatório, plano de 
trabalho, comissão de licitação, edital de concorrência n.01/1989.  

01.05.704 
Cx.1; p.2 

[1988] Convênio n.01, celebrado entre o CIRM, SECRIM, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIA e a UFPA, objetivando a execução do Projeto desenvolvimento 
de métodos geológicos e geofísicos marinhos no Golfão Marajoara. Contém 
termo do convênio, documentos financeiros, correspondências.  

01.05.705 
Cx.1;P.3 

24.12.1988 Convênio n.02, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO 
TECNOLÓGICO, CCJ e a UFPA, objetivando realização de atividades de Pós-
Graduação, de conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.   

01.05.706 
Cx.1; p.4 

21.03.1988 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
realização de atividades de Pós-Graduação, de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, relatório, correspondências.  

01.05.707 
Cx.1; p.5 

30.03.1988 Convênio n.04, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
realização de atividades de Pós-Graduação no Centro de Geociências, de 
conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.708 
Cx.1; p.6 

24.12.1988 Convênio n.05, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando realização de 
atividades de Pós-Graduação, de conformidade com o Plano de Aplicação 
aprovado pela CAPES.  Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.709 
Cx.2; p.7 

17.03.1988 Convênio n.06, celebrado entre a SEPLAN, PROPESP, PIPES e a UFPA, 
objetivando execução do Programa de Iniciação à Pesquisa – PIPES da UFPA, 
com bolsa a alunos de Graduação. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências, processos.  

01.05.710 
Cx.2; p.8 

25.02.1988 Convênio n.07, celebrado entre a CIRM, SECIRM, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando a execução do Projeto 
“Desenvolvimento de Métodos Geológicos e Geofísicos Marinhos no Golfão 
Marajoara”. Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.711 
Cx.2; p.9 

[1988] Convênio n.08, celebrado entre a UNESCO, ARNI e a UFPA, objetivando 
concessão de auxílio financeiro à ARNI. Contém correspondências, boletim 
orçamentário.  

01.05.712 
Cx.2; p.10 

21.03.1988 Convênio n.09, celebrado entre a CAPES, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando realização de atividades do Subprograma Geociências e 
Tecnologia Mineral, conforme Projeto do Curso para apoio das linhas de 
pesquisa do Departamento de Geoquímica/Petrologia. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.713 

Cx.2; p.11 

[1988] Convênio n.10, celebrado entre o GOVERNO ESTADO PARÁ, SEAD, 
PROEG, DAVES e a UFPA, objetivando composição e impressão de provas, 
cadastramento de pessoal à realização de Concurso Público com vistas ao 
preenchimento de vagas de categorias funcionais da SEAD. Contém contrato de 
prestação de serviço, aditivo, boletim orçamentário, correspondências.  

01.05.714 
Cx.2; p.12 

[1988] Convênio n.11, celebrado entre a FUNDAÇÃO PROJETO RONDON, PROEX 
e a UFPA, objetivando auxílio financeiro para os Campi de Altamira, Santarém 
e Marabá. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  
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01.05.715 
Cx.3; p.13AC 

16.05.1988 Convênio n.12, celebrado entre o MEC, SESu, SUDAM, FUNDAÇÃO 
RONDON e a UFPA, objetivando a execução do Projeto Norte de 
Interiorização - Cursos de Capacitação Profissional de Licenciatura Plena nos 
Campi de Abaetetuba, Altamira, Bragança, Cametá, Castanhal, Marabá, 
Santarém e Soure.  Contém termo do convênio, correspondências, plano de 
aplicação, relatório, compra de material permanente, pagamento de 
fornecedores, pagamento de serviços.  

01.05.716 
Cx.3; p.14 

04 .11.1987 
Executado em 
1988 

Convênio n.13, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
qualificação profissional à nível de 2º Grau: Auxiliar de Enfermagem. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, relatório, correspondências.  

01.05.717 
Cx.4; p.15 

[1988] Convênio n.14, celebrado entre o MEC, CEDATE e a UFPA, objetivando 
recuperação do piso do ginásio de esportes, cobertura e estrutura do laboratório 
de Mecânica, recuperação e estrutura de concreto do Centro de Ciências 
Biológicas, recuperação do Centro Básico e Profissional e da cobertura da 
Biblioteca Central. Contém prestação de contas parcial, correspondências.  

01.05.718 
Cx.4; p.16 

26.05.1988 Convênio n.15, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SEPLAN, PROEX e a UFPA, objetivando execução do Projeto apoio às 
atividades culturais da UFPA. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.719 
Cx.4; p.17 

[1988] Convênio n.16, celebrado entre o MEC, FNDE, CFCH e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Integração da Universidade com o Ensino de 1º Grau. 
Contém prestação de contas, correspondências, relatório.  

01.05.720 
Cx.4; p.18 

 03.05.1988 Convênio n.17, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando a 
execução do Programa de apoio as licenciaturas (Projeto Norte de 
Interiorização) nos Municípios de Cametá e Abaetetuba. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.721 
Cx.4; p.19AB 

[1988] Convênio n.18, celebrado entre o MEC, PROPESP e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização para Bibliotecários. Contém prestação de 
contas, processos, relatório final do curso, projeto.  

01.05.722 
Cx.5; p.20 

15.06.1988 Convênio n.19, celebrado entre a CAPES, PADCT e a UFPA, objetivando 
execução ao Programa de Pós-Graduação em Química de produtos naturais da 
UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências, 
demonstrativo da execução financeira.  

01.05.723 
Cx.5; p.21 

15.06.1988 Convênio n.20, celebrado entre a CAPES, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando execução do Projeto “Curso para apoio às linhas de 
pesquisa do Departamento de Geoquímica/Petrologia”. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências, relatório técnico parcial.  

01.05.724 
Cx.5; p.22 

21.06.1988 Convênio n.21, celebrado entre a SUDAM, CCS e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Aconselhamento genético visando diagnóstico de 
patologias hereditárias”. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências, relatório.  

01.05.02.725 
Cx.5; p.23 

17.06.1988 Convênio n.22, celebrado entre a SUDAM, ASCOM e a UFPA, objetivando a 
realização da “VI Semana de Ciências na UFPA”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências, relatório.  

01.05.726 
Cx.5; p.24 

09.06.1988 Convênio n.23, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento do Projeto Interiorização da UFPA,  com Capacitação de 
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Recursos Humanos para o Ensino de 1º e 2º Graus no Polo Carajás, e de 2º 
Grau no Polo Tapajós, Estado do Pará. Contém termo do convênio, prestação 
de contas, correspondências.  

01.05.727 
Cx.5; p.25 

15.06.1988 Convênio n.24, celebrado entre a CAPES, CCEN e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Fortalecimento do Ensino de Graduação do Departamento 
de Química” do CCEN/UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.728 
Cx.5; p.26 

[1988] Convênio n.25, celebrado entre o MEC, FNDE, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando Formação e Prática Pedagógica ao Professor de 1ª a 4ª 
Série. Contém prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.729 
Cx.6; p.27 

23.06.1988 Convênio n.26, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Treinamento em planejamento e administração escolar”, 
visando capacitar recursos humanos para o planejamento e a administração do 
setor educacional nos municípios de Castanhal, Bragança e Santarém.  Contém 
termo do convênio, prestação de contas, correspondências, relatório.  

01.05.730 
Cx.6; p.28 

08.07.1988 Convênio n.27, celebrado entre o MEC, SESu, ASCOM e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de atividades acadêmicas da Instituição. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, projetos acadêmicos.  

01.05.731 
Cx.6; p.29 

[1988] Convênio n.28, celebrado entre o MEC, PROPESP, CENTRO DE 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando execução do Curso de Especialização em 
Avaliação e Currículo. Contém correspondências, documentos financeiros.  

01.05.732 
Cx.6; p.30 

08.10.1988 Convênio n.29, celebrado entre o MEC, FNDE, PREFEITURA e a UFPA, 
objetivando repasse financeiro e assessoramento técnico à UFPA, mediante a 
execução de obras e serviços na construção da 1ª Fase do Hospital 
Universitário. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências, contrato de prestação de serviço n.08/1988.  

01.05.733 
Cx.7; p.31 

[1988] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, NPI e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto NPI nos esportes, beneficiando 2.500 alunos matriculados. Contém 
prestação de contas, projeto, correspondências.  

01.05.734 
Cx.7; p.32 

23.08.1988 Convênio n.31, celebrado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE, NPRH e a 
UFPA, objetivando aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de 
pesquisa e realização de Pós-Graduação nas áreas de Medicina Tropical e 
Patologia Regional. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas, 
correspondências, relatório final.  

01.05.735 
Cx.7; p.33 

11.08.1988 Convênio n.32, celebrado entre a FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 
PROPESP e a UFPA, objetivando auxílio financeiro para execução do 
Programa de Pesquisa em Química de produtos naturais na UFPA: 10 anos de 
realização. Contém termo do convênio, documentos financeiros.  

01.05.736 
Cx.7; p.34 

[1988] Convênio n.33, celebrado entre a FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, 
SPHAN, MEC, PROEX e a UFPA, objetivando inventariar obras antigas e/ou 
raras, identificando os acervos históricos localizados nas Instituições Estaduais, 
tendo em vistas o Plano de Restauração de Obras Raras - PLANOR. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.737 
Cx7; p.35 

21.07.1988 Convênio n.34, celebrado entre a CAPES, CFCH e a UFPA, objetivando 
execução de atividades do Subprograma Educação para a Ciência/Projeto 
Assessoria e Monitoria das Pré-escolas Comunitárias: Ensino Aprendizagem de 
Conceitos Elementares. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
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correspondências, parecer da comissão de avaliação.  

01.05.738 
Cx.7; p.36 

28.09.1988 Convênio n.35, celebrado entre a CAPES, CCS e a UFPA, objetivando 
concessão de auxílios à UFPA para realização de atividades de Pós-Graduação 
e a realização do “XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.739 
Cx.7; p.37 

[1988] Convênio n.36, celebrado entre a OEA, CELA, ARNI e a UFPA, objetivando a 
execução do Programa de treinamento na Região Amazônica (bolsa de estudo) 
Curso Internacional de Formação de Especialistas Universitários em 
Desenvolvimento de Áreas Amazônicas. Contém documentos financeiros, 
correspondências.  

01.05.740 
Cx.7; p.38 

[1988] Convênio n.37, celebrado entre o MHU e a UFPA, objetivando a construção do 
Cais de Proteção da Orla do Campus Universitário da UFPA. Contém processo 
n.18294/1988, oriundo do Ministério de Habitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente.  

01.05.741 
Cx.7; p.39 

[1988] Convênio n.38, celebrado entre o MEC, SESu, PROAD e a UFPA, objetivando 
a realização do “XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia”. 
Contém prestação de contas.  

01.05.742 

Cx.7; p.40 

[1988] Convênio n.39, celebrado entre o CIID, CELA, ARNI e a UFPA, objetivando a 
execução do “Seminário Internacional de Informações e Documentação 
Científica, Tecnológica e Cultural na Amazônia”. Contém prestação de contas.  

01.05.743 
Cx.8; p.41 

[1988] Convênio n.40, celebrado entre o MEC, CEDATE, PREFEITURA e a UFPA, 
objetivando a recuperação e melhoria de obras e serviços correlatos, Projeto 
PNADHU, referente a construção da 1ª Fase do Hospital da UFPA. Contém 
protocolo de intenções, correspondências, documentos financeiros.  

01.05.744 
Cx.8; p.42 

[1988] Convênio n.41, celebrado entre a CAPES, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS, 
NAEA, PROPESP e a UFPA, objetivando realização de atividades de Pós-
Graduação de conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.745 
Cx.8; p.43 

[1988] Convênio n.42, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
realização de atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, processos, correspondências.  

01.05.746 
Cx.8; p.44A-B 

31.08.1988 Convênio n.43, celebrado entre a CAPES, PAPS, CCS e a UFPA, objetivando 
realização de atividades de Pós-Graduação, de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES/Programa de Apoio aos Profissionais de 
Saúde - PAPS. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
correspondências, relatório de atividades Projeto PAPS/Pará, processos, 
pagamento de serviços.  

01.05.747 
Cx.9; p.45 

14.09.1988 Convênio n. 44, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
realização de atividades de Pós-Graduação de conformidade com o Plano de 
Aplicação aprovado pela CAPES-Programa Lato Sensu. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05. 748 
Cx.9; p.46 

14.08.1988 Convênio n. 45, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando 
realização de atividades do Subprograma: Educação para a Ciência-Programa 
PADCT, execução do Projeto Feiras Regionais e Estudo de Ciências: uma 
proposta para Interiorização da Melhoria do Ensino de Ciências no Estado do 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 94 

 

Pará. Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.749 
Cx.9; p.47 

[1988] Convênios n.46 e n.47, celebrado entre o MEC, SESu, CE, NPI e a UFPA, 
objetivando promover o intercâmbio entre as Escolas de 1º e 2º Graus mantidas 
pelas Universidades Federais. Contém prestação de contas, relatório.  

01.05.750 
Cx.9; p.48 

14.09.1988 Convênio n.48, celebrado entre o MEC, PROEX e a UFPA, objetivando 
realização de Cursos de Licenciatura Plena em Pólos Regionais do Estado do 
Pará. Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.751 
Cx.9; p.49 

[1988] Convênio n.49, celebrado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO PARÁ, 
DAVES e a UFPA, objetivando apoio as atividades culturais da UFPA. Contém 
correspondências, documentos financeiros.  

01.05.752 
Cx.9; p.50 

[1988] Convênio n.51, celebrado entre a SEPLAN, NAEA e a UFPA, objetivando 
apoio de infraestrutura ao Centro Agrário do Tocantins, com vistas à prática de 
Agro Silvicultura ao pequeno produtor na área polarizada de Marabá.  Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.753        
Cx.10; p.51 

06 .10.1988 Convênio n.52, celebrado entre a CAPES, PAPS, CCS, KELLOGG e a UFPA, 
objetivando concessão de 15 bolsas de estudos no país, de conformidade com o 
Plano de Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio, 
correspondências, prestação de contas, demonstrativo de execução financeira, 
relação de bolsistas, processos.  

01.05. 754 
Cx.10; p.52 

[1988] Convênio n.53, celebrado entre a CAPES, FNDE, PROPESP e a UFPA, 
objetivando realização de atividades de Pós-Graduação de conformidade com o 
Plano de Aplicação aprovado pela CAPES, execução do Projeto “Registro de 
Unidades Isoladas do Sistema Nervoso”. Contém termo do convênio, prestação 
de contas, correspondências.  

01.05. 755 
Cx.10; p.53 

09.11.1988 Convênio n.54, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA, PROAD e a UFPA, objetivando execução de serviços 
micrográficos: programação, processamento, duplicação, emissão de cópias em 
papel e/ou filmes diazo, microfilmagem, enjaquetamento e projetos sistêmicos, 
para um bom desempenho das atividades da SECULT. Contém termo do 
convênio, correspondências, documentos financeiros.  

01.05.756 
Cx.10; p.54 

[1988] Convênio n.55, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
PROAD e a UFPA, objetivando concessão de bolsas de trabalho dos Projetos: 
Reformulação do Sistema Patrimonial, Serviço Médico-Odontológico e Acervo 
Médico Pericial, Realização do Sistema de Arquivos da UFPA, Atividades 
Administrativas e Programa PAPS. Contém correspondências, folhas de 
pagamento, ficha de avaliação de desempenho de bolsistas, processos.  

01.05.757 
Cx.10; p.55 

[1988] Convênio n.58, firmado entre o MINTER, NAEA e a UFPA, objetivando 
estudos de Projetos “Desorganização e Organização dos Espaços”. Contém 
prestação de contas, processos de pagamentos de fornecedores e serviços.  

01.05.758 
Cx.11; p.56 

01 .12.1988 Convênios n.59 e n.60, celebrado entre a CEME, CCS, DEPARTAMENTO DE 
FARMÁCIA e a UFPA, objetivando execução do Projeto “Reforço da 
Capacidade Técnica e Operacional da Unidade de Controle da Qualidade de 
Medicamentos do Sistema CEME”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, processos.  

01.05.759 
Cx.11; p.57 

[1988] Convênio n.61, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão 
de bolsas de estudo para execução do Programa de Demanda Social - DS, 
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dentro do Programa de Bolsas de Estudo no País, de conformidade com o plano 
de aplicação aprovado pela CAPES. Contém correspondências, folhas de 
pagamentos.  

01.05.760 
Cx.11; p.58 

[1988] Convênio n.62, celebrado entre o MEC, SG, PREFEITURA e a UFPA, 
objetivando recuperação do Ginásio de Esportes e cobertura da Biblioteca 
Central. Contém guia e autorização de pagamento.  

01.05.761 
Cx.11; p.59 

[1988] Convênio n.63, celebrado entre o MEC, FADESP e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto a relação Universidade/Empresa e os Parques 
Tecnológicos. Contém prestação de contas, projeto.  

01.05.762 
Cx.11; p.60 

12.12.1988 Convênio n.64, celebrado entre o MEC, SESu, CLA e a UFPA, objetivando 
melhoria dos Laboratórios e equipamentos para o Curso de Comunicação 
Social. Contém prestação de contas, processos de licitação, correspondências.  

01.05.763 
Cx.11; p.61 

[1988] Convênio n.65, celebrado entre o MEC, PNBU, GEU e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Biblos. Contém prestação de contas, proposta de prestação 
de serviços.  

01.05. 764 
Cx.12; p.62A-B 

12.04.1988 Convênio n.114, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão 
de 112 bolsas de estudo no país, ao nível de Pós-Doutorado, Doutorado, 
Mestrado e/ou Especialização/estágio, para execução do Programa Institucional 
de Capacitação de Docentes-PICD. Contém termo do convênio, aditivo, 
correspondências, documentos financeiros.  

01.05. 765 
Cx.12; p.63 

[1988] Convênio n.161, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão 
bolsas de estudos no país/ Demanda Social. Contém folhas de pagamentos de 
bolsas.  

01.05.766 
Cx.12; p.64 

11.03.1988 Convênio n.242, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão de 
17 Bolsas de estudo para Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado, Especialização 
e Aperfeiçoamento, para execução do Programa de Demanda Social, de 
conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela CAPES. Contém termo 
do convênio, guia de devolução de saldo.  

01.05. 767 
Cx.12; p.65 

08.04.1988 Convênio n.440, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão de 
59 bolsas de estudo no país, ao nível de Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado 
e/ou Especialização/aperfeiçoamento para execução do Programa de Demanda 
Social, de conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela Capes. 
Contém termo do convênio, aditivo, documentos financeiros.  

01.05. 768 
Cx.12; p.66 

27.03.1988 Convênio n. 767, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão 
de 121 bolsas de estudo no país, ao nível de Pós-Doutorado, Doutorado, 
Mestrado e/ou Especialização/aperfeiçoamento para execução do Programa de 
Demanda Social, de conformidade com o Plano de Aplicação aprovado pela 
Capes. Contém termo do convênio, aditivos n.1-2, prestação de contas, 
documentos financeiros.  

01.05.769 
Cx.13; p.67 

20.01.1988 Acordo Internacional de Cooperação entre a UNIVERSIDADE AUTÔNOMA 
GABRIEL RENÊ MORENO (Bolívia) e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca em função de programas, com vistas à 
ampliação das diversas áreas científica, tecnológica e cultural. Contém termo do 
acordo.  

01.05.770 
Cx.13; p.68 

20.01.1988 Acordo Internacional de Cooperação entre  ANTON DE KOM 
UNIVERSITEIT VAN SURINAME e a UFPA, objetivando desenvolver e 
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fortalecer colaboração recíproca em função de programas e aqueles aprovados 
em conjunto com vistas à ampliação das diversas áreas científica, tecnológica e 
cultural. Contém termo do acordo.  

01.05.771 
Cx.13; p.69 

22.01.1988 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DE VIRGÍNIA e a UFPA, 
objetivando executar pesquisas meteorológicas que demandem um esforço 
cooperativo. Contém termo do convênio.  

01.05.772 
Cx.13; p.70 

24.02.1988 Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO 
COMÉRCIO e a UFPA, objetivando a interação de esforços entre as entidades, 
no sentido de viabilizar a disseminação de informações tecnológicas 
disponíveis e livres de impedimentos à população atuante no setor produtivo da 
região. Contém termo do convênio.  

01.05.773 
Cx.13; p.71 

02.03.1988 Convênio celebrado entre o MEC, SEED e a UFPA, objetivando desenvolver 
um Programa de Ensino à Distância, com o “Curso à distância em exercício e 
saúde”. Contém termo do convênio.  

01.05.774 
Cx.13; p.72 

06.03.1988 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a atuação conjunta 
das convenentes visando promover e regular intercâmbio de atividades técnicas, 
culturais, científicas e artísticas. Contém termo do convênio, aditivo. 

01.05.775 
Cx.13; p.73 

08.03.1988 Acordo celebrado entre a UNIVERSIDADE DE NEW YORK-STONE 
BROCK MSRC, DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA E DE GEOLOGIA e a 
UFPA, objetivando a interação educativa entre as instituições por meio da 
promoção sistemática e continuada de intercâmbio para o pessoal profissional, 
instrução, pesquisa. Contém termo do acordo.  

01.05.776 
Cx.13; p.74 

14.03.1988 Convênio celebrado entre a PMB, SESMA e a UFPA, objetivando o controle 
das zoonoses urbanas no Município de Belém, por meio das ações de saúde e 
educação desenvolvidas pelas partes convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.777 
Cx.13; p.75 

17.03.1988 Termo de Ajuste celebrado entre o CNPQ, MPEG e a UFPA, objetivando 
estabelecer um amplo Programa de cooperação, a integração de esforços 
técnicos, científicos, humanos, físicos e materiais, definidos de comum acordo 
pelas partes signatárias. Contém termo de ajuste.  

01.05.778 
Cx.13; p.76 

18.03.1988 Convênio de Cooperação celebrado entre a UNIVERSIDADE DE SORBONNE 
NOUVELLE - Paris e a UFPA, objetivando colaboração de ensino, pesquisa e 
publicações, representadas na Universidade de Paris, pelo Instituto de Altos 
Estudos da América Latina e a UFPA, e Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 
Contém termo do convênio.  

01.05.779 
Cx.13; p.77 

23.03.1988 Acordo Internacional de Cooperação celebrado entre a UNIVERSIDADE 
LIVRE DE BERLIN e a UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer  a 
colaboração recíproca em função de Programas aprovados em conjunto com 
vistas à ampliação as áreas de atuação das convenentes. Contém termo do 
acordo.  

01.05.780 
Cx.13; p.78 

28.03.1988 Termo aditivo ao convênio n 012/1986, celebrado entre o MIRAD, FADESP e 
a UFPA, objetivando prorrogação de atividades a partir de 30 de março de 
1988. Contém termo aditivo.  

01.05.781 
Cx.13; p.79 

05.05.1988 Convênio celebrado entre a CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA 
CRISTO SALVADOR e a UFPA, objetivando a ação conjunta para o 
desenvolvimento de Programas de Extensão Universitária. Contém termo do 
convênio.  
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01.05.782 
Cx.13; p.80 

05.05.1980 Convênio de Cooperação celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando 
promover a operacionalização do Laboratório de Controle Ambiental do Estado 
do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.783 
Cx.13; p.81 

11.05.1988 Convênio celebrado o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e a UFPA, 
objetivando desenvolver e fortalecer os Programas aprovados em conjunto, na 
área da indústria, comércio e mineração. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.784 
Cx.13; p.82 

23.05.1988 Termo aditivo n.01/1988 ao convênio n. 34/1987, celebrado entre o 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e a UFPA, objetivando Assistência Judiciária aos 
Presos e a prorrogação do convênio n. 34/1987, até janeiro de 1989. Contém 
termo aditivo.  

01.05.785 
Cx.13; p.83 

26.05.1988 Convênio celebrado entre a PMB e a UFPA, objetivando implantar Estágio de 
Estudantes de Medicina, Enfermagem e Médicos Residentes no Hospital do 
Pronto Socorro Municipal de Belém. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.786 
Cx.13; p.84 

08.06.1988 Segundo termo aditivo ao convênio n.264/1986 celebrado o MEC e a UFPA, 
objetivando execução financeira referente ao Programa de aquisição planificada 
de periódicos para Bibliotecas Universitárias - PAP. Contém termo aditivo.  

01.05.787 
Cx.13; p.85 

10.06.1988 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ e a UFPA, 
objetivando utilização de recursos materiais e humanos, cooperação mútua para 
a preparação e realização de pesquisas, com desenvolvimento científico e 
tecnológico. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.788 
Cx.13; p.86 

28.06.1988 Instrumento Particular de Cessão de Uso, firmado entre o BNDES e a UFPA, 
objetivando a cessão e utilização pelo NAEA, o uso de 22 Programas de VT e 
19 entrevistas gravadas em áudio, com as respectivas transcrições, que 
constituem o acervo do Projeto Memória do BNDES. Contém termo de uso.  

01.05.789 
Cx.13; p.87 

28.06.1988 Convênio celebrado entre a ALBRÁS e a UFPA, objetivando estimular os 
alunos dos Cursos regulares do Centro Tecnológico da UFPA, com incentivo a 
alcançar a premiação Kawaguchi. Contém termo do convênio.  

01.05.790 
Cx.13; p.88 

 01.07.1988 Convênio celebrado entre a ALBRÁS, FADESP e a UFPA, objetivando 
estabelecer um Programa de Cooperação técnica e científica, direcionado para 
pesquisas sobre o tratamento de sólidos e líquidos provenientes das atividades 
industriais da Albrás em Barcarena - Pará. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.791 
Cx.13; p.89                                                                                                                    

19.07.1988 Convênio celebrado entre a LBA e a UFPA, objetivando a manutenção de uma 
creche com atendimento de 200 crianças de 4 a 6 anos, em regime de 4 horas. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.792 
Cx.13; p.90 

18.08.1988 Convênio de Cooperação celebrado entre a FACULDADE LATINO-
AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS e a UFPA, objetivando colaboração 
na execução de atividades e Projetos de ensino, pesquisa, cooperação científica 
e assistência técnica, na área das Ciências Sociais. Contém termo do convênio, 
aditivo.  

01.05.793 
Cx.13; p.91 

24.08.1988 Termo de Compromisso firmado entre a REDE BIREME e a UFPA, 
objetivando cessão pela BIREME à UFPA, em caráter de comodato, o 
equipamento Leitor CD-ROM, marca HITACHI, n.7011399k, a disposição da 
Biblioteca Central, durante a vigência do convênio da Rede. Contém termo de 
compromisso.  

01.05.794 08.09.1988 Convênio celebrado entre o MEC e a UFPA, objetivando a recuperação e 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 98 

 

Cx.13; p.92 melhoria da execução de obras e serviços correlatos, de conformidade com a 
descrição da construção: 1ª Fase do Hospital e detalhamento no Projeto 
PHADHU/1988 – Programa Orçamentário recuperação das instalações e 
equipamentos de Instituições Federais.  Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.795 
Cx.13; p.93 

15.09.1988 Convênio celebrado entre a ALBRÁS, FADESP e a UFPA, objetivando a 
cooperação entre a Albrás e a UFPA, visando a construção e a consolidação do 
Campus Universitário do Baixo Tocantins, com sede no Município de 
Abaetetuba. Contém termo do convênio.  

01.05.796 
Cx.13; p.94 

01.10.1988 Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, DELEGACIA DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA e a UFPA, objetivando o aproveitamento de 
alunos dos últimos períodos do Curso, sem vinculação empregatícia, para 
atuação nas áreas de interesse dos órgãos do Ministério da Fazenda. Contém 
termo do convênio.  

01.05.797 
Cx.13; p.95 

04.10.1988 Acordo de Cooperação firmado entre a TECHNISCHEN UNIVERSITAT 
BERLIN e a UFPA, objetivando fornecer suporte e aprofundar a cooperação 
científica entre as Universidades e levar avante o Projeto - GTZ: Cooperação de 
Universidades TU Berlin - UFPA (Belém), para promover o ensino e a pesquisa 
no domínio da Geofísica. Contém termo do acordo.  

01.05.798 
Cx.13; p.96 

22.11.1988 Convênio que firmado entre o BANPARÁ e a UFPA, objetivando a concessão 
pelo BANPARÁ, de empréstimos parcelados sob consignação aos funcionários 
da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.799 
Cx.13; p.97 

09.12.1988 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a ELETRONORTE e a 
UFPA, objetivando a cooperação técnica entre as entidades, no estudo e 
avaliação dos efeitos ambientais decorrentes de empreendimentos energéticos 
em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos pela ELETRONORTE. Contém 
termo do convênio.  

01.05.800 
Cx.13; p.98 

20.12.1988 Termo Aditivo ao convênio FUNDEPARÁ n.067/1988, celebrado entre a 
SEPLAN e a UFPA, objetivando prorrogar o prazo de vigência do convênio até 
30 de março de 1989. Contém termos aditivos.  

01.05.801 
Cx.13; p.99 

20.12.1988 Convênio de Co-gestão celebrado entre a SESPA, SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA com interveniência do INAMPS e a UFPA, objetivando 
recuperação e reativação do complexo materno-infantil. Contém termo do 
convênio, aditivo, faturas de pagamento.  

01.05.802 
Cx13; p.100 

26.12.1988 Convênio celebrado entre  a CEME e a UFPA, objetivando a execução do 
Projeto avaliação psicofarmacológica pré-clínica dos efeitos anticonvulsivantes 
e hipnóticos cissus sicyoídes, Fase II. Contém termo do convênio.  

01.05.803 
Cx.13; p.101 

30.12.1988 Convênio celebrado entre a SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE e a UFPA, objetivando a aquisição de equipamentos e material 
permanente para o Laboratório do Curso de Farmácia. Contém termo do 
convênio, processo Comissão de Inquérito.  

01.05.804 
Cx.13; p.102 

[1988] Convênio celebrado entre a UNESPA e a UFPA, objetivando a dispensa de 
taxas e emolumentos, pertinentes aos Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”, 
ministrados pelas convenentes, aos docentes e servidores técnico-
administrativos. Contém termo do convênio.  

01.05.805 
Cx.13; p.103 

[1988] Convênio celebrado entre a FSESP e a UFPA, objetivando proporcionar 
Estágio Supervisionado aos alunos regularmente matriculados na Universidade 
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junto a Fundação SESP, visando à adequação da política de recursos humanos 
para a saúde, por meio da integração ensino-serviço. Contém termo do 
convênio, projeto.  

01.05.806 
Cx.13; p.104 

[1988] Convênio celebrado entre a CVRD e a UFPA, objetivando propiciar o 
desenvolvimento conjunto de atividades técnicas, científicas, culturais e 
educacionais, prioritariamente na região amazônica, de interesse da CVRD e a 
UFPA, por meio de Programas tecnológico, cultural, educacional, meio 
ambiente e saúde. Contém termo do convênio, aditivos, projetos, atas de 
reunião, relatório.  

01.05.807 
Cx.13; p.105 

[1988] Acordo de Cooperação celebrado entre a UNIVERSIDADE DE QUEBEC A 
TROIS-RIVIERES e a UFPA, objetivando o desenvolvimento da pesquisa e do 
conhecimento nos seguintes domínios: Lógica Filosófica, Filosofia da 
linguagem e do espírito, Filosofia da ação, História da filosofia, Metafísica, 
Epistemologia das Ciências Humanas, Filosofia da Cultura e Teoria das 
Ideologias. Contém termo do acordo.  

01.05.808 
Cx.13; p.106 

[1988] Termo de Compromisso celebrado entre a UFMG e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto Intercâmbio Cultural MINAS/PARÁ, em Belo Horizonte - 
Minas Gerais, e Belém do Pará. Contém termo de compromisso.  

ANO 1989 

01.05.809 
Cx.1; p.1     

04.12.1989 Convênio n.01, celebrado entre o MPAS, INAMPS, MEC, FNDE, SESPA e a 
UFPA, objetivando intensificar a construção do Hospital Universitário de 
Belém-PA a ser administrado pela UFPA. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.810 
Cx.1; P.2 

[1989] Convênio n.01, celebrado entre a CAPES, NAEA, PROPESP, SE, CTE, FH e a 
UFPA, objetivando Prática de atividades de Pós-Graduação – Programa 
Especialização “Lato Sensu”. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.811 
Cx.1; p.3 

05.04.1989 Convênio n.001, celebrado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE e a UFPA, 
objetivando a contratação da Universidade, por meio da Santa Casa, na 
condição de Hospital Universitário, prestar assistência de saúde à população 
carente do Estado, dentro dos Programas desenvolvidos pelo Ministério. 
Contém termo do convênio, aditivos, prestação de contas.  

01.05.812 
Cx.1; p.4 

14.03.1989 Convênio n.001, celebrado entre a CINBESA e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos alunos regularmente matriculados na UFPA, realização de 
Estágio Curricular na CINBESA. Contém termo do convênio.  

01.05.813 
Cx.1; P.5 

[1989] Convênio n.04-222/88, celebrado entre a FLBA, CCB, NPI/PROEX e a UFPA, 
objetivando a execução do Projeto “Prevenção da deficiência e tratamento 
precoce” para atendimento de 200 pessoas e fortalecimento às instituições 
sociais.  Contém prestação de contas.  

01.05.814 
Cx.1; P.6 

31.05.1989 Convênio n.05, celebrado entre a FINEP, BIBLIOTECA CENTRAL e a UFPA, 
objetivando a realização do 6º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
em Belém-Pará, no período de 11 a 16 de junho de 1989.  Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.815 
Cx.1; P.7 

[1989] Convênio n.06, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-217/CD-0031, 
objetivando execução de atividades de Pós-Graduação – Mestrado em 
Engenharia Elétrica e Química. Contém prestação de contas.  

01.05.816 
Cx.2; p.8 

11.04.1989 Convênio n.07, celebrado entre a CEME, FADESP e a UFPA-24688/1988, 
objetivando a execução do Projeto Avaliação psicofarmacológica pré-clínica 
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dos efeitos anticonvulsionantes e hipnóticos do Cissus Sicyodes. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, correspondências, projeto.  

01.05.817 
Cx.2; p.9 

13.04.1989 Convênio n.08, celebrado entre a SEPLAN, PROPESP e a UFPA 107/1989, 
objetivando execução do Projeto apoio financeiro ao Programa de Iniciação à 
Pesquisa - PIPES. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.818 
Cx.2; p.10AB 

[1989] Convênio n.09, celebrado entre a FAE, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando a Normatização e Padronização de Métodos Analíticos e Análises 
Físicas, Químicas, Microscópicas, Toxicológicas, Sensoriais, Aceitabilidade, 
Inspeção e Coleta de Alimentos e Embalagens, no Departamento de Operações 
e Processos Químicos da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.819 
Cx.2; p.11 

[1989] Convênio n.10, celebrado entre a FUNABEM, ARNI e a UFPA, objetivando a 
realização do Seminário Internacional “As Crianças da Amazônia em Belém”, 
no período de 26 a 30 de junho de 1989. Contém prestação de contas, relatórios 
do seminário.  

01.05.820 
Cx.3; p.12 

[1989] Convênio n.11, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS, PLADES e a UFPA, objetivando Programa de atividades de 
Pós-Graduação. Contém prestação de contas, processos.  

01.05.821 
Cx.3; p.13 

[1989] Convênio n.12, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CCEN e a UFPA, 
objetivando atividades de Programas de Pós-Graduação. Contém prestação de 
contas.  

01.05.822 
Cx.3; p.14.AB 

10.07.1989 Convenio n.13, celebrado entre a SEAD, DAVES e a UFPA, objetivando 
realização do Concurso Público C.46 nas categorias funcionais da SEAD. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.   

01.05.823 
Cx.4; p.15 

13.06.1989 Convênio n.14, celebrado entre o CIRM, CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a 
UFPA, objetivando o estudo geológico (métodos rasos) das sequências 
sedimentares recentes da zona costeira do Amapá, incluindo a Planície de Maré 
até a Isopata de Íon. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.824 
Cx.4; p.16 

[1989] Convênio n.15, celebrado entre o MEC, MPAS e a UFPA, objetivando 
execução de obras do Hospital Universitário da UFPA. Contém contrato, 
prestação de serviço, aditivo, prestação de contas.  

01.05.825 
Cx.4; p.17 

[1989] Convênio n.16, celebrado entre a CAPES, CCEN e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Mestrado em Química dos Produtos Naturais.  Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.826 
Cx.4; p.18 

02.06.1989 Segundo Termo Aditivo ao convênio n.17, celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SEICOM, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando execução dos Projetos de pesquisa, “Contribuição ao 
desenvolvimento do estudo de concretos e argamassas para revestimentos 
utilizados em Belém”. Contém termo aditivo, prestação de contas.  

01.05.827 
Cx.4; p.19 

[1989] Convênio n.18, celebrado entre o MEC, FNDE, CSE e a UFPA, objetivando 
realização do “XI Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social”. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.828 
Cx.4; p.20 

[1989] Convênio n.19, celebrado entre a CAPES, CENTRO DE EDUCAÇÃO, NAEA, 
PROPESP e a UFPA, objetivando a execução do Programa de realização de 
atividades de Pós-Graduação. Contém prestação de contas.  

01.05.829 
Cx.4; P.21 

[1989] Convênio n.20, celebrado entre a CAPES, PAPS, KELLOG e a UFPA, 
objetivando auxílio ao Programa de apoio aos profissionais de Saúde em 
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atividades de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de 
contas.  

01.05.830 
Cx.4; p.22 

[1989] Convênio n.21, celebrado entre a CAPES, PAPS, KELLOGG e a UFPA, 
objetivando execução do Programa Especial de Formação – PEF. Contém 
prestação de contas, correspondências.  

01.05.831 
Cx.5; p.23 

[1989] Convênio n.22, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando  
atividades de Pós-Graduação, dentro do Programa de Especialização “Lato 
Sensu”. Contém termo do convênio, aditivo, correspondências.  

01.05.832 
Cx.5; p.24 

[1989] Convênio n.23, celebrado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE, CCS e a UFPA-
470, objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente para o 
Curso de Farmácia. Contém prestação de contas, processos.  

01.05.833 
Cx.5; p.25 

[1989] Convênio n.24, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando a 
realização de Cursos de Pós-Graduação. Contém prestação de contas.  

01.05.834 
Cx.5; p.26 

[1989] Convênio n.25, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, objetivando 
integração Universidade/Ensino de 1º Grau. Contém prestação de contas.  

01.05.835 
Cx.5; p.27 

[1989] Convênio n.26, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “A Ciência voltada para a realidade Social no Bairro do 
Bengui”. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.836 
Cx.5; p.28 

[1989] Convênio n.27, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto: “Uma alternativa de melhorar o ensino de Ciências e 
Matemática na Comunidade Escolar de Icoaraci”. Contém prestação de contas.  

01.05.837 
Cx.5; p.29 

[1989] Convênio n.28, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto: “Feiras Regionais Estudo Ciências, uma proposta para o 
interior e melhoria do ensino de Ciências do Estado do Pará”. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.838 
Cx.5; p.30 

[1989] Convênio n.29, celebrado entre a CAPES, KELOOG e a UFPA, objetivando 
Prática de atividades dentro do Programa de apoio aos profissionais de saúde - 
PAPS.  Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.839 
Cx.5; p.31 

[1989] Convênio n.30, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
consolidação dos Cursos de Pós-Graduação (Engenharia Elétrica, Química e 
Direito). Contém prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.840 
Cx.5; p.32 

[1989] Convênio n.31, celebrado entre a CAPES, PROPESP, NAEA, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando Prática de Atividades de Pós-
Graduação. Contém prestação de  contas, processos.  

01.05.841 
Cx.6; p.33 

[1989] Convênio n.32, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CCEN, CENTRO DE 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando apoio aos Cursos de Pós-Graduação 
“Lato Sensu”. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.842 
Cx.6; p.34 

[1989] Convênio n.33, celebrado entre o FNDE, BIBLIOTECA CENTRAL e a UFPA, 
objetivando aquisição de livros e periódicos para melhor atender as áreas de 
Ensino e Pesquisa da Universidade.  Contém prestação de contas, processos.  

01.05.843 
Cx.6; p.35 

[1989] Convênio n.34 celebrado entre o FNDE, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando execução do Projeto subsídios para professores de 
Educação Física de 1ª a 4ª Série. Contém prestação de contas, relatório.  

01.05.844 
Cx.6; p.36 

[1989] Convênio n.35, celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto “Apoio ao Pequeno Produtor Rural na Área Polarizada de Marabá”. 
Contém prestação de contas, processos, relatório anual do Centro Agro-
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Ambiental do Tocantins - CAT.  

01.05.845 
Cx.6; p.37 

[1989] Convênio n.37, celebrado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE e a UFPA, 
objetivando a recuperação e o reaparelhamento da Santa Casa de Misericórdia 
do Pará. Contém prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.846 
Cx.6; p.38 

[1989] Convênio n.38, celebrado entre o INEP, NAEA e a UFPA, objetivando a prática 
Interdisciplinar para Iniciação Científica. Contém documentos financeiros, 
Portaria.  

01.05.847 
Cx.6; p.39 

[1989] Convênio n.40, celebrado entre a SUDAM, PROEX e a UFPA, objetivando 
treinamento em Planejamento e Administração Escolar. Contém termo do 
convênio, prestação de contas, correspondências, relatório.  

01.05.848 
Cx.7; p.40 

01.07.1989 Convênio n.41, celebrado entre o MEC, SESu, CENTRO DE EDUCAÇÃO e a 
UFPA, objetivando execução do Projeto “Integrado de Desenvolvimento de 
Educação Superior, e do Seminário de Alternativas Educacionais da 
Amazônia”. Contém termo aditivo, documentos financeiros.  

01.05.849 
Cx.7; p.41 

17.08.1989 Convênio n.42, celebrado entre o MEC e a UFPA, objetivando o reforço de 
recursos orçamentários das IFES para a recuperação e funcionamento das 
atividades de ensino. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.850 
Cx.7; p.42 

[1989] Convênio n.44, celebrado entre o CEBRAE e a UFPA, objetivando interação de 
esforços entre as entidades para viabilizar a disseminação de informações 
industriais disponíveis e livres de impedimentos, entre a população acadêmica e 
os pequenos e médios empresários da região. Contém termo do convênio.  

01.05.851 
Cx.7; p.43 

15.12.1989 Convênio n.70, celebrado entre o CIRM, SECIRM e a UFPA, objetivando 
recuperação do Barco Curupira pertencente ao Centro de Geociências da UFPA, 
utilizado em missões de apoio a Projetos de interesse da CIRM. Contém termo 
do convênio.  

01.05.852 
Cx.7; p.44.AB 

03.05.1989 Convênio n.98, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão de 
bolsas de estudo para execução do Programa de Demanda Social do Programa 
de Bolsas de Estudo no País. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.853 
Cx.8; p.45 

19.05.1989 Convênio n.230, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão de 
bolsas de estudo para execução do Programa de Apoio a Pós-Graduação “Lato 
Sensu”, do Programa de Bolsas de Estudo no país. Contém termo do convênio, 
aditivo, prestação de contas, relação de bolsistas.  

01.05.854 
Cx.8; p.46 

[1989] Convênio n.339, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a execução 
do Programa Institucional de Capacitação de Docentes - PICD. Contém guia de 
devolução de saldo.  

01.05.855 
Cx.8; p.47 

11.09.1989 Convênio n.572, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão 
de bolsas de estudo para execução do Programa Especial de Formação-PET, do 
Programa de Bolsas de Estudo no país. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.856 
Cx.8; p.48 

01.01.1989 Convênio de Renovado entre a PMB e a UFPA, objetivando continuidade de 
Estágio aos estudantes de Medicina, Enfermagem e Médicos Residentes no 
Hospital do Pronto Socorro Municipal de Belém. Contém termo do convênio.  

01.05.857 
Cx.8; p.49 

01.01.1989 Convênio celebrado entre o NAEA, GRET, UEPAE, EMATER, SAGRI e a 
UFPA, objetivando execução de Programa de Pesquisa sobre Sistemas de 
Produção e Condições de Desenvolvimento Agrícola da Amazônia, por meio do 
LASAT e o CAT. Contém termo do convênio.  

01.05.858 04.01.1989 Convênio celebrado entre o BANCO DA AMAZÔNIA e a UFPA, objetivando 
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Cx.8; p.50 admissão nas unidades do BASA, alunos de nível superior para realização de 
Estágio na área de interesse do Banco, proporcionando aos alunos 
complementação do ensino e da aprendizagem. Contém termo do convênio, 
processos.  

01.05.859 
Cx.8; p.51 

12.01.1989 Convênio celebrado entre o BANCO DO BRASIL e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos funcionários do quadro de pessoal do Banco do Brasil, 
regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, oportunidade de 
realização de Estágio Curricular junto ao próprio órgão. Contém termo do 
convênio.  

01.05.860 
Cx.8; p.52 

21.02.1989 Convênio Internacional de Cooperação Científica celebrado entre a 
CORPORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ARARACUARA DA 
COLÔMBIA e a UFPA, objetivando estimular, desenvolver e fortalecer a 
cooperação recíproca em função de seus próprios programas, definidos dentro 
do convênio bilateral Colombo - Brasileiro, e o Tratado de Cooperação 
Amazônica. Contém termo do convênio.  

01.05.861 
Cx.8; p.53 

22.02.1989 Termo de Cessão de Uso celebrado entre o Prof. RAUL DA SILVA 
NAVEGANTES e a UFPA, objetivando utilização do veículo camionete Pick-
Up na execução do Programa de Apoio Infra estrutural ao Centro Agrário do 
Tocantins, no Município de Marabá. Contém termo do convênio.  

01.05.862 
Cx.8; p.54 

16.03.1989 Convênio celebrado entre a COBRA COMPUTADORES E SISTEMAS 
BRASILEIROS e a UFPA, objetivando realização de Estágio Curricular, com 
bolsa auxílio a estudantes da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.863 
Cx.8; p.55 

30.03.1989 Termo Aditivo ao convênio n.61/1988 celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, 
objetivando prorrogação do Projeto Integrado de Desenvolvimento da Educação 
Superior até 30/08/1989. Contém termo aditivo, processos.  

01.05.864 
Cx.8; p.56 

31.03.1989 Convênio celebrado entre a SAGRI, NAEA e a UFPA, objetivando Cooperação 
Mútua relativas ao Fluxo Migratório no Estado do Pará e Projeto de Pesquisa 
em Saneamento Básico no contexto Urbano da Amazônia: um novo enfoque de 
política municipal e de participação popular. Contém termo do convênio.  

01.05.865 
Cx.8; p.57 

01.04.1989 Termo de Acordo e Cooperação Técnica celebrado entre o IDESP, NAEA e a 
UFPA, objetivando Cooperação Técnica entre as instituições conveniadas, e da 
cessão de técnicos para assessoria administrativa nas atividades voltadas ao 
desenvolvimento do Estado do Pará e de interesse do NAEA. Contém termo do 
acordo, aditivo.  

01.05.866 
Cx.8; p.58 

05.04.1989 Termo aditivo ao convênio n.28/1988 celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, 
objetivando prorrogação do Projeto Integrado de Desenvolvimento da Educação 
Superior até 30/08/1989. Contém termo aditivo.  

01.05.867 
Cx.8; p.59 

13.04.1989 Convênio celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Apoio Financeiro ao Programa de Iniciação à Pesquisa – PIPES, com 
bolsas aos alunos de Graduação. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.868 
Cx.8; p.60 

15.06.1989 Convênio celebrado entre a FUNABEM e a UFPA, objetivando preparar 
recursos humanos em Programas de atendimento a crianças e adolescentes em 
situação irregular. Contém termo do convênio.  

01.05.869 
Cx.8; p.61 

20.06.1989 Convênio celebrado entre a ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE 
CASTANHAL e a UFPA, objetivando conjunção de esforços entre a 
Universidade e a Escola, visando o desenvolvimento de Programas de ensino, 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 104 

 

pesquisa e extensão na área da biologia animal. Contém termo do convênio.  

01.05.870 
Cx.8; p.62 

01.08.1989 Convênio celebrado entre a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando promover a integração de suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão com as ações desenvolvidas pela AL. Contém 
termo do convênio.  

01.05.871 
Cx.8; p.63 

18.08.1989 Acordo de Cooperação celebrado entre a UNIPOP e a UFPA, objetivando 
desenvolver e fortalecer colaboração recíproca em função de Programas de 
atuação das convenentes. Contém termo do acordo.  

01.05.872 
Cx.8; p.64 

22.08.1989 Segundo Termo Aditivo do convênio n.553/1988, firmado entre a ALBRÁS, 
FADESP  e a UFPA, objetivando alterar data base, preços, reajuste e valor 
estimado do convênio. Contém termo aditivo.  

01.05.873 
Cx.8; p.65 

23.08.1989 Convênio de Cooperação Técnico-Científico celebrado entre a SUDAM e a 
UFPA, objetivando proporcionar treinamento para professores e estudantes 
universitários, técnicos e pesquisadores locais, nas diversas áreas de formação e  
preparação de uma comunidade regional, com capacitação ao uso do 
sensoriamento remoto nos estudos sobre a Amazônia. Contém termo do 
convênio.  

01.05.874 
Cx.8; p.66 

13.09.1989 Convênio celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Compensação de Custos referentes ao intercâmbio de recursos humanos 
entre o Estado e a Universidade, objeto do Programa Especial de Cooperação. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.875 
Cx.8; p.67 

20.09.1989 Convênio celebrado entre o HEMOPA e a UFPA, objetivando manter e ampliar 
a cooperação técnico-científica entre as instituições, com vistas a melhorar o 
desempenho das atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, 
controle de qualidade, produção de hemoderivados nas áreas de hematologia e 
hemoterapia. Contém termo do convênio.  

01.05.876 
Cx.8; p.68 

03.10.1989 Convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando colaboração na 
execução de atividades e Projetos de ensino, pesquisa, cooperação científica e 
assistência técnica, nas áreas de seus interesses comuns. Contém termo de 
convênio, aditivo.  

01.05.877 
Cx.8; p.69 

24.10.1989 Convênio celebrado entre a PARATUR e a UFPA, objetivando dotar a 
Universidade de recursos necessários à realização da “IV Feira Universitária”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.878 
Cx.8; p.70 

23.11.1989 Convênio celebrado entre a FSESP e a UFPA, objetivando proporcionar 
Estágio Supervisionado aos alunos junto a Fundação SESP, para adequação da 
política de recursos humanos na área da saúde. Contém termo do convênio.  

01.05.879 
Cx.8; p.71 

20.12.1989 Convênio celebrado entre a PMB, SESMA e a UFPA, objetivando desenvolver 
atividades de educação, ensino complementar e prática na área de urgência e 
emergência no Hospital do Pronto Socorro Municipal de Belém. Contém termo 
do convênio.  

01.05.880 
Cx.8; p.72 

28.12.1989 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e 
a UFPA, objetivando promover  Intercâmbio de Cooperação Técnica-científica 
e Cultural em planejamento acadêmico. Contém termo do convênio.  

01.05.881 
Cx.8; p.73 

28.12.1989 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e a UFPA, 
objetivando realização do Concurso Vestibular na cidade de Macapá. Contém 
termo do convênio.  
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01.05.882 
Cx.8; p.74 

28.12.1989 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEICOM, 
FADESP, CEAG, FLBA e a UFPA, objetivando executar o Plano de Trabalho 
para ação integrada de apoio tecnológico, na produção e comercialização de 
produtos da indústria de cerâmica vermelha (tijolos, telhas de argila e similares 
do Estado do Pará). Contém termo do convênio.  

01.05.883 
Cx.8; p.75 

28.12.1989 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA e a 
UFPA, objetivando estabelecer cooperação para execução dos Planos e 
Programas, na área de planejamento acadêmico. Contém termo do convênio.  

01.05.884 
Cx.8; p.76 

[1989] Termo de Ajuste celebrado entre a FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-
MEMÓRIA e a UFPA, objetivando Prática de Estágio Curricular com bolsas 
remuneradas, para alunos regularmente matriculados nos Cursos de Engenharia, 
Arquitetura, Direito, Administração e Ciências Contábeis, proporcionar-lhes 
experiência prática necessária à formação profissional. Contém termo de ajuste.  

01.05.885 
Cx.8; p.77 

[1989] Convênio firmado entre o IAMSPE e a UFPA, objetivando participação de 
Doutorandos do Centro de Ciências da Saúde da UFPA, no Hospital do 
Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira - São Paulo-SP, em 
regime de internato, para aprendizado e treinamento hospitalar. Contém termo 
do convênio.  

01.05.886 
Cx.8; p.78 

[1989] Convênio celebrado entre o HOSPITAL DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA e a UFPA, objetivando o desenvolvimento de atividades de 
educação, ensino complementar e prático destinados aos alunos de Medicina, 
Enfermagem, Nutrição e Farmácia do Centro de Ciências da Saúde da UFPA. 
Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.887 
Cx.8; p.79 

[1989] Convênio celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a UFPA, 
objetivando propiciar o desenvolvimento conjunto de atividades técnicas, 
científicas, culturais e educacionais, prioritariamente na região Amazônica.. 
Contém termo do convênio.  

ANO 1990 
01.05.888  
Cx.1; p.1 

12.01.1990 Convenio n.001, celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando apoio 
financeiro ao “VI Encontro Nacional de Estudantes de Geografia”. Contém 
termo do convênio, correspondências.  

01.05.889  
Cx.1; p.2 

[1990] Convênio n.01, celebrado entre o MPAS e a UFPA, objetivando apoio 
Institucional ao Núcleo de Patologia Regional e Higiene e Cooperação Técnica 
às instituições integrantes do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - 
SUDS. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.890  
Cx.1; p.3 

[1990] Convênio n.02, celebrado entre o INAMPS, MPAS, MEC, GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA e a UFPA, objetivando recursos 
financeiros para construção do Hospital Universitário da UFPA. Contém termo 
aditivo, prestação de contas, relatório.  

01.05.891  
Cx.1; p.4 

[1990] Convênio n.03, celebrado entre o CIRM, SECIRM, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA-70.114, objetivando recuperação do Barco Curupira 
do Centro de Geociências. Contém prestação de contas, correspondências.  

01.05.892  
Cx.1; p.5            

19.03.1990 Convênio n.05, celebrado entre a SEPLAN, PROPESP e a UFPA-228, 
objetivando execução do Projeto apoio financeiro ao Programa de Iniciação à 
Pesquisa - PIPES da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.893  [1990] Convênio n.06, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-002/LS-001, 
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Cx.1; p.6 objetivando Prática do Curso de Especialização em Enfermeiro do Trabalho - 
abordagem metodológica do ensino de Enfermagem e Engenharia Rodoviária 
da UFPA. Contém prestação de contas.  

01.05.894  
Cx.1; p.7 

[1990] Convênio n.07, celebrado entre o MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e a UFPA, 
objetivando realização do Fórum Internacional de Criminologia Crítica. Contém 
prestação de contas.  

01.05.895  
Cx.2; p.8 

28.05.1990 Convênio n.08, celebrado entre a CEME, DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
e a UFPA-041, objetivando execução do Projeto “Reforço da Capacidade 
Técnica e Operacional da Unidade de Controle de Qualidade de Medicamentos 
do Sistema CEME”. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.896  
Cx.2; p.9 

20.07.1990 Convênio n.10, celebrado entre a SEPLAN, ASCOM e a UFPA–414, 
objetivando concessão e apoio financeiro ao “VII Encontro Nacional dos 
Estudantes de Nutrição – ENENUT”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.897  
Cx.2; p.10 

26.12.1990 Convênio n.10, celebrado entre o INEP e a UFPA, objetivando a execução do 
Projeto “Pesquisa Ensino de Ciências e Matemática no Pará: estudo avaliativo 
de conceitos, concepções e ações”. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.898  
Cx.2; p.11 

13.07.1990 Convênio n.11, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA–PI–028–
PADCT–007, objetivando Prática de atividades do Sub Programa Educação 
para a Ciência: a Ciência voltada para a realidade do Bairro do Bengui. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.899  
Cx.2; p.12 

[1990] Convênio n.12, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA–PI–027-PADCT, 
objetivando execução do Projeto “Feiras Regionais e Estaduais de Ciências”. 
Contém prestação de contas.  

01.05.900  
Cx.2; p.13 

13.07.1990 Convênio n.13, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA–PI–025-PADCT,  
objetivando Prática de atividades ao Sub Programa Educação para a Ciência, 
conforme Projeto “Laboratório Pedagógico de Ciências e Matemática”. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.901  
Cx.2; p.14 

[1990] Convênio n.14, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-PI 100-CD, 
objetivando consolidação dos Cursos de Pós-Graduação, Mestrado em Química 
de Produtos Naturais;  Engenharia Elétrica e  em Direito. Contém prestação de 
contas.  

01.05.902  
Cx.3; p.15 

[1990] Convênio n.15, celebrado entre a CAPES, PROPESP, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS, PLADES e a UFPA-PI–077-IE, objetivando apoio e 
manutenção de infraestrutura dos Cursos de Pós-Graduação. Contém prestação 
de contas.  

01.05.903  
Cx.3; p.16 

30.03.1990 Convênio n.22, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsas de estudo para a execução do Programa de Demanda Social 
- DS, dentro do Programa de Bolsas de Estudo no País. Contém termo do 
convênio 04-1989, aditivos.  

01.05.904  
Cx.3; p.17 

29.03.1990 Convênio n.23, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
transferência de recursos destinados a coordenação e manutenção do Ensino da 
Universidade. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.905  
Cx.3; p.18 

13.07.1990 Convênio n.33, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA-27-PADCT, 
objetivando execução do Projeto Feiras Regionais, estudo de Ciências: uma 
proposta para interiorização da melhoria do Ensino de Ciências do Estado do 
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Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.906  
Cx.3; p.19 

17.12.1990 Convênio n. 49, celebrado entre a FUNABEM, CBIA e a UFPA, objetivando 
prorrogação do convênio até 31.03.1991. Contém termo aditivo.  

01.05.907  
Cx.3; p.20 

31.12.1990 Convênio n.71, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Estabelecimento do Perfil da Mortalidade e da Morbidade das 
Populações de Municípios na faixa de fronteira da Amazônia Legal, com vistas 
à Prática do Sistema Único de Saúde”. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.908  
Cx.3; p.21 

31.12.1990 Convênio n.72, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “O Perfil Epidemiológico atual de comunidades selecionadas nos 
Estados do Pará, Amapá e Rondônia, com vistas ao estabelecimento de critérios 
para Prática de ações de saúde eficazes e  Prática do Sistema Único de Saúde”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.909  
Cx.3; p.22 

[1990] Convênio n.93, celebrado entre a CAPES e a UFPA-CTRT, objetivando 
realização do Curso de Especialização em Gerenciamento do Transporte 
Fluvial. Contém documentos financeiros.  

01.05.910  
Cx.4; p.23 

13.07.1990 Convênio n.228, celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de apoio financeiro ao “X Encontro Nacional dos Estudantes de 
Pedagogia”. Contém termo do convênio.  

01.05.911  
Cx.4; p.24 

[1990] Convênio n.3036, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
execução do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania de Jovens e 
Adultos -PROA. Contém prestação de contas.  

01.05.912  

Cx.4; p.25 

02.01.1990 Primeiro Termo Aditivo ao convênio n 246/1988, celebrado entre a CEME e a 
UFPA, objetivando execução do Projeto de Avaliação dos Efeitos 
Anticonvulsionantes e Hipnóticos do Cissus Sicyoides - Fase II. Contém termo 
aditivo.  

01.05.913  
Cx.4; p.26 

17.01.1990 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando o desenvolvimento de atividades docentes assistenciais na 
Santa Casa, proporcionando ao alunado da UFPA, campo de prática em serviço 
necessário a formação acadêmica nas áreas de Medicina, Enfermagem, Nutrição 
e Farmácia. Contém termo do convênio.  

01.05.914  

Cx.4; p.27 
01.02.1990 Convênio celebrado entre a ALBRÁS, FADESP e a UFPA, objetivando 

estabelecer um Programa de Cooperação técnica e científica, direcionado para 
pesquisas sobre o manuseio e tratamento de rejeitos sólidos, líquidos e materiais 
diversos. Contém termo do convênio.  

01.05.915  

Cx.4; p.28 
12.02.1990 Termo Aditivo ao convênio SEPLAN n.004/1989, celebrado entre a SEPLAN e 

a UFPA, objetivando dar prosseguimento ao Projeto de apoio ao pequeno 
produtor rural na área polarizada de Marabá. Contém termo aditivo.  

01.05.916  

Cx4; p.29 
20.02.1990 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ e a UFPA, 

objetivando execução do “I Curso Básico de Malariologia”, visando preparar 
profissionais de Nível Universitário na área da Saúde, envolvidos em 
Programas de Controle da Malária. Contém termo do convênio.  

01.05.917  

Cx.4; p.30 

22.02.1990 Termo aditivo ao convênio n.02/1989, celebrado entre o MEC,CAPES e a 
UFPA, objetivando concessão de bolsas de estudo para a execução do Programa 
Especial de Formação de estudo no país. Contém termos aditivos.  

01.05.918  
Cx.4; p.31 

02.03.1990 Convênio celebrado entre o HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO, 
FADESP e a UFPA, objetivando proporcionar ao alunado de Graduação e aos 
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Médicos Residentes do Centro de Ciências da Saúde da Universidade e do 
Hospital João de Barros Barreto. Contém termo do convênio.  

01.05.919  

Cx.4; p.32 

08.03.1990 Termo de convênio celebrado entre a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando firmar compromissos recíprocos 
para o desenvolvimento de um Programa de Cooperação com execução de 
Projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.920  

Cx.4; p.33 
12.03.1990 Convênio de Prestação de Serviços firmado entre o INAMPS, SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e a UFPA, objetivando prestação de 
assistência integral e contínua, em regime ambulatorial e hospitalar à população 
da rede de unidades públicas, federal, estadual e municipal,  no Hospital da 
Santa Casa. Contém termo do convênio.  

01.05.921  

Cx.4; p.34A-B 

19.03.1990 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CELPA e a 
UFPA, objetivando estabelecer compromissos recíprocos no qual o Governo do 
Estado do Pará se compromete a pagar mensalmente a partir de Janeiro de 
1990, a conta do consumo de energia elétrica da UFPA às Centrais Elétricas do 
Pará S/A-CELPA. Contém termo do convênio, demonstrativo financeiro.  

01.05.922  

Cx.4; p.35 
19.03.1990 Convênio de Cooperação Técnica Cultural e Artística celebrado entre o 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, PROEX, FADESP e a UFPA, 
objetivando edição/gravação de um disco “Rapsódia Amazônica”, no sentido de 
evidenciar a sociedade o compromisso da Universidade e do Governo do 
Estado, com a legitimação da identidade Amazônica. Contém termo do 
convênio.  

01.05.923  

Cx.4; p.36 

30.03.1990 Termo aditivo ao convênio n.001/1989, celebrado entre o MEC, CAPES e a 
UFPA, objetivando a concessão de bolsas de estudo para a execução do 
Programa de Apoio a Pós-Graduação “Lato Sensu”, dentro do Programa de 
bolsas de estudo no país. Contém termos aditivos.  

01.05.924  

Cx.4; p.37 
11.04.1990 Convênio de Cooperação celebrado entre  a RPV e a UFPA, objetivando 

desenvolver e fortalecer a colaboração recíproca em função de seus próprios 
programas e os aprovados em conjunto. Contém termo do convênio.  

01.05.925  

Cx.4; p.38 
17.04.1990 Convênio celebrado entre a UNIPOP e a UFPA, objetivando proporcionar aos 

alunos regularmente matriculados nos Cursos mantidos pela Universidade, 
oportunidade de realização de Estágio. Contém termo do convênio.  

01.05.926  

Cx.5; p.39 
03.05.1990 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ e a 

UFPA, objetivando desenvolver ações de intercâmbio setoriais abrangendo as 
áreas de dança, música, canto e cultura popular. Contém termo do convênio.  

01.05.927  

Cx.5; p.40 

09.05.1990 Termo de Ajuste celebrado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO e a UFPA, objetivando 
realização de Estágio para alunos dos últimos períodos da Faculdade de 
Odontologia da Universidade, em Centros e Postos de Saúde da Rede Escolar e 
Comunidades Rurais do Município. Contém termo de ajuste.  

01.05.928  

Cx.5; p.41 

01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA e a UFPA, objetivando a criação, realização e manutenção de uma 
Unidade Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial em 
assuntos da Região Amazônica Brasileira, na Universidade de Rondônia. 
Contém termo do convênio.  

01.05.929  01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
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Cx.5; p.42 GOELDI e a UFPA, objetivando a Prática e manutenção de uma Unidade 
Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial em assuntos 
concernentes à Região Amazônica Brasileira na Instituição. Contém termo do 
convênio.  

01.05.930  

Cx.5; p.43 

01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS e a UFPA, objetivando a Prática e manutenção 
de uma Unidade Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial 
em assuntos concernentes à Região Amazônica Brasileira, na Universidade do 
Amazonas. Contém termo do convênio.  

01.05.931  

Cx.5; p.44 

01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ACRE e a UFPA, objetivando a criação, realização e manutenção de uma 
unidade cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial em 
assuntos concernentes à Região Amazônica Brasileira, na Universidade do 
Acre. Contém termo do convênio.  

01.05.932  

Cx.5; p.45 

01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA e a UFPA, objetivando a Prática e manutenção 
de uma Unidade Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial 
em assuntos concernentes à Região Amazônica Brasileira na Instituição. 
Contém termo do convênio.  

01.05.933  

Cx.5; p.46 

01.06.1990 Convênio celebrado entre o INFORMAM, UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO e a UFPA, objetivando a Prática e manutenção de uma Unidade 
Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial em assuntos 
concernentes à Região Amazônica Brasileira, na Universidade do Maranhão. 
Contém termo do convênio.  

01.05.934  

Cx.5; p.47 

15.06.1990 Acordo Internacional de Cooperação firmado entre a UNIVERSIDADE DE 
NÁPOLIS (ITÁLIA) e a UFPA, objetivando instituir acordo de cooperação ao 
desenvolvimento auto-sustentável da Amazônia, nos campos científico, 
tecnológico e cultural. Contém termo de acordo, termo de intenções da 
UNAMAZ.  

01.05.935  

Cx.5; p.48 

27.06.1990 Termo Aditivo ao Convênio n.070/114/1989, firmado entre o CIRM, SECIRM 
e a UFPA, objetivando retificação da Cláusula Quinta do convênio inicial, 
passando a vigorar nos seguintes termos: são alocados recursos no valor de NCz 
203.926,78 constantes do plano de trabalho, empenho,  projeto, natureza de 
despesa, referente ao exercício financeiro de 1990. Contém termo do convênio.  

01.05.936  

Cx.5; p.49 

04.07.1990 Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFRJ, COPPE e a UFPA, 
objetivando desenvolvimento de um Programa de Cooperação na área de 
aplicações hidrológicas e industriais de radioisótopos e traçadores estáveis, por 
meio do laboratório de radiações da UFPA e do Laboratório de Traçadores da 
COPPE/UFRJ. Contém termo aditivo.  

01.05.937  

Cx.5; p.50 

05.07.1990 Convênio celebrado entre a ESTACON e a UFPA, objetivando Recuperação e 
Restauração do antigo Prédio do Museu Comercial na Praça da República para 
ser futuramente transformado no Centro Cultural da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.938  

Cx.5; p.51 

10.07.1990 Convênio celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a UFPA, 
objetivando Estágio de complementação educacional em atividade de interesse 
social, ligado a realização e manutenção do Programa de Crédito Educativo. 
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Contém termo do convênio.  

01.05.939  

Cx.5; p.52 

12.07.1990 Convênio de Cooperação Técnico-Científico celebrado entre a COSANPA, 
FADESP e a UFPA, objetivando  realização de ações e esforços conjuntos em 
atividades e programas relacionados ao desenvolvimento de Projetos na área de 
Geociências, Informática, Engenharia, Sócio-economia e Saúde. Contém termo 
do convênio.  

01.05.940  

Cx.5; p.53 

20.08.1990 Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando Capacitação de 
Recursos Humanos em Informática na Educação direcionado para docentes do 
Núcleo Pedagógico Integrado –  e assegurar o intercâmbio de experiências na 
área de informática educativa. Contém termo do convênio.  

01.05.941  

Cx.5; p.54 

23.08.1990 Convênio celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de ações e esforços conjuntos em atividades e programas 
relacionados ao desenvolvimento de Projetos visando o desenvolvimento da 
Amazônia nas áreas de atuação da UFPA. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.942  

Cx.5; p.55 

31.08.1990 Convênio celebrado entre a SEPLAN e a UFPA, objetivando execução do 
“Projeto Estudo Sismológico da Região de Chaves, Ilha do Marajó - 1ª Fase”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.943  

Cx.5; p.56 

14.09.1990 Primeiro Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a SUDAM e a UFPA, 
objetivando execução de serviços de assessoria técnica e científica para 
elaboração, Prática e acompanhamento do Plano de desenvolvimento da 
Amazônia, utilizando pessoal multidisciplinar técnico, docentes e pesquisadores 
da UFPA em conjunto com técnicos da SUDAM. Contém termo do convênio,  
aditivo.  

01.05.944  

Cx.5; p.57 

25.09.1990 Convênio celebrado entre a ABBTUR e a UFPA, objetivando cooperação 
técnico - prática entre a ABBTUR e a UFPA, com interveniência da FADESP, 
para realização de ações e esforços conjuntos, em atividades e Programas 
relacionados ao desenvolvimento de Projetos, na área de Turismo. Contém 
termo do convênio.  

01.05.945  

Cx.5; p.58 

02.10.1990 Convênio celebrado entre a UNIFAP e a UFPA, objetivando realização do 1° 
Vestibular da UNIFAP, reunindo esforços conjuntos em todas as atividades 
necessárias a real execução do evento. Contém termo do convênio.  

01.05.946  
Cx.5: p.59 

11.10.1990 Convênio celebrado entre o HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO e a 
UFPA, objetivando o aporte de recursos financeiros pela UFPA, a fim de 
possibilitar a FADESP o atendimento de despesas com o desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e assistência à Saúde no Hospital João de Barros 
Barreto. Contém termo do convênio.  

01.05.947  

Cx.5; p.60 

31.10.1990 Convênio celebrado entre a CELPA e a UFPA, objetivando garantir a 
Universidade o uso do equipamento de uma Central de Computação da CELPA, 
com a promoção de Cursos pela UFPA, para profissionais da CELPA e 
cooperação técnica nas áreas de interesse das convenentes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.948  

Cx.5; p.61 

22.11.1990 Convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando promover o 
intercâmbio de conhecimentos técnico e científico, e capacitação de recursos 
humanos, realizar projetos integrados de pesquisa e a execução de um programa 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 111 

 

de ensino e desenvolvimento tecnológico, no setor de navegação interior e 
construção naval. Contém termo do convênio.  

01.05.949  

Cx.5; p.62 

07.12.1990 Termo de convênio de cooperação técnico-científico celebrado entre a 
UNIVRSIDADE FEDERAL DA BAHIA e a UFPA, objetivando execução de 
Planos Integrados de pesquisa, formação de pessoal, intercâmbio de 
informações técnicas e científicas e o estabelecimento de facilidades para 
realização de tarefas, trabalhos e atividades ligadas ao desenvolvimento da área 
de Geociências. Contém termo do convênio.  

01.05.950  

Cx.5; p.63 

11.12.1990 Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica Científica celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a UFPA, 
objetivando suplementar os recursos constantes na Cláusula 9ª do convênio 
original. Contém termo aditivo.  

01.05.951  

Cx.5; p.64 

12.12.1990 Termo de Cessão de Uso celebrado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE, MEC e 
a UFPA, objetivando cessão de uso dos imóveis do Hospital João de Barros 
Barreto, com finalidade de utilização pela Cessionária como Hospital de ensino, 
pesquisa e assistência voltado à produção de conhecimento e desenvolvimento 
tecnológico, vinculado à Universidade Federal do Pará. Contém termo de 
cessão. 

01.05.952  

Cx.5; p.65 

21.12.1990 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE e a 
UFPA, objetivando Cessão do imóvel de nº 610, sediado à 2ª rua, bairro central, 
em Soure, pela Prefeitura à UFPA, para sediar as atividades de alojamento de 
docentes, no prazo de 10 anos, conforme documentação oriunda da Câmara 
Municipal de Soure. Contém termo do convênio.  

01.05.953  

Cx.5; p.66 

26.12.1990 Convênio celebrado entre o INEP e a UFPA, objetivando execução pela UFPA, 
o Projeto de Pesquisa Embarcações de Madeiras na Amazônia: o estado da arte 
e saber local, estrutura, simbologia e transmissão. Contém termo do convênio.  

01.05.954  

Cx.5; p.67 

[1990] Convênio celebrado entre a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, FNMA e a UFPA, objetivando 
continuidade à descoberta e exploração de cavernas na região de Monte Alegre, 
com intuito de preservar o acervo natural, conforme o Plano de Trabalho do 
convênio. Contém termo do convênio.  

01.05.955  

Cx.5; p.68 

[1990] Convênio firmado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEICOM, 
FADESP e a UFPA, objetivando estabelecer bases de um Centro de Divulgação 
Tecnológica - CDT, com condições de executar um Plano de Trabalho para uma 
ação integrada de apoio tecnológico na produção e comercialização de produtos 
oriundos da indústria, da cerâmica vermelha (tijolos, telhas de argila e similares 
do Estado do Pará). Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.956  

Cx.5; p.69 

[1990] Convênio de cooperação técnica celebrado entre a ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, CT, FADESP e a UFPA, 
objetivando realização de um Plano Integrado de prestação de serviços 
especializados. Contém termo do convênio.  

01.05.957  

Cx.5; p.70 

[1990] Convênio celebrado entre a SEICOM, FADESP e a UFPA, objetivando a 
cooperação técnica entre a SEICOM e a UFPA, no estudo da Avaliação Real de 
contaminação do Hg, na região de garimpos do Tapajós por meio de 
amostragem sistemática de diferentes materiais. Contém termo do convênio.  

01.05.958  [1990] Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio para 
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Cx.5; p.71 consolidação dos Cursos de Pós-Graduação. Contém termo do convênio.  

01.05.959  

Cx.5; p.72 

[1990] Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE e 
a UFPA, objetivando o estabelecimento do perfil de mortalidade e da 
morbidade das populações de municípios da faixa de fronteira da Amazônia 
Legal, visando aprimorar execução e coordenação de atividades de 
desenvolvimento dos serviços de saúde, com vistas a realização do Sistema 
Único de Saúde. Contém termo do convênio.  

01.05.960  

Cx.5; p.73 

[1990] Convênio de Cooperação celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO 
PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA e a UFPA, objetivando 
receber alunos do Curso de Direito da UFPA, a atuarem junto ao Sistema 
Penitenciário Estadual, no exercício do Estágio Profissional e da Prática 
Forense. Contém termo do convênio.  

01.05.961  

Cx.5; p.74 

[1990] Convênio celebrado entre a PMB, SESMA e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de atividades assistenciais em urgência e emergência no 
HPSM, proporcionando ao alunado da UFPA, campo de prática, necessário à 
formação acadêmica nas áreas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, 
Nutrição e Farmácia. Contém termo do convênio.  

01.05.962  

Cx.5; p.75 

 [1990] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SESPA, 
HSCMP e a UFPA, objetivando prestação de serviços de assistência integral à 
saúde no Município de Belém. Contém termo do convênio.  

01.05.963  

Cx.5; p.76 

[1990] Termo de Cessão de Uso celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando 
cessão de uso de equipamentos, para funcionamento nos serviços de 
Dermatologia, do Departamento de Patologia Tropical, do Centro de Ciências 
da Saúde da UFPA. Contém termo de cessão.  

01.05.964  

Cx.5; p.77 

[1990] Protocolo de Cooperação Acadêmica e Científica celebrado entre a 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA e a UFPA, objetivando realização de estudos 
e pesquisas, cursos, seminários, conferências e programas de formação de 
recursos humanos, bem como, intercâmbio de professores, investigadores e 
técnicos em regime de cooperação, na área de Botânica e em outras áreas das 
Ciências Biológicas. Contém termo do protocolo.  

01.05.965  

Cx.5; p.78 

[1990] Acordo de Licenciamento para Utilização e Testes de Software, firmado entre o 
CENTRO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA, MCT e a UFPA, 
objetivando execução de ensaios em condições reais de utilização de Software 
para desenvolvimento de Sistema de Controle assistido por computador pela 
UFPA. Contém termo do acordo.  

01.05.966  

Cx.5; p.79 

[1990] Instrumento Particular de Doação entre a FADESP e a UFPA, objetivando 
doação dos bens listados no documento, da doadora FAPESP para a donatária 
UFPA. Contém termo de doação.  

01.05.967  

Cx.5; p.80 

[1990] Termo de Cooperação entre o INSTITUTO DE GEOFÍSICA DA 
UNIVERSIDADE DE HAMBURGO (Alemanha), CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e a UFPA, objetivando Cooperação de Pesquisa em Geofísica, 
reunindo a capacidade prática e teórica do Instituto de Geofísica de Hamburgo e 
do Departamento de Geofísica em Belém. Contém memorando de intenções.  

01.05.968  

Cx.5; p.81 

[1990] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e a UFPA, 
objetivando funcionamento permanente do Núcleo de Educação da UFPA no 
município do Macapá, com realização de Cursos de curta e plena duração, de 
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Especialização, de aperfeiçoamento, de treinamento e profissionalização a nível 
de 2º Grau, de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Federal de 
Educação e CONSEP da UFPA. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.969  

Cx.5; p.82 

[1990] Convênio celebrado entre a COSANPA e a UFPA, objetivando realizações de 
ações e esforços conjuntos em atividades e programas relacionados ao 
desenvolvimento de Projetos na área de Geociência, Informática, Engenharia, 
Sócio Economia, Saúde, incluindo Meio Ambiente e Saneamento. Contém 
termo do convênio, aditivo.  

01.05.970  

Cx.5; p.83 

[1990] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE e a UFPA, 
objetivando pagamento de serviços a docentes, por meio do Núcleo de 
Educação de UFPA em Macapá, para efetivação da complementação 
profissional do Curso Técnico de Enfermagem, conforme a lei n.5692/1971,  
preconizando a formação de profissional em nível de 2°. Grau. Contém termo 
do convênio.  

ANO 1991 

01.05.971  
Cx.1; p.1 

[1991] Convênio n.01, celebrado entre a UNIFAP, FADESP e a UFPA, objetivando 
colaboração técnica entre as entidades com o regime de cooperação. Contém 
termo do convênio, aditivo, processo.    

01.05.972  
Cx.1; p.2 

[1991] Convênio n.01, celebrado entre o INEP, CENTRO TECNOLÓGICO e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto de Pesquisa em Embarcações de Madeira da 
Amazônia: estado de arte e saber, local estrutura, simbologia e transmissão. 
Contém prestação de contas, cópia do projeto.  

01.05.973  
Cx.1; p.3 

29.04.1991 Convênio n.02, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsas de estudo no país, em nível de Doutorado e Mestrado, para 
execução do Programa de demanda social. Contém termo do convênio, 
relatório, prestação de contas.  

01.05.974  
Cx.1; p.4 

[1991] Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, MEC e a UFPA, objetivando 
realização dos Cursos de Especialização em Enfermagem Psiquiátrica e 
Especialização em Gerenciamento de Transportes Fluviais da Amazônia. 
Contém prestação de contas.  

01.05.975  
Cx.1; p.5 

[1991] Convênio n.04, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando realização 
do Projeto Perfil Epidemiológico dos Municípios de Fronteira da Amazônia 
Legal. Contém documentos financeiros, processos.  

01.05.976  
Cx.1; p.6 

13.12.1991 Convênio n.04, celebrado entre o MEC, FINEP, CAPES e a UFPA, objetivando 
alocar recursos financeiros suplementares para execução do Projeto apoio a 
Biblioteca Central da UFPA na área de Química e Engenharia química. Contém 
termo do convênio.  

01.05.977  
Cx.2; p.7 

[1991] Convenio n.05, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Estudo do Perfil da Mortalidade e Morbidade em municípios da 
faixa de fronteira da Amazônia Legal”. Contém documentos financeiros.  

01.05.978  
Cx.2; p.8 

26.12.1990 
(executado em 
1991) 

Convênio n.06, celebrado entre o INEP, NPADC e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Ensino de Ciências e Matemática no Pará - um estudo 
avaliativo de conceitos, concepções e ações”. Contém termo do convênio, 
aditivo, cópia do projeto.  

01.05.979  [1991] Convênio n.07, celebrado entre o MEC, SENESU, ASCOM e a UFPA, 
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Cx.2; p.9 objetivando realização de encontros estudantis: XXI Encontro Científico de 
Estudantes de Medicina; XIV Seminário Nacional de Estudantes de 
Engenharia; VI Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Contábeis; XII 
Encontro Nacional de Estudantes de Biologia. Contém prestação de contas.  

01.05.980 
Cx.2,3; p.10A-C 

11.10.1991 Convênio n.07, celebrado entre o HUJBB, FADESP e a UFPA, objetivando 
aporte financeiro pela UFPA, com interveniência da FADESP, para 
atendimento de despesas como o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e assistência à saúde a serem incrementadas no Hospital João de 
Barros Barreto. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.981  
Cx.3; p.11 

05.07.1991 Convênio n.08, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SEDUC, ASCOM e a UFPA, objetivando pagamento de despesas com eventos 
científicos a nível nacional, coordenados e realizados pela UFPA. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.982  
Cx.3; p.12 

29.07.1991 Convênio n.09, celebrado entre o GOVERNO ESTADO DO PARÁ, SEDUC, 
PROEX e a UFPA, objetivando efetuar o pagamento de pró-labore a 
conferencistas responsáveis pelo Programa do Simpósio Nacional de História. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, correspondências.  

01.05.983  
Cx.3; p.13 

13.08.1991 Convênio n.10, celebrado entre a FCBIA e a UFPA, objetivando prestar 
atendimento a crianças e adolescentes nos termos da Lei nº 8.069 de 
13.04.1990, promovendo a atualização de técnicas de planejamento e execução 
quanto à questão da criança e do adolescente. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, correspondências, processos.  

01.05.984  
Cx.3; p.14 

01 .06.1991 Convênio n.11, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando prestação de 
serviços de análise de controle de qualidade dos medicamentos do Sistema 
CEME, por meio de análise química, físicas, biológicas e microbiológicas de 
matérias primas. Contém termo do convênio, documentos financeiros.  

01.05.985  
Cx.4; p.15 

[1991] Convênio n.12, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
apoio financeiro à infraestrutura da Pós-Graduação da UFPA. Contém termo do 
convênio, documentos financeiros.  

01.05.986  
Cx.4; p.16 

[1991] Convênio n.13 celebrado entre o INEP, PROEX e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto de Pesquisa estudo preliminar das formas tradicionais de 
Educação Indígenas em Barcelos-AM. Contém documentos financeiros.  

01.05.987  
Cx.4; p.17 

[1991] Convenio n.14, celebrado entre o INEP, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Uma Proposta Escolar para as Áreas Indígenas os Palikur 
(Rio Urucauá, município do Oiapoque, Estado do Amapá)”. Contém 
documentos financeiros, processos.  

01.05.988  
Cx.4; p.18 

[1991] Convênio n. 15, celebrado entre a CAPES, NAPDC e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “A Ciência voltada para a realidade social do Bairro do 
Benguí”. Contém prestação de contas.  

01.05.989  
Cx.4; p.19 

23.01.1991 Convênio n.16, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando 
execução do Programa Educação para a Ciência - Projeto Laboratório 
Pedagógico de Ciências e Matemática. Contém prestação de contas, processos.                                                                                                                                                

01.05.990  
Cx.4; p.20 

[1991] Convênio n.17, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
execução de Cursos de Especialização: Urbanismo; Agricultura Familiar 
Amazônica e Desenvolvimento Ecológico; Educação, Problemas Regionais e 
Tecnologia de Alimentos. Contém documentos financeiros, processos.                                                                                                                                                        
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01.05.991  
Cx.4; p.21 

27.11.1991 Convênio n.18, celebrado entre a SEDUC, NPADC e a UFPA, objetivando 
realização da 3ª Feira de Ciências e Matemática do Estado do Pará. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.                                                                                                                                                      

01.05.992  
Cx.4; p.22 

29.04.1991 Convênio n.24, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsas de especialização e aperfeiçoamento no país, Programa de 
Apoio a Pós-Graduação “Lato Sensu”. Contém termo do convênio.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

01.05.993  
Cx.5; p.23 

03.09.1991 Convênio n.26, celebrado entre o MEC, INEP e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de Pesquisa “Estudo Preliminar das Formas Tradicionais de 
Educação Indígena em Barcelos” – AM. Contém termo do convênio, prestação 
de contas, relatório de pesquisa.  

01.05.994  
Cx.5; p.24 

03.09.1991 Convênio n.27 celebrado entre o MEC, INEP e a UFPA, objetivando realização 
do Projeto de Pesquisa “Proposta escolar para as áreas indígenas - Os Palikur” 
(Rio Urucauá) no município de Oiapoque, Estado do Amapá. Contém termo do 
convênio, aditivo, prestação de contas.                                                                                             

01.05.995  
Cx.5; p.25                                                                                                                                    

[1991] Convênio n.PI-30 celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
implementar atividades do subprojeto Laboratório Pedagógico de Ciências e 
Matemática.  Contém termo do convênio, prestação de contas, relatório.  

01.05.996  
Cx.5; p.26 

27.11.1991 Convênio n.61, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando realização da 
3ª Feira da Ciência e Matemática em Altamira no período de 4 a 7 de dezembro 
de 1991. Contém termo do convênio.  

01.05.997  
Cx.5; p.27 

08.07.1991 Convênio n.063, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
transferência de recursos destinados ao funcionamento da Instituição, com  
aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.998  
Cx.5; p.28AB 

[1991] Convênio n.065, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsas de estudo para a execução do Programa Institucional de 
Capacitação de Docentes – PIDC. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas.  

01.05.999  
Cx.5; p.29 

12.07.1991 Convênio n.070, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento do Ensino Superior – 
PIDES, destinados ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Contém termo do convênio.  

01.05.1000 
Cx.5; p.30 

[1991] Convênio n.084, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução de projeto modernização da indústria tradicional com ênfase para a 
indústria Oleiro-Cerâmico. Contém relatório técnico.  

01.05.1001 
Cx.5; p.31 

04.10.1991 Convênio n.091, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
prover a Universidade de instrumental técnico e científico ao desenvolvimento 
das atividades-fim. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1002 
Cx.6; p.32                                                                                                         

[1991] Convênio n.116, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando execução do 
Projeto Piracema: rede pedagógica de apoio ao desenvolvimento científico do 
Pará, dentro do Programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico-
PADCT. Contém termo de convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1003 
Cx.6; p.33 

[1991] Convênio n.124, celebrado entre a FCBIA e a UFPA, objetivando Capacitação 
de Recursos Humanos em ONG. Contém termo aditivo.  

01.05.1004 
Cx.6; p.34 

15.04.1991 Convênio n.142, celebrado entre o MS, INAMPS, SESPA e a UFPA, 
objetivando construção do Hospital Universitário da UFPA. Contém termo do 
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convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1005 
Cx.6; p.35 

04.12.1991 Convênio n.152, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
prover a Instituição de instrumental técnico e científico adequado ao 
desenvolvimento de atividades fins. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, correspondências.  

01.05.1006 
Cx.6; p.36 

10.05.1991 Convênio n.159, celebrado entre o MS, INAMPS e a UFPA objetivando prestar 
Assistência médica em Ambulatórios e Leitos hospitalares à clientela 
constituída pelos beneficiários urbanos e rurais do INAMPS. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1007 
Cx.6; p.37 

30.10.1991 Convênio n.211, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão 
de bolsas de Estudo - Especialização “Lato Sensu”. Contém termo aditivo, 
prestação de contas, correspondências.                                                                                                                                                 

01.05.1008 
Cx.6; p.38 

31.12.1991 Convênio n.399, celebrado entre o MS e a UFPA, objetivando fortalecer a 
capacidade operacional para o Programa Emergencial de combate à Cólera, 
com integração do Sistema Único de Saúde - SUS. Contém termo do convênio, 
prestação de contas. 

01.05.1009 
Cx.6; p.39 

31.12.1991 Convênio n.421, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Processo de capacitação de recursos humanos para o Sistema de 
Saúde do Estado do Pará”. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1010 
Cx.6; p.40 

17.06.1991 Convênio n.639, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando a 
descentralização das ações de controle e acompanhamento da aplicação dos 
recursos do salário-educação. Contém termo do convênio, relatório estatístico, 
prestação de contas.   

01.05.1011 
Cx.6; p.41 

27.12.1991 Convênio n.5711, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
treinamento de professores de Ensino Fundamental Regular nos municípios de 
atuação dos Campi Universitários da UFPA. Contém termo do convênio, 
projeto, prestação de contas.  

01.05.1012 
Cx.6; p.42 

23.01.1991 Termo aditivo ao convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Feiras Regionais Estudo de Ciências: uma proposta para a 
interiorização da melhoria do Ensino de Ciências do Estado do Pará. Contém 
termo aditivo.  

01.05.1013 
Cx.6; p.43 

24.01.1991 Convênio celebrado entre a PMB, FCAP, ROTARY CLUBE DE BELÉM, 
UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO PARÀ e a UFPA, objetivando 
realização do trote ecológico da cidade de Belém, anos de 1991,1992,1993, com 
plantio de árvores (espécimes) da Flora Amazônica no Campus da UFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1014 
Cx.6; p.44 

29.01.1991 Convênio celebrado entre a SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DO 
AMAPÁ e a UFPA, objetivando proporcionar aos alunos, regularmente 
matriculados nos Cursos da área de Saúde da UFPA, oportunidades de 
realização de estágios junto a unidades hospitalares da Secretaria do Estado de 
Saúde de Amapá. Contém termo do convênio.   

01.05.1015 
Cx.6; p.45 

29.01.1991 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e a UFPA, 
objetivando o funcionamento do Núcleo de Educação da UFPA em Macapá. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1016 
Cx.6; p.46 

31.01.1991 Convênio de Cooperação acadêmica celebrado entre a OAB e a UFPA, 
objetivando estagio e prática forense de alunos do Curso de Direito, no 
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escritório modelo da OAB. Contém termo do convênio.  

01.05.1017 
Cx.6; p.47 

12.02.1991 Termo de Compromisso celebrado entre a ALBRÁS e a UFPA, objetivando 
Estágio do estudante de Engenharia Mecânica, Marcelo José Nunes Cruz. 
Contém termo de compromisso.  

01.05.1018 
Cx.6; p.48 

07.03.1991 Convênio celebrado entre a FUNTELPA e a UFPA, objetivando o intercâmbio 
na área das Comunicações, permitindo a integração da UFPA com a sociedade 
civil, para mútuo enriquecimento de Programas de televisão, exibidos pela 
FUNTELPA.  Contém termo do convênio.  

01.05.1019 
Cx.6; p.49 

08.03.1991 Convênio celebrado entre a PARATUR, CSE, DEPARTAMENTO DE 
TURISMO e a UFPA, objetivando desenvolvimento e intercâmbio de 
experiências no campo de ensino, pesquisa, extensão e atividades técnico-
administrativas pertinentes aos setores turísticos e, cooperação entre as partes 
convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.1020 
Cx.7; p.50 

13.03.1991 Convênio celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando cessão de uso do 
equipamento, Histotécnico modelo 69, fabricação OMA para uso exclusivo nos 
serviços Dermatologia do Departamento de Patologia Tropical do Centro de 
Ciências da Saúde. Contém termo de cessão.   

01.05.1021 
Cx.7; p.51 

14.03.1991 Convênio celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando contribuir para a 
pesquisa, e a assistência especializada no controle das doenças endêmicas no 
Estado do Pará. Contém termo do convênio.    

01.05.1022 
Cx.7; p.52 

14.03.1991 Convênio celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando aquisição de um 
laboratório no Centro de Ciências Biológicas para a detecção precoce do 
Hipotireoidismo congênito e pesquisa de Fenilcetonúria. Contém termo do 
convênio, termo de cessão.    

01.05.1023 
Cx.7; p.53 

22.03.1991 Convênio celebrado entre a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÀ e 
a UFPA, objetivando desenvolvimento de atividades de Educação, Ensino 
Suplementar e Prático destinados ao alunado do Centro de Ciências da Saúde. 
Contém termo do convênio.   

01.05.1024 
Cx.7; p.54 

28.03.1991 Primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre o CNPQ, UFMA, FCAP, 
UEMA e a UFPA, objetivando concessão de cem bolsas de Iniciação Científica 
para a UFPA, noventa para a UFMA, vinte para a FCAP e dez para a UEMA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1025 
Cx.7; p.55 

09.04.1991 Convênio celebrado entre o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA-PARÁ-AMAPÁ e a UFPA, objetivando 
realização do Programa de Aperfeiçoamento e Reciclagem Tecnológica 
(PART), objeto do Protocolo de Intenções firmado entre o CRUB, CONFEA, 
FNE, ABENCE e o SEESP. Contém termo do convênio, processo.  

01.05.1026 
Cx.7; p.56 

30.04.1991 Convênio celebrado entre o IDEPAR e a UFPA, objetivando promover em 
conjunto cursos, eventos e realização de serviços de informação tecnológica e 
de laboratório de segurança de trabalho. Contém termo do convênio.   

01.05.1027 
Cx.7; p.57 

06.05.1991 Convênio celebrado entre a SAGRI, EMATER e a UFPA, objetivando a 
promoção, a geração e difusão de tecnologia de baixo custo para o 
aprimoramento da pequena e média produção agrícola, do Estado do Pará. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1028 
Cx.7; p.58 

07.05.1991 Convênio celebrado entre o BASA e a UFPA, objetivando a realização de 
estágio de alunos, nas Unidades do BASA. Contém termo do convênio.     
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01.05.1029 
Cx.7; p.59 

29.05.1991 Convênio celebrado entre a SESMA, HUJBB e a UFPA, objetivando o 
intercâmbio de formação técnica entre as instituições, para médicos residentes 
com atividades no HUJBB, visando o Ensino Prático e a complementação 
necessária ao aperfeiçoamento profissional. Contém termo do convênio.  

01.05.1030 
Cx.7; p.60   

06.06.1991 Instrumento Particular de Doação Simples celebrado entre a FADESP e a 
UFPA, objetivando doação de um veículo tipo Kombi, adquirido com recursos 
do convênio ALBRÁS/ALUNORTE à UFPA, como donatária, para uso na 
Interiorização da UFPA.  Contém termo de doação.  

01.05.1031 
Cx.7; p.61 

06.06.1991 Convênio de Prestação de Serviços Técnicos celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SEDUC e a UFPA, objetivando prestação de serviços 
técnicos especializados de administração de material. Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.1032 
Cx.7;p.62    

25.06.1991 Protocolo de Cooperação celebrado entre a CÂMARA JUNIOR DO BRASIL  
(Lajeado-RS) e a UFPA, objetivando desenvolver potencialidades mútuas, e 
ações inerentes às atividades-fim. Contém termo do protocolo.       

01.05.1033 
Cx.7; p.63 

27.07.1991 Convênio celebrado entre a SESPA, HUJBB e a UFPA, objetivando 
proporcionar o intercâmbio de formação técnica entre as instituições, 
especificamente os médicos residentes que desenvolvem suas atividades no 
HUJBB, visando o ensino prático e a complementação necessária ao seu 
aperfeiçoamento profissional. Contém termo do convênio.  

01.05.1034 
Cx.7; p.64 

30.08.1991 Primeiro Termo aditivo ao Convênio celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTAMIRA e a UFPA, objetivando construção de um 
prédio para utilização da UFPA, com a finalidade de funcionamento do Centro 
Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, destinado às áreas de 
Ensino do 1º, 2º e 3º Graus. Contém termo aditivo.  

 01.05.1035 
Cx.7; p.65 

17.09.1991 Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a execução do 
Projeto “Apoio ao Programa de Pós-graduação em Química em Produtos 
Naturais”. Contém termo do convênio.  

01.05.1036 
Cx.7; p.66 

20.09.1991 Convênio celebrado entre a FACULDADE DE ARQUITETURA DO 
POLITÉCNICO DE MILÃO e a UFPA, objetivando a colaboração e 
desenvolvimento de Programas de trabalhos conjuntos. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1037. 
Cx.7; p.67 

30.09.1991 Termo aditivo ao convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de um Programa de Cooperação Técnica na área de Ensino de 
Pós-Graduação “Strictu Sensu” e a Coordenação Geral dos Cursos de Pós-
Graduação da EEAN, no Departamento de Enfermagem da UFPA. Contém 
termo aditivo. 

01.05.1038 
Cx.7; p.68 

16.10.1991 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a ESTACON e a UFPA, 
objetivando prorrogação por mais  três meses a contar de 01/11/1991 até 
31/01/1992, prazo de vigência do referido convênio, para conclusão dos 
serviços acordados entre as partes convenentes. Contém termo aditivo.  

01.05.1039 
Cx.7; p.69 

13.11.1991 Convênio celebrado entre a ADVB-PA e a UFPA, objetivando execução de 
atividades no desenvolvimento de recursos humanos, com intercâmbio de 
experiências, propiciando cooperação entre as partes convenentes. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1040 22.11.1991 Convênio celebrado entre o HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 
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Cx.7; p.70   DO PARÁ e a UFPA, objetivando a prestação de assistência médico-hospitalar 
às estudantes, residentes na Casa da Estudante Universitária – CAESUN 
Unidade vinculada à UFPA, com disponibilidades de leitos na Ala de 
Enfermaria. Contém termo do convênio.   

01.05.1041 
Cx.7; p.71 

06.12.1991 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e a UFPA, 
objetivando a interiorização do Ensino de 3º Grau em municípios do Estado do 
Pará, definidos por comum acordo entre as convenentes. Contém termo do 
convênio, aditivos.  

01.05.1042 
Cx.7; p.72 

06 .12.1991 Convênio celebrado entre a SECULT e a UFPA, objetivando promover ações 
voltadas ao resgate e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural de 
Belém, e do interior do Estado. Contém termo do convênio.     

01.05.1043 
Cx.7; p.73 

12.12.1991 Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a UFMG e a UFPA, objetivando 
criação do espaço cultural Pará-Amazônia, no âmbito da UFMG. Contém termo 
aditivo.  

01.05.1044 
Cx.7; p.74 

13.12.1991 Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
execução do Programa de desenvolvimento e adaptação da Biotecnologia da 
reprodução a espécie Bubalina - BUBALUS MUTALIS, com realização de 
inseminação artificial e de transferência de embriões em Bubalinos. Contém 
termo aditivo.  

01.05.1045 
Cx.7; p.75 

26.12.1991 Primeiro Termo Aditivo de Auxilio Financeiro do Convênio, celebrado entre o 
CNPQ e a UFPA, objetivando alocar recursos financeiros suplementares em 
decorrência do auxilio financeiro ora aditado. Contém termo aditivo.  

01.05.1046 
Cx.7; p.76 

26.12.1991 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA e a 
UFPA, objetivando Cessão de Uso do Prédio de propriedade da PMB, para 
instalar a Biblioteca Prof. Armando Bordallo da Silva, com trabalho do Campus 
da UFPA no Bairro da Aldeia,  em Bragança-Pará. Contém termo do convênio. 

01.05.1047 
Cx.7; p.77 

31.12.1991 Convênio celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
realização de estudos alternativos para o desenvolvimento dos setores 
produtivos na região, como instrumento orientador das ações implementadas 
pelo poder público. Contém termo do convênio.  

01.05.1048 
Cx.7; p.78 

[1991] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECULT, 
FUNDAÇÃO CULTURAL TANCREDO NEVES e a UFPA, objetivando 
manutenção das instalações do Museu do Marajó, com vistas a dar continuidade 
à coleta, conservação, pesquisa e divulgação da história e cultura marajoara. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1049 
Cx.7; p.79 

[1991] Acordo de Licenciamento para utilização de teste de software, firmado entre o 
CENTRO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA-CTI (Campinas-SP) e a 
UFPA, objetivando execução de utilização do software para desenvolvimento 
de sistemas de controle assistido por computador. Contém termo do acordo.  

01.05.1050 
Cx.7; p.80 

[1991] Convênio celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando transferência de 
recursos financeiros à UFPA, pela SESPA, visando à conclusão da construção 
do Hospital Universitário da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1051 
Cx.7; p.81        

[1991] Convênio de Cooperação Técnico-Científico, celebrado entre a FIEPA, 
FADESP e a UFPA, objetivando realização de ações e esforços conjuntos em 
atividades e programas relacionados ao desenvolvimento de Projetos, visando a 
modernização do setor industrial, referente à realização de Parques Científicos e 
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Tecnológicos - PCT no Estado do Pará.  Contém termo do convênio.  

01.05.1052 
Cx.7; p.82 

[1991] Termo de Ajuste ao convênio firmado entre o CNPQ, LNCC e a UFPA, 
objetivando a interconexão de redes computacionais entre o CNPQ, LNCC e a 
UFPA. Contém termo de ajuste, termo do convênio/1984.   

01.05.1046 
Cx.7; p.83       

[1991] Protocolo de Intenções celebrado entre a UNIVERSIDADE CENTRAL DE 
VENEZUELA e a UFPA, objetivando o apoio recíproco para a qualidade do 
processo docente-educativo; a formação de especialistas, o intercâmbio de 
pessoal docente e de pesquisa, a geração de conhecimentos científicos e 
tecnológicos e o desenvolvimento em conjunto de atividades de extensão, e o 
intercâmbio cultural. Contém o termo do protocolo.    

01.05.1047 
Cx.7; p.84     

[1991] Convênio celebrado entre a FNS, FADESP e a UFPA, objetivando cooperação 
técnico-científica para realização de ações e esforços conjuntos em atividades e 
programas relacionados ao desenvolvimento de Projetos na área de Geociência, 
Informática, Engenharia e Saúde. Contém termo do convênio, 
correspondências.  

01.05.1048 
Cx.7; p.85   

[1991] Convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando desenvolvimento de 
programas conjuntos de cooperação cultural e de treinamentos, e Projetos na 
área tecnológica. Contém termo do convênio.  

01.05.1049 
Cx.7; p.86     

[1991] Convênio celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando execução do 
Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania. Contém guia de devolução de 
saldo.  

01.05.1050 
Cx.7; p.87 

[1991] Convênio celebrado entre a ARQUIDIOCESE DE BELÉM e a UFPA, 
objetivando realização do Curso de Educação Religiosa, com preparação de 
Professores de Ensino Religioso de 1º e 2º Graus em caráter permanente. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1051 
Cx.7; p.88 

[1991] Convênio celebrado entre a SEVOP e a UFPA, objetivando cooperação mútua 
para a execução de serviços de restauração do Palácio Lauro Sodré. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1052 
Cx.7; p.89 

[1991] Convênio celebrado entre a TELEVISÃO LIBERAL e a UFPA, objetivando 
estágio aos alunos do Cursos de Jornalismo e Propaganda do Departamento de 
Comunicação da UFPA junto a TV Liberal. Contém termo do convênio.  

01.05.1053 
Cx.7; p.90 

[1991] Convênio celebrado entre a CVRD e a UFPA, objetivando o desenvolvimento 
conjunto de atividades técnicas, científicas, culturais e educacionais, 
prioritariamente na região amazônica. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1054 
Cx.7; p.91 

[1991] Convênio de Cooperação Técnico-Científica celebrado entre a ETFPA, e a 
UFPA, objetivando a cooperação da pesquisa, da extensão e a dinamização de 
ações no campo educação, voltados para ao desenvolvimento do Estado do Pará 
e da Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.1055 
Cx.7; p.92 

[1991] Convênio celebrado entre a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, FNMA e a UFPA, objetivando estudar o 
mercado e a comercialização do palmito e do açaí, e da estruturação de uma 
organização comercial em Belém e Garupá. Contém termo do convênio.  

01.05.1056 
Cx.7; p.93 

[1991] Convênio celebrado entre a ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO 
BRASILEIRA-ALLIANCE  FRANÇAISE DE BELÉM e a UFPA, objetivando 
promover Programas comuns de cooperação, do conhecimento e a utilização da 
Língua Francesa por uma Comissão Paritária formada pela Casa de Estudos 
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Franceses, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras e da Aliança 
Francesa, definida e planejada anualmente. Contém termo do convênio.  

01.05.1057 
Cx.7; p.94 

[1991] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE 
MORENO em Santa Cruz de La Sierra e a UFPA, objetivando contribuir para a 
Integração Acadêmica Ibero Americana entre o Brasil e a Bolívia. Contém 
termo do convênio.  

ANO 1992 
01.05.1058 
Cx.1; p.1 

21.02.1992 Convênio n.001, celebrado entre a PMB, FADESP e a UFPA, objetivando 
promover Programas de pesquisa, divulgação técnico-científica e intercâmbio 
cultural e artístico. Contém termo do convênio.  

01.05.1059 
Cx.1; p.2 

13.04.1992 Convênio n.001, celebrado entre a SEVOP e a UFPA, objetivando cooperação 
para realização dos serviços de restauração do Palácio Lauro Sodré. Contém 
termo do convênio, processo n.17154/1991.  

01.05.1060 
Cx.1; p.3 

[1992] 
  

Convênio n.01, firmado entre a FCBIA, PROEX e a UFPA, objetivando 
realização do Curso Estatuto da Criança e do Adolescente. Contém prestação 
de contas, processos de pagamentos de serviços.  

01.05.1061 
Cx.1; p.4 

05.02.1992 Convênio n.01, celebrado entre o GOVERNO ESTADO PARÁ, SEDUC e a 
UFPA, objetivando prestação de serviços técnicos especializados na 
administração de material. Contém termo do convênio.  

01.05.1062 
Cx.1; p.5A-C 

[1992] Convênio n.02, celebrado entre a CAPES, NPADC e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsas de Demanda Social, dentro do Programa de bolsas de 
estudos de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1063 
Cx.2; p.6 

[1992] Convênio n.03, celebrado entre o NAEA e a UFPA, objetivando a construção 
do prédio da Cantina do NAEA. Contém processo de pagamento de serviços, 
processo pagamento de fornecedores.  

01.05.1064 
Cx.2; p.7 

20.04.1992 Convênio n.04, firmado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando atender 
despesas com treinamento de professores de Ensino Fundamental Regular, 
nos municípios de atuação dos oito Campi Universitários da UFPA. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1065 
Cx.2; p.8 

01.04.1992 Convênio n.04, firmado entre a FUCAPI, FADESP e a UFPA, objetivando 
promover ações e esforços em atividades e programas relacionados ao 
desenvolvimento Científico-Tecnológico. Contém termo do convênio.  

01.05.1066 
Cx.2; p.9 

[1992] Convênio n.05, celebrado entre o CNPQ, PADCT e a UFPA, objetivando 
apoio à Biblioteca Central da UFPA, para aquisição de literatura nas áreas de 
Química e Engenharia Química. Contém prestação de contas, termo de auxílio 
financeiro.  

01.05.1067 
Cx.2; p.10 

05.05.1992 Convênio n.05, celebrado entre a TELEPARÁ e a UFPA, objetivando 
possibilitar complementação educacional ao Corpo Discente com a realização 
de estágio prático nas dependências da instituição concessionária. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1068 
Cx.2; p.11 

[1992] Convênio n.08 celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
HUJBB e a UFPA, objetivando prestação de Serviços Assistenciais, 
Ambulatoriais e Hospitalares, aos portadores de doenças transmissíveis  
(Pneumologia e Doenças Infectocontagiosas) encaminhadas pelas Unidades 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Contém termo do convênio, 
processos de pagamento de fornecedores.  
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01.05.1069 
Cx.2; p.12 

03.02.1992 Convênio n.08, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando a confecção 
e aquisição de material gráfico (Histórico escolar, Boletim, Ficha individual 
do aluno). Contém termo do convênio.  

01.05.1070 
Cx.2; p.13 

21.08.1992 Convênio n.10, celebrado entre a ASIPAG e a UFPA, objetivando Formação 
de Discentes de Graduação em Programa de Extensão e Ação Social 
Integrada do Palácio do Governo. Contém termo do convênio.  

01.05.1071 
Cx.2; p.14 

[1992] Convênio n.11, celebrado entre a FAE e a UFPA, objetivando prestação de 
serviços especializados, nas áreas de Normatização e Padronização de 
Métodos Analíticos, de Análise Física, Química, Toxicológicas, Sensoriais, 
Aceitabilidade, Inspeções e Coleta de Alimentos e Embalagem de Alimentos. 
Contém termo do convênio, processos de pagamento de serviços.  

01.05.1072 
Cx.2; p.15 

[1992] Convênio n.12, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando execução do 
Curso de Pós-Graduação na área de Geociências. Contém prestação de contas.  

01.05.1073 
Cx.3; p.16 

[1992] Convênio n.14, celebrado entre a FCBIA, PROEX, FCA e a UFPA, 
objetivando a execução do Curso de Capacitação de Recursos Humanos 
Infância e Adolescência: problemática e instância legal. Contém processo de 
pagamento de serviços, correspondências.  

01.05.1074 
Cx.3; p.17 

[1992] Convênio n.15, celebrado entre o FNDE, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Curso Alfabetização com base Linguística nos municípios de 
Santarém e Castanhal. Contém processos de pagamentos, correspondências.  

01.05.1075 
Cx.3; p.18A-B 

27.03.1992 Corrigindo Convênio n.16, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO 
PARÁ, SEDUC e a UFPA, objetivando execução do Curso de Licenciatura 
Plena no Programa de Interiorização. Contém termo do convênio (1991), 
aditivo, prestação de contas, correspondências.  

01.05.1076 
Cx.4; p.19 

[1992] Convênio n.17, celebrado entre a FCBIA, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto Gravidez na Adolescência e Condições do Recém-
nascido em Belém-Pará. Contém processos de pagamento de serviços e 
fornecedores.  

01.05.1077 
Cx.4; p.20 
A-B 

[1992] Convênio n.19, celebrado entre o SENESU e a UFPA, objetivando execução e 
construção parcial da estrutura de ampliação do prédio do Centro de 
Geociências da UFPA. Contém pagamentos de serviços.  

01.05.1078 
Cx.4; p.21 

[1992] Convênio n.20, celebrado entre o CB e a UFPA, objetivando execução do 
Programa Médico-Biológico em Primatas da Amazônia, pelo Centro de 
Ciências Biológicas. Contém pagamento de serviços, correspondências.  

01.05.1079 
Cx.5; p.22 

[1992] Convênio n.21, celebrado entre o MS, NMT e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Processo de Capacitação de Recursos Humanos, buscando 
integração do Sistema Único de Saúde - SUS do Estado do Pará”. Contém 
termo do convênio (1991), aditivo, prestação de contas.  

01.05.1080 
Cx.5; p.23 

[1992] Convênio n.22, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando execução do 
Curso de Mestrado em Direito. Contém processos de pagamentos de serviços 
e de fornecedores.  

01.05.1081 
Cx.5; p.24 

[1992] Convênio n.23, celebrado entre a ASIPAG, PROEX e a UFPA, objetivando 
fornecimento de material permanente para a Pró-Reitoria de Extensão da 
UFPA. Contém processos pagamento de fornecedores. 

01.05.1082 
Cx.5; p.25 

[1992] Convênio n.24, celebrado entre a CAPES, PET e a UFPA, objetivando 
execução do Programa Especial de Treinamento-PET, dentro do Programa de 
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Bolsas de Estudo no País. Contém termo do convênio, aditivo, pagamento de 
fornecedores. 

01.05.1083 
Cx.5; p.26 

26.05.1992 Convênio n.26, celebrado entre a FCBIA e a UFPA, objetivando atendimento 
as crianças e adolescentes, atualização dos recursos humanos nas Instituições 
governamentais e não governamentais, atuantes junto à infância e 
adolescência, com estratégias de construção de bases institucionais 
indispensáveis à realização do ECA. Contém termo do convênio, aditivo, 
relatório de avaliação, prestação de contas.  

01.05.1084 
Cx.6; p.27 

07 .08.1992 Convênio n.26, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando controle de 
qualidade dos medicamentos da CEME/RENAME, com análises químicas, 
físicas, biológicas e microbiológicas de matérias primas, produtos em 
processamento e produtos acabados enviados pela CEME. Contém termo do 
convênio, aditivo, correspondências.  

01.05.1085 
Cx.6; p.28 

[1992] Convênio n.27, celebrado entre a SENESU, SECOM e a UFPA, objetivando 
continuidade do Programa de Informatização da UFPA. Contém processo 
orçamentário para aquisição de material, pagamento de serviços.  

01.05.1086 
Cx.6; p.29 

[1992] Convênio n.28, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando prestação de 
serviços ao Laboratório de controle de qualidade de medicamentos do 
Departamento de Farmácia. Contém processos pagamento de serviços, 
fornecedores.  

01.05.1087 
Cx.6; p.30 

[1992] Convênio n.29, celebrado entre a SENESU e a UFPA, objetivando Reforma 
das Dependências do Departamento de Meteorologia e Estação 
Meteorológica, do Laboratório n.3 e pintura de prédios, no Centro de 
Geociências da UFPA.  

01.05.1088 
Cx.6; p.31 

[1992] Convênio n.30, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico-PADCT, Sub Programa Educação para a Ciência e Curso de 
Pós-Graduação em Química de Produtos Naturais. Contém processos de 
pagamento de serviços, fornecedores.  

01.05.1089 
Cx.7-8; p.32 
A-E 

[1992] Convênio n.31, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando 
Cooperação Científica e Tecnológica para manutenção, operação e ampliação 
da Rede Nacional de Pesquisa - SIAMAZ. Contém prestação de contas.  

01.05.1090 
Cx.8; p.33 

[1992] Convênio n.32, celebrado entre o FNDE, PROEX e a UFPA, objetivando 
execução dos Cursos de Extensão do Programa de Interiorização no Estado do 
Pará.  Contém prestação de contas.  

01.05.1091 
Cx.9; p.34 

30.12.1992 Convênio n.33, celebrado entre a SUDAM, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução do Curso de Especialização em Agriculturas Familiares Amazônicas 
e Desenvolvimento Agroambiental. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1092 
Cx.9; p.35 

[1992] Convênio n.34, celebrado entre a UNISYS CORPORATION SECOM e a 
UFPA, objetivando atendimento das necessidades de Equipamento de 
Informática UNISYS no Núcleo Pedagógico Integrado. Contém o processo 
n.028984/1992.  

01.05.1093 
Cx.9; p.36 

[1992] Convênio n.35, celebrado entre o DEPARTAMENTO DE MEIO FÍSICO e a 
UFPA, objetivando execução de Obras no Colégio do Núcleo Pedagógico 
Integrado – NPI, construção da quadra coberta de esporte polivalente, da 
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biblioteca e do ambulatório médico. Contém processos pagamentos de 
serviços.  

01.05.1094 
Cx.9; p.37 

[1992] Convênio n.36, celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando dar 
continuidade ao convênio n.4129/1992. Contém processo de pagamento de 
fornecedores (compra de literatura).  

01.05.1095 
Cx.9; p.38 

26.10.1992 Convênio n.37, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de atualização e/ou elaboração de Planos diretores em áreas 
prioritárias da Amazônia Legal. Contém termo do convênio, aditivo, relatório 
contábil, correspondências.  

01.05.1096 
Cx.9; p.39 

[1992] Convênio n.38, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando realização 
de Cursos de Pós-Graduação na UFPA. Contém processos de pagamento de 
fornecedores.  

01.05.1097 
Cx.9; p.40 

[1992] Convênio n.39, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando compra de 
material de consumo utilizado no Curso de Pós-Graduação em Geologia e 
Geoquímica. Contém prestação de contas.  

01.05.1098 
Cx.9; p.41 

[1992] Convênio n.40, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a realização 
do Curso de Pós-Graduação em Engenharia - Civil Grupo PET, Física, 
Geografia, História na UFPA.  Contém pagamentos de fornecedores, de 
bolsistas, processo de taxas de inscrições.  

01.05.1099 
Cx.9; p.42 

[1992] Convênio n.41, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando compra e 
manutenção preventiva de equipamentos referente aos Programas de Pós-
Graduação nos Centros de Geociências, Filosofia e Ciências Humanas e 
NAEA, com verbas remanescentes do convênio CAPES 60/1992 – BPTA – 
Demanda Social. Contém pagamentos de fornecedores.  

01.05.1100 
Cx.9; p.43 

30.11.1992 Convênio n.42, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SEFA, SEPLAN e a UFPA, objetivando proporcionar recursos financeiros à 
UFPA para a execução do Projeto Apoio financeiro ao Programa de iniciação 
à Pesquisa – PIPES, com duzentas bolsas de estudo a alunos de Graduação. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, bolsa trabalho.  

01.05.1101 
Cx.9; p.44 

26.10.1992 Convênio n.43, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto de Análise Multivariada de dados Morfológicos, Químicos e 
Sensoriais de Espécies Úteis da Flora Amazônica. Contém termo do 
convênio, aditivo, relatório técnico, prestação de contas, correspondências.  

01.05.1102 
Cx.9; p.45 

02.06.1992 Convênio n.50, celebrado entre a FCBIA e a UFPA, objetivando determinar 
as condições de maternidade em mães adolescentes e estado dos recém – 
nascidos, no município de Belém, segundo parâmetros médicos e sociais. 
Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas, projeto, relatório.   

01.05.1103 
Cx.10; p.46 

01.07.1992 Convênio n.58, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento dos Projetos Gavião I e II. Capacitar e habilitar professores 
leigos da rede pública de ensino, da zona rural e municípios do interior do 
Estado do Pará. Contém termo do convênio, aditivo, construção da Base 
Física do Campus Avançado da UFPA, no município de Castanhal.  

01.05.1104 
Cx.10; p.47 

16.06.1992 Convênio n.68, celebrado entre a SENESU e a UFPA, objetivando as 
instalações adequadas para o melhor desenvolvimento de atividades, obras da 
1ª Etapa do Hospital Universitário. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas.  
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01.05.1105 
Cx.10; p.48 

22.06.1992 Convênio n.76, celebrado entre a SENESU e a UFPA, objetivando repasse de 
recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1106 
Cx.10; p.49 

02.07.1992 Convênio n.82, celebrado entre a FCBIA e a UFPA, objetivando prestar 
atendimento para crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e 
social. Contém termo do convênio, prestação de contas, processos doações de 
bens da UFPA para a ASIPAG.  

01.05.1107 
Cx.10; p.50 

[1992] Convênio n.83, celebrado entre a SEDUC, FADESP e a UFPA, [sem 
objetivo]. Contém ofício n.181/1995 do TCE aprovando as contas da 
FADESP do convênio n.83/1992.  

01.05.1108 
Cx.10; p.51 

06.11.1992 Convênio n.110, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando melhorias 
do Ensino de Ciências, Matemática e Educação Ambiental no Estado do Pará. 
Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1109 
Cx.10; p.52 

[1992] Convênio n.126, celebrado entre a FNS e a UFPA, objetivando custeio de 
despesas do Curso de Especialização em Medicina Tropical.  Contém termo 
do aditivo de 1993.  

01.05.1110 
Cx.10; p.53 

 27.06.1992 Convênio n.138, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
recursos a prover a UFPA de instrumental técnico e científico adequado ao 
desenvolvimento de atividades fins e apoiar o Programa de informatização da 
Universidade. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1111 
Cx.10; p.54 

27.07.1992 Convênio n.139, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando 
dotar a IES com instalações adequadas para melhor desenvolvimento de 
atividades Didático-Científicas e apoio às obras de adaptação da UFPA. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1112 
Cx.10; p.55 

[1992] Convênio n.163, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de bolsas de estudo do Programa de Treinamento-PET, dentro do 
Programa de Bolsas de Estudo no país. Contém termo do convênio, aditivo, 
prestação de contas.  

01.05.1113 
Cx.10; p.56 

13.08.1992 Convênio n.178, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 
Instituições Federais de Ensino Superior. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1114 
Cx.10; p.57 

[1992] Convênio n.207, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a execução 
do Programa de apoio a Pós-Graduação “Lato Sensu”, dentro do Programa de 
bolsas de estudo no país. Contém termo aditivo, prestação de contas.  

01.05.1115 
Cx.10; p.58 

[1992] Convênio n.213, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Estímulo a capacitação científica e tecnológica”. 
Contém prestação de contas.  

01.05.1116 
Cx.10; p.59 

01.07.1992 Convênio n.250, celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA, objetivando 
apoio e desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1117 
Cx.10; p.60 

04.09.1992 Convênio n.255, celebrado entre o MEC, SENESU e a UFPA, objetivando a 
manutenção da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1118 
Cx.11; p.61  

16.09.1992 Convênio n.331, celebrado entre o MEC, CAPES, PADCT e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Programa de Pós-Graduação em Química 
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A-C de Produtos Naturais”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1119 
Cx.12; p.62 

07 .05.1992 Convênio n.373, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando  
treinamento de professores do Ensino Fundamental Regular, nos municípios 
de atuação dos oito campi universitários da UFPA. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1120 
Cx.12; p.63 

[1992] Convênio n.2213, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
melhorias do Laboratório de Química e pagamento de bolsa de estudos a nível 
de Graduação e Pós-Graduação na área de Química de Produtos Naturais. 
Contém processo n.017105/1995.  

01.05.1121 
Cx.12; p.64 

03.09.1992 Convênio n.3111, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
Capacitar o Professor Leigo no interior do Estado do Pará  para melhoria  dos 
Ensinos de 1º e 2º Graus, treinar Professores do Ensino Fundamental Regular, 
diminuir a evasão e repetência nas primeiras séries do Ensino de 1º Grau, nos 
municípios de atuação dos nove Campi Universitários. Contém termo do 
convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1122 
Cx.12; p.65 

[1992] Convênio n.3339, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
propiciar condições ambientais favoráveis ao processo de ensino-
aprendizagem a nível do Ensino Fundamental, construção de uma edificação 
para o funcionamento da Biblioteca Setorial do Núcleo Pedagógico Integrado 
da UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1123 
Cx.12; p.66 

[1992] Convênio n.3433, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
diversificar as atividades do NPI como Escola de aplicação da UFPA, por 
meio da expansão do Laboratório de Informática, propiciar aos professores do 
Ensino Fundamental, apoio técnico-científico-pedagógico para a melhoria do 
ensino de Ciências, Matemática e Educação Ambiental, criar condições para 
atuação da Escola de Música da UFPA a nível de Ensino de 1º Grau. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1124 
Cx.12; p.67 

[1992] Convênio n.4014, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
proporcionar iniciação a educação em Ciências, Educação, Matemática e 
Educação Ambiental a professores do pré-escolar a 4ª série da grande Belém, 
numa perspectiva interdisciplinar e de formação continuada do educador. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1125 
Cx.12; p.68 

[1992] Convênio n.4129, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
melhorar o Processo de Ensino Aprendizagem do Núcleo Pedagógico 
Integrado da UFPA por meio da aquisição de material didático com 
atualização do acervo bibliográfico. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1126 
Cx.12; p.69 

06.01.1992 Convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando realização de 
Programas conjuntos de cooperação cultural, treinamento e projetos na área 
tecnológica. Contém termo do convênio.  

01.05.1127 
Cx.1; p.70 

30.01.1992 Termo de cessão celebrado entre o INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL - 
em extinção e a UFPA, objetivando a transferência do acervo patrimonial dos 
bens móveis do extinto IAA, que passarão a fazer parte do patrimônio da 
UFPA. Contém termo de cessão n.144/1992.  

01.05.1128 
Cx.12; p.71 

06.02.1992 Termo aditivo ao convênio celebrado entre a UFRJ e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de um Programa de cooperação na área hidrológica e 
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industriais de radioisótopos e traçadores estáveis, dos laboratórios de radiação 
da UFPA e do laboratório e da COPPE/UFRJ. Contém termo aditivo.  

01.05.1129 
Cx.12; p.72 

11.02.1992 Convênio celebrado entre a FIEPA, FADESP e a UFPA, objetivando a 
cooperação técnico-científica da FIEPA, para  execução de Projetos, 
aprimoramento e modernização do setor industrial e realização dos Parques 
Científicos e Tecnológicos – PCT’s no Estado do Pará. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1130 
Cx.12; p.73 

28.02.1992 Convênio celebrado entre a REBRAF e a UFPA, objetivando estabelecer 
Programa de cooperação, com a integração de esforços institucionais, 
técnicos, científicos, humanos, físicos e materiais, para a consecução de ações 
disciplinados pelas convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.1131 
Cx.12; p.74 

27.03.1992 Primeiro Termo aditivo ao convênio celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SEDUC e a UFPA, objetivando o aperfeiçoamento do 
Ensino Básico e de 2º Grau nos Municípios de Abaetetuba, Altamira, 
Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Santarém, Marabá e Soure. Contém 
termo aditivo.  

01.05.1132 
CX.12; p.75 

27.03.1992 Convênio celebrado entre a FCAP, INFORMAM e a UFPA, objetivando a 
Prática e manutenção da rede de informação bibliográfica em assuntos 
referentes a Região Amazônica. Contém termo do convênio.  

01.05.1133 
Cx.12; p.76 

30.03.1992 Convênio celebrado entre a BIREME e a UFPA, objetivando a criação e 
manutenção de um centro cooperante da rede brasileira de informação em 
Ciências da Saúde na Biblioteca Central. Contém termo do convênio.  

01.05.1134 
Cx12; p.77 

08.04.1992 Convênio celebrado entre o CNPQ, LNCC e a UFPA, objetivando a 
interconexão de redes computacionais entre o CNPQ, LNCC e a UFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1135 
Cx.12; p.78 

13.04.1992 Convênio celebrado entre a ASSOCIAÇÃO PAN AMAZÔNIA NIPO 
BRASILEIRA e a UFPA, objetivando estabelecimento e a manutenção de um 
Programa de Estágio Universitário no Japão, com vistas ao desenvolvimento 
de atividades de interesse curricular dos alunos regularmente matriculados na 
UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1136 
Cx.12; p.79 

16.04.1992 Convênio celebrado entre o INPA e a UFPA, objetivando estabelecer e 
regulamentar Programa de Cooperação técnico-científica. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1137 
Cx.12; p.80 

04.05.1992 Convênio celebrado entre o MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E 
MENINAS DE RUA e a UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer a 
colaboração das convenentes aprovados em conjunto com vistas à ampliação 
das diversas áreas de atuação de cada qual. Contém termo do convênio.  

01.05.1138 
Cx.12; p.81 

04.05.1992 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC e 
a UFPA, objetivando o desenvolvimento das atividades do Programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos (PROA) no município de Santarém. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1139 
Cx.12; p.82 

25.08.1992 Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL – TRT – PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO e a UFPA, objetivando realização de Estágio 
Curricular aos alunos matriculados nos Cursos de Graduação. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1140 19.05.1992 Acordo de cooperação entre a UNESCO e a UFPA, objetivando assistência 
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Cx.12; p.83 científica e técnica ao NUMA, com a criação de uma CADEIRA UNESCO 
integrando um conjunto de atividades coordenadas no domínio da pesquisa, 
da informação e da documentação. Contém termo do acordo.  

01.05.1141 
Cx.12; p.84 

04.06.1992 Convênio celebrado entre a FLACSO e a UFPA, objetivando a criação e 
realização do Doutorado UFPA/FLACSO em meio ambiente e 
desenvolvimento nos trópicos. Contém termo aditivo, termo do convênio 
1988.  

01.05.1142 
Cx.12; p.85 

11.06.1992 Convênio celebrado entre a CODEM e a UFPA, objetivando proporcionar aos 
alunos regularmente matriculados nos Cursos mantidos pela UFPA, 
oportunidade de realização de Estágio junto a CODEM. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1143 
Cx.12; p.86 

17.06.1992 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEAD e a 
UFPA, objetivando nortear a participação conjunta para Estágio 
Supervisionado de estudantes de Nível Superior, no âmbito da Administração 
Pública Estadual. Contém termo do convênio.  

01.05.1144 
Cx.12; p.87 

26.06.1992 Convênio celebrado entre a COSANPA e a UFPA, objetivando conjugar 
esforços de avaliação da qualidade da água de chuva, na área do lago de água 
preta. Contém termo do convênio.  

01.05.1145 
Cx.12; p.88 

02.07.1992 Protocolo de intenções que entre si firmam a FCBIA, AÇÃO SOCIAL e a 
UFPA, objetivando cooperação técnico-financeira para agilizar os serviços de 
informação e encaminhamento de crianças e adolescentes que tenham sido 
ameaçados ou violados seus direitos. Contém termo do protocolo.  

01.05.1146 
Cx.12; p.89 

13.07.1992 Convênio de cooperação celebrado entre a ESF/NEW YORK e a UFPA, 
objetivando cumprimento de metas por meio de treinamento de pessoal, 
científico e técnico, do intercâmbio de docentes, da promoção de cursos, 
conferências, seminários e encontros científicos e acadêmicos de interesse de 
ambas as universidades. Contém termo do convênio.  

01.05.1147 
Cx.12; p.90 

27.07.1992 Convênio que fazem entre si a DOCEGEO e a UFPA, objetivando ampla 
cooperação técnico-científica envolvendo as duas entidades no 
desenvolvimento de estudos e projetos em áreas de conhecimento de interesse 
das partes. Contém termo do convênio.  

01.05.1148 
Cx.12; p.91 

14.08.1992 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO ROQUETE PINTO e a UFPA, 
objetivando a veiculação em rede nacional do Programa Academia Amazônia, 
sob o formato de revista, sobre ciência, tecnologia, cultura e meio-ambiente, a 
partir da reflexão e produção científica da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1149 
Cx.12; p.92 

19.08.1992 Convênio celebrado entre a FEP, HUJBB e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de atividades de ensino e assistência nos Cursos de 
Medicina, Enfermagem e Fisioterapia. Contém termo do convênio.  

01.05.1150 
Cx.12; p.93 

04.09.1992 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEJU, 
SUSIPE, ARQUIDIOCESE DE BELÉM e a UFPA, objetivando assistência 
aos presos provisórios, permitir o ensino  e treinamento técnico-científico aos 
estudantes do Curso de Direito da UFPA, favorecendo a pesquisa no âmbito 
das ciências sociais. Contém termo do convênio.  

01.05.1151 
Cx.12.; p.94 

18.09.1992 Convênio celebrado entre o IBAMA e a UFPA, objetivando o apoio e 
realização do Programa de Formação Interdisciplinar em Meio Ambiente. 
Contém termo do convênio.  
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01.05.1152 
Cx.12; p.95 

21.09.1992 Convênio celebrado entre a PMA e a UFPA, objetivando a Prefeitura 
municipal de Altamira  a contribuir com oito salários mínimos mensais, 
vigente na região, para a manutenção do Campus universitário de Altamira. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1153 
Cx.13; p.96 

21.09.1992 Convênio de Cooperação científico-tecnológico celebrado entre a FADESP e 
a UFPA, objetivando atuação conjunta das convenentes, visando promover 
ações e esforços para a realização de Projetos “Pobreza e Meio Ambiente na 
Amazônia: uma proposta municipalista no setor de beneficiamento de 
produtos agrícolas”. Contém termo do convênio.  

01.05.1154 
Cx.13; p.97 

30.09.1992 Convênio de Cooperação Acadêmica e Científica celebrado entre o TJE e a 
UFPA, objetivando a UFPA colocar os escritórios-modelo de seu Centro de 
Ciências Jurídicas, da capital e do interior do Estado à disposição do Tribunal 
de Justiça para o funcionamento do juizado de conciliação e arbitramento. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1155 
Cx.13; p.98 

15.10.1992 Convênio celebrado entre a PARAMINÉRIOS e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos Cursos mantidos pela 
Universidade, oportunidade de realização de Estágio junto a 
PARAMINÉRIOS. Contém termo do convênio. 

01.05.1156 
Cx.13; p.99 

26.10.1992 Convênio celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Elaboração de Estudos Setoriais de Indústrias na Base 
Tecnológica”. Contém termo do convênio.  

01.05.1157 
Cx.13; p.100 

23.11.1992 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECULT, 
FCPTN, FADESP e a UFPA, objetivando a manutenção das instalações do 
Museu do Marajó com vistas a dar continuidade a coleta, conservação, 
pesquisa e divulgação da história e cultura marajoara. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1158 
Cx.13; p.101 

27.11.1992 Convênio celebrado entre a SEDUC, EAFC e a UFPA, objetivando a 
cooperação, planejamento e execução de atividades em conjunto nas áreas 
Arte e Educação, vídeo-escola, Informática Educativa e Ensino Agro Técnico. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1159 
Cx.13; p.102 

31.12.1992 Convênio de Cooperação científico-tecnológico celebrado entre a FADESP e 
a UFPA, objetivando atuação conjunta das convenentes, promovendo ações e 
esforços em atividades e Programas relacionados às áreas de informática e 
telemática. Contém termo do convênio, projeto.  

01.05.1160 
Cx13; p.103 

[1992] Convênio celebrado entre a FNS e a UFPA, objetivando a manutenção do 
HUJBB, visando fortalecer a capacidade técnica operacional e o 
desenvolvimento Institucional do SUS. Contém termo do convênio.  

01.05.1161 
Cx.13; p.104 

[1992] Convênio celebrado entre a CPRM e a UFPA, objetivando ampla cooperação 
técnica-científica envolvendo as duas entidades no desenvolvimento de 
estudos, projetos em áreas de conhecimento, de interesse das partes, no campo 
de Geociências. Contém termo do convênio.  

01.05.1162 
Cx.13; p.105 

[1992] Convênio celebrado entre a PCDL e a UFPA, objetivando o estabelecimento 
das bases de cooperação técnico-científica, por meio da mobilização de 
recursos humanos e materiais, disponíveis em ambas as entidades. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1163 [1992] Convênio celebrado entre o CNPQ, INPA e a UFPA, objetivando a 
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Cx.13; p.106 colaboração científica e tecnológica na Região Amazônica, privilegiando a 
produção e a sistematização de estudos, pesquisas, formação de recursos 
humanos e informações sobre meio ambiente. Contém termo do convênio.  

01.05.1164 
Cx.13; p.107 

[1992] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DO QUEBEC e a UFPA, 
objetivando facilitar e intensificar o intercâmbio já iniciado entre os parceiros 
na área das Ciências do Meio Ambiente. Contém termo do convênio.  

01.05.1165 
Cx.13; p.108 

[1992] Convênio de Cooperação celebrado entre o FOREST PRODUCTS/USA e a 
UFPA, objetivando em conformidade com as Leis e Regulamentos de suas 
respectivas nações, as partes cooperarão ao coordenar Programas de interesses 
mútuos relacionados à pesquisa de produtos florestais por meio da troca de 
informações e de pessoal. Contém termo do convênio. 

01.05.1166 
Cx.13; p.109 

[1992] Convênio celebrado entre a EMBRAPA, INFORMAM e a UFPA, 
objetivando a Prática e manutenção de uma universidade cooperante na rede 
de informação bibliográfica, em assuntos concernentes à Região Amazônica. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1167 
Cx.13; p.110 

[1992] Convênio celebrado entre a CAULIM DA AMAZÔNIA e a UFPA, 
objetivando a concessão, pela CADAM, de vagas para Estágios por tempo 
limitado nas áreas industriais para alunos de Engenharia Química ou Química 
Industrial e Geologia. Contém termo do convênio.  

01.05.1168 
Cx.13; p.111 

[1992] Convênio celebrado entre a FNS, FADESP e a UFPA, objetivando a 
realização de ações e esforços conjuntos em atividades e Programas, 
relacionados ao desenvolvimento de Projetos na área de Geociências, 
Informática, Engenharia e Saúde. Contém termo do convênio.  

01.05.1169 
Cx.13; p.112 

[1992] Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando a cessão de 16 
salas de aulas e dependências para funcionamento na Escola NPI, no 2º Grau, 
Habilitação em Magistério, considerando em regime de convênio, no prédio 
situado a Av. Perimetral n.º 1000, no Município de Belém. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1170 
Cx.13; p.113 

[1992] Convênio celebrado entre a GTZ, NUMA e a UFPA, objetivando integrar 
esforços para o estabelecimento de estratégias que assegurem a conservação e 
manejo dos recursos naturais, disponíveis na região amazônica de modo a 
garantir a coexistência e preservação da biodiversidade. Contém proposta de 
cooperação de intercâmbio.  

01.05.1171 
Cx.13; p.114 

[1992] Convênio celebrado entre a SESPA, SESMA e a UFPA, objetivando a 
realização do Curso de Especialização em Saúde Pública sob a 
responsabilidade do Departamento de Nutrição da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1172 
Cx.13; p.115 

 [1992] Convênio celebrado entre o CESUPA e a UFPA, objetivando proporcionar o 
intercâmbio entre as bibliotecas das Instituições convenentes, por meio de 
acesso aos acervos bibliográficos, para alunos e professores de ambas as 
instituições. Contém termo do convênio.   

01.05.1173 
Cx.13; p.116 

[1992] Protocolo de Intenções celebrado entre a UNIVERSIDADE CENTRAL DA 
VENEZUELA, NUMA e a UFPA, objetivando a cooperação técnica, 
científica e cultural na realização de pesquisas conjuntas. Contém termo do 
protocolo.  

01.05.1174 [1992] Convênio celebrado entre a UF, MS e a UFPA, objetivando a aquisição de 
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Cx.13; p.117 equipamentos para o nosocômio do HUJBB e fortalecer a capacidade 
operacional para o Programa Emergencial de combate à cólera. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1175 
Cx.13; p.118 

[1992] Termo Aditivo ao convênio celebrado entre o MEC, INEP e a UFPA, 
objetivando a execução do Projeto “Embarcações de madeira na Amazônia: 
estado da arte e saber local, estrutura, simbologia e transmissão”. Contém 
termo aditivo, termo do convênio/1990.  

01.05.1176 
Cx.13; p.119 

[1992] Termo aditivo ao convênio celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
a execução do Projeto “Estudos Alternativos para o Desenvolvimento dos 
Setores Produtivos da Região”. Contém termo do convênio/1991, aditivo.  

01.05.1177 
Cx.13; p.120 

[1992] Convênio celebrado entre o BASA e a UFPA, objetivando concessão de 
bolsas de Estágio para alunos do Curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1178 
Cx.13; p.121 

[1992] Convênio celebrado entre a PMA, PROEX e a UFPA, objetivando a 
realização e manutenção do Projeto de Fisioterapia e Programa de Integração 
Ensino e Serviço – PROTES, no Município de Altamira. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1179 
Cx.13; p.122 

[1992] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a UNAP e a UFPA, 
objetivando intercâmbio institucional de caráter científico, tecnológico e 
cultural Amazônico. Contém termo do convênio.  

01.05.1180 
Cx.13; p.123 

[1992] Convênio celebrado entre o CNPQ, IBICT e a UFPA, objetivando disciplinar 
atividades relacionadas entre a secretaria executiva, no âmbito do Projeto 
“Sistema Público de acesso a bases de dados - SPA, aprovado pelo Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico-PADCT”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1181 
Cx.13; p.124 

[1992] Convênio celebrado entre o ESTADO DO AMAPÁ e a UFPA, objetivando  
ceder temporariamente recursos humanos do quadro do Estado e da 
Universidade, mediante a requisição, a natureza ou a espécie das atividades a 
serem desempenhadas pelo servidor. Contém termo do convênio.  

01.05.1182 
Cx.13; p.125 

[1992] Convênio celebrado entre a DATAPREV e a UFPA, objetivando estabelecer 
oportunidade de Estágio, com bolsa de complementação educacional, a 
estudantes selecionados da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1183 
Cx.13; p.126 

[1992] Convênio celebrado entre a USP e a UFPA, objetivando desenvolver 
intercâmbio técnico-científico, promoção de Cursos e realização de pesquisas 
nas áreas de Cartografia, Informática, Computação gráfica e Sistemas de 
Informações Geográficas, tomando como modelo de atividade, o Projeto 
Campus - USP/São Paulo. Contém termo do convênio.  

01.05.1184 
Cx.13; p.127 

[1992] Convênio celebrado entre a SEDUC, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Lançamento de quatro discos de compositores 
paraenses, e editoração de quatro obras avulsas de livros didáticos”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1185 
Cx.13; p.128 

[1992] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA e a UFPA, objetivando a 
sessão no período de seis anos (1993 a 1998) as dependências da Escola 
Municipal Professora Terezinha Gueiros, para o funcionamento de um Curso 
Superior em Ciências Contábeis no Município de Capanema. Contém termo 
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do convênio.  

01.05.1186 
Cx.13; p.129 

[1992] Acordo de Cooperação celebrado entre a DAIMLER-BENZ e a UFPA, 
objetivando realização do trabalho de pesquisa e desenvolvimento para a 
Daimler-Benz-DB (República Federal da Alemanha) no campo da utilização 
de produtos naturais. Contém termo do acordo.  

01.05.1187 
CX.13; p.130 

[1992] Convênio celebrado entre o CNPQ, IBICT e a UFPA, objetivando disciplinar 
a relação entre o CNPQ/IBICT e a Biblioteca Central, no âmbito do Programa 
de Comutação Bibliográfica - COMUT. Contém termo do convênio.  

01.05.1188 
Cx.13; p.131 

10.1992 Convênio celebrado entre a UFPA, FADESP e a UNIVERSIDADE DE 
GLASGOW (Escócia), objetivando intercâmbio na realização de pesquisas 
sobre tópicos de interesse mútuo, atividades de docência, assessoria, análise e 
consultoria, treinamento e orientação a nível de Pós-Graduação. Contém 
termo do convênio, Resolução n.875/1993 de Homologação.  

01.05.1189 
Cx.13; p.132 

23.11.1992 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a SECRETARIA DE 
ESTADO DO TRABAHO E PROMOÇÃO SOCIAL e a UFPA, objetivando 
colaboração recíproca em função de Programas aprovados em conjunto. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1190 
Cx.13; p.133 

04.12.1992 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC e 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ  e a UFPA, objetivando 
Cessão de salas de aula da Escola “Raimundo Ribeiro de Souza” para 
funcionamento do Curso de Pedagogia no Município. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1191 
Cx.13; p.134 

12.1992 Convênio celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Levantamento e monitoração do uso potencial e efetivo 
dos recursos naturais da Amazônia – impactos ambientais decorrentes da 
exploração dos recursos naturais e, hídricos de Santarém e geoquímico 
ambiental do Rio Tapajós”. Contém termo do convênio.  

ANO 1993 

01.05.1192 
Cx.1; p.1 

16.04.1993 Convênio cooperação n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ, FADESP e a UFPA, objetivando atuação e a  promoção de  
Programas de pesquisa, divulgação e técnico-cientifica, intercâmbio cultural e 
artístico.  

01.05.1193 
Cx.1; p.2 

24.12.1993 Convênio n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS e a UFPA, com interveniência da FADESP, objetivando 
execução do Concurso Público objeto do Edital n.01/1993 para provimento de 
vagas existentes nos quadros da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Contém 
termo do convênio, dossiê do concurso.  

01.05.1194 
Cx.1; p.3                                                                                                                                       

[1993] Convênio n.001 de Cooperação, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, FADESP e a UFPA, objetivando atuação 
conjunta das convenentes nos Programas de Pesquisa, divulgação Técnico-
Científica, Intercâmbio Cultural, Artístico e outros. Contém termo do 
convênio, memorial, construção da base física do Campus, escritura pública 
de venda e compra no Registro de Imóveis de Castanhal, título de aforamento 
(cópia) no processo n.28.549/1993.  

01.05.1195 
Cx.1; p.4                                                                                                                                          

17.02.1993 Convênio n.001, celebrado entre o SEBRAE, FADESP e a UFPA, 
objetivando promover ações e esforços em atividades e Programas 
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relacionados ao desenvolvimento científico-tecnológico do Pará. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1196 
Cx.1; p.5 

15.04.1993 Convênio n.01, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de bolsas de Demanda Social – DS, dentro do Programa de Bolsa 
de Estudo de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1197 
Cx.1; p.6 

12.08.1993 Convênio n.01, celebrado entre a UNIFAP e a UFPA, objetivando realização  
do Concurso Público da UNIFAP, objeto do edital 002/1993-UNIFAP, com 
vistas ao preenchimento de vagas no quadro de pessoal. Contém prestação de 
contas.  

01.05.1198 
Cx.1; p.7 

31.03.1993 Convênio n.1, firmado entre a UFPA e a IBM  BRASIL – INDÚSTRIA 
MÁQUINAS E SERVIÇOS, objetivando partilhar conhecimentos, 
experiências no desenvolvimento de Sistemas e Programas em benefício da 
Comunidade Científica. Contém termo do convênio, relatório de atividades.  

01.05.1199 
Cx.1; p.8 

29.12.1993 Convênio de Cooperação n.002, celebrado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEVIDES e a UFPA, objetivando a atuação conjunta 
para promover Programas de pesquisas, divulgação técnico-científica, 
intercâmbio cultural e artístico. Contém termo do convênio.  

01.05.1200 
Cx.1; p.9 

24.05.1993 Protocolo de Cooperação n.003, estabelecido entre o MEC, CONSED, 
UNDINE, CRUB e a UFPA, objetivando a cooperação mútua para o 
desenvolvimento de um Sistema Nacional de Educação à Distância. Contém 
termo do convênio, relatório, textos, regimento do Consórcio 
Interuniversitário de Educação Continuada.  

01.05.1201 
Cx.1; p.10 

25.11.1993 Convênio n.003, celebrado entre a UNIFAP e a UFPA, objetivando 
Regularização Acadêmica dos Alunos do extinto Núcleo de Educação da 
UFPA em Macapá. Contém termo do convênio.  

01.05.1202 
Cx.1; p.11 

[1993] Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, CTRT, CFCH e a UFPA, 
objetivando realização do Curso de Especialização em Teoria Antropológica. 
Contém  pagamento de prestação de serviços.  

01.05.1203 
Cx.1; p.12 

[1993] Convênio n.04, celebrado entre a PROPESP e a UFPA, objetivando atender 
despesas para pagamento de disciplinas ministradas no “III Curso de 
Especialização em Transporte Fluvial CT-UFPA”. Contém pagamento de 
serviços.  

01.05.1204 
Cx.2; p.13A-C 

12.03.1993 Convênio n.05, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando Apoio 
Técnico Administrativo ao Programa Especial de Formação de Mestres e 
Doutores na área de Geofísica para Exploração de Petróleo, dentro dos 
Programas de Mestrado e Doutorado do Centro de Geociências da UFPA. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1205 
Cx.3; p.14 

[1993] Convênio n.06, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
atendimento com despesas com o 4º Estágio de Campo dos alunos do Curso 
de Especialização em Agricultura Familiar Amazônica e Desenvolvimento 
Agroambiental. Contém pagamento de fornecedores.  

01.05.1206 
Cx.3; p.15 

01.02.1993 Convênio n.07, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Estimulo à Capacitação Científica e Tecnológica”. Contém 
processos de bolsistas, ajuda de custo.  

01.05.1207 [1993] Convênio n.12, celebrado entre a FADESP, FAE e a UFPA, objetivando 
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Cx.3; p.16 realização de serviços de Análise de Controle de Qualidade em Alimentos, 
referente ao convênio FADESP (FAE/UFPA-CT). Contém prestação de 
contas.  

01.05.1208 
Cx.3; p.17 

[1993] Convênio n.14, celebrado entre o FNDE, PROEX e a UFPA, objetivando 
continuidade do Projeto de Interiorização, Atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Contém pagamento de serviços e fornecedores.  

01.05.1209 
Cx.3; p.18 

12.1993 Convênio n.15, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
atender obras de construção do Hospital Universitário da UFPA. Contém 
pagamento de serviços.  

01.05.1210 
Cx.3; p.19 

31.05.1993 Convênio n.16, celebrado entre a SEPLAN, SESPA e a UFPA, objetivando a 
construção da primeira etapa dos Ambulatórios Básicos dos Hospitais 
Universitários da UFPA. Contém prestação de contas.  

01.05.1211 
Cx.3; p.20 

[1993] Convênio n.17, celebrado entre a SEDUC, FADESP e a UFPA, , objetivando 
Aquisição de Bibliografia para diversas unidades da UFPA. Contém prestação 
de contas.  

01.05.1212 
Cx.4; p.21 

[1993] Convênio n.18, celebrado entre o MEC, SESu, DEDES, COINF e a UFPA, 
objetivando aplicação de recursos para aquisição de Equipamentos e 
Montagem do Laboratório para alunos da Graduação, por meio do Programa 
de Informatização da UFPA. Contém relatório, especificações técnicas, 
correspondências no processo 011932/1993.  

01.05.1213 
Cx.4; p.22 

04.03.1993 Convênio n.019, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO, FADESP e a UFPA, objetivando repasse de recursos 
financeiros para custear passagens aéreas e terrestres para alunos ao “I 
Encontro de Estudantes de Matemática e Língua Portuguesa dos CAMPI da 
UFPA”, no município de Castanhal. Contém termo do convênio.  

01.05.1214 
Cx.4; p.23 

20.09.1993 Convênio n.19, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução da 2ª Etapa do Projeto “Centro de Inseminação Artificial e de 
Transferência de Embriões em Bubalinos”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1215 
Cx.4; p.24 

15.02.1993 Convênio n.20, firmado entre a SEDUC, ASSOCIAÇÃO INTEGRADA DE 
COMUNIDADES EVANGÉLICAS DE IRITUIA e a  UFPA, objetivando 
cessão do Prédio à Rua Timboteua, Km 07, em Irituia – Pará, com duas salas 
de aula e quatro dependências administrativas para funcionamento da Escola 
C.R. Integrada de Educação, para Crianças do Curso de 1º Grau de 1ª e 4ª 
Séries. Contém termo do convênio.  

01.05.1216 
Cx.4; p.25 

04 .05.1993 Convênio n.21, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, MS, FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, GOVERNO DO ESTADO PARÁ e a UFPA, 
objetivando prosseguimento da construção do Hospital Universitário da 
UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1217 
Cx.4; p.26 

27.08.1993 Convênio n.22, celebrado entre a SESu e a UFPA, objetivando aquisição de 
equipamentos para utilização nos Laboratórios de Ensino de Informática dos 
Cursos de Graduação. Contém plano de trabalho, prestação de contas.  

01.05.1218 
Cx.4; p.27 

[1993] Convênio n.23, celebrado entre o FNDE, PROEX, DEFIN e a UFPA, 
objetivando realização do Projeto “Aprendendo a Lição”, com a Coordenação 
do Projeto “Academia Amazônia”. Contém prestação de contas.  

01.05.1219 [1993] Convênio n.25, celebrado entre a CAPES-TA e a UFPA, objetivando o 
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Cx.4; p.28 custeio de despesas de Importação de equipamentos para atender o Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, prestação de serviços ao Departamento de Pós-
Graduação da PROPESP, serviços de organização e datilografia dos materiais 
utilizados no Curso de Especialização em História da Amazônia. Contém 
prestação de contas.  

01.05.1220 
Cx.5; p.29 

[1993] Convênio n.26, celebrado entre a UNIFAP e a UFPA, objetivando prestação 
de serviços de correção do Concurso Público Edital nº001/1993 para a 
UNIFAP. Contém pagamento de serviços.  

01.05.1221 
Cx.5; p.30 

[1993] Convênio n.027, celebrado entre a central de medicamentos- CEME e a 
universidade federal do Pará – UFPA, para a prestação de serviços de análise 
de controle de qualidade dos medicamentos CEME.  

01.05.1222 
Cx.5; p.31 

[1993] Convênio n.28, celebrado entre a PROPESP, PET e a UFPA, objetivando o 
custeio de diversas atividades dentro do Programa PET. Contém pagamento 
de fornecedores, ajuda de custo, bolsas.  

01.05.1223 
Cx.5; p.32 

[1993] Convênio n.29, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, objetivando 
Cooperação Técnico-Científica para a realização de ações e esforços 
conjuntos em atividades e Programas relacionados ao Desenvolvimento da 
Amazônia nas diversas áreas de atuação da UFPA. Contém recursos de 
convênio.  

01.05.1224 
Cx.5; p.33 

24.06.1993 Convênio n.31, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
aquisição de equipamentos para Laboratório de Informática, livros para 
Cursos de Graduação, renovação e assinatura de revistas e periódicos por 
meio do Programa “BIBLOS e PAP”. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.1225 
Cx.5; p.34 

[1993] Convênio n.32, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando custeio 
com despesas de passagens para participação do Projeto “Etnoeducação” e  
pagamento de hora aula no Curso de Atualização em Administração 
Universitária. Contém pagamento de serviços, fornecedores.  

01.05.1226 
Cx.5; p.35 

[1993] Convênio n.34, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando aquisição de 
material de consumo para o Laboratório de Controle de Qualidade de 
Medicamentos. Contém pagamento de serviços, fornecedores.  

01.05.1227 
Cx.5; p.36 

[1993] Convênio n.34, celebrado entre o BASA, FADESP e a UFPA, objetivando 
Avaliação Econômica e Financeira dos Programas e/ou Subprogramas do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte- FNO, por meio do BASA 
no período de 1989-1993. Contém termo do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1228 
Cx.5; p.37 

[1993] Convênio n.35, celebrado entre o CNPq e a UFPA, objetivando Importação de 
Equipamentos conforme despesa autorizada no processo 27.938/1993. 
Contém pagamentos.  

01.05.1229 
Cx.5; p.38 

[1993] Convênio n.36, celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando aquisição de 
material bibliográfico para atender ao Núcleo Pedagógico Integrado - NPI. 
Contém pagamento de fornecedores.  

01.05.1230 
Cx.5; p.39 

[1993] Convênios n.37, celebrados entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento de Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão das IFES. 
Contém dossiê com verbas cedidas do convênio 606/93-MEC/SESu/UFPA, 
pagamento de serviços, descontos de INSS, processo n.02.333/1993 do 
convênio 38/1993.  
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01.05.1231 
Cx.5; p.40 

10.12.1993 Convênio n.39, celebrado entre a FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FCBIA e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Base Metodológica para Estudo e Planejamento da 
Ação pelo Direito da Criança e do Adolescente”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1232 
Cx.6; p.41 

[1993] Convênio n.43, celebrado entre o NPDC, CCEN e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Piracema”, convênio PI-0116-FNDE-116/1993; 
desenvolvendo ações de Formação e Atualização de Professores: Produção e 
Difusão de Materiais Institucionais, Iniciação Científica, Intercâmbio de 
Experiências e Difusão da Ciência e da Cultura à Comunidade em geral.  

01.05.1233 
Cx.6; p.42 

[1993] Convênio n.044, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o repasse 
de recursos financeiros a UFPA/FADESP, para confecção de materiais 
gráficos, referentes ao projeto de editoração “Livros Didáticos para 
Amazônia”. Contém termo do convênio, orçamento sintético.  

01.05.1234 
Cx.6; p.43 

08.06.1993 Convênio n.44, celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando realização do 
Programa Integrado de Treinamento aos Professores da Educação Básica no 
Interior do Estado. Contém termo do convênio, extrato de publicação, 
Resolução n.922/1993.  

01.05.1235 
Cx.6; p.44 

[1993] Convênio n.45, celebrado entre a FCBIA e a UFPA-44/1993, objetivando 
execução do Projeto “Capacitação de Pessoal para Mobilização da Sociedade 
em Defesa dos Direitos da Infância e do Adolescente”. Contém termo do 
convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1236 
Cx.6; p.45 

[1993] Convênio n.47, celebrado entre o CENTRO DE GEOCIÊNCIAS e a UFPA, 
objetivando ampliação do Prédio do Centro de Geociências. Contém 
pagamento de serviços.  

01.05.1237 
Cx.6; p.46 

[1993] Convênio n.49, celebrado entre a SEDUC, UFPA e a FADESP, com a 
finalidade de custear a hospedagem de pesquisadores, que participaram do 
“VI Encontro de Ciências Sociais Norte/Nordeste”, promovido pelo 
NAEA/UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1238 
Cx.6; p.47 

24.05.1993 Convênio n.051, celebrado entre a SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando 
o repasse de recursos financeiros a UFPA/FADESP, para custear passagens 
de estudantes que iram participar do o “I Encontro de Estudantes de 
Matemática e Língua Portuguesa dos CAMPI da UFPA”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1239 
Cx.6; p.48 

[1993] Convênio n.53, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão 
de bolsa de estudo para execução do Programa Institucional de Capacitação 
de Docentes – PIDC, dentro do Programa de Bolsas de Estudo, nível de Pós-
Graduação. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1240 
Cx.6; p.49 

30.12.1993 Convênio n.62, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Suporte de infraestrutura e aos recursos humanos no Projeto 
Competência Regionais”. Contém termo do convênio, plano de aplicação.  

01.05.1241 
Cx.6; p.50 

1993 Convênio n.74, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
aquisição de equipamentos para utilização nos Laboratórios de Ensino de 
Informática dos Cursos de Graduação da UFPA. Contém prestação de contas.  

01.05.1242 
Cx.7; p.51 

1993 Convênio n.76, celebrado entre a SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando 
repasse de recursos financeiros a UFPA/FADESP, para custear as passagens 
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aéreas ou terrestre dos estudantes que iram participar do “I Encontro dos 
Estudantes de Matemática e Língua Portuguesa dos Campi da UFPA”, no 
município de Castanhal. Contém termo do convênio.  

01.05.1243 
Cx.7; p.52 

12.06.1993 Convênio n.103, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
aquisição de equipamentos computacionais destinados ao “Projeto de 
Informatização da Área Administrativa da UFPA”. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1244 
Cx.7; p.53 

22.10.1993 Convênio n.109, celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando ceder a 
SEDUC o prédio situado na Av. Perimetral, para funcionamento da Escola 
Núcleo Pedagógico Integrado-NPI, em regime de convênio com a SEDUC. 
Contém termo do convênio.   

01.05.1245 
Cx.7; p.54 

15.04.1993 Convênio PET-113, celebrado entre a FUNCAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsa de estudo para execução do Programa PET, dentro do 
Programa de Bolsas de Estudos no país. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1246 
Cx.7; p.55A-B 

02.12.1993 Convênio n.116, celebrado entre a CAPES, PI, FNDE e a UFPA, objetivando 
realização do Subprograma: Educação para a Ciência, integrante do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Contém prestação de 
contas.  

01.05.1247 
Cx.7; p.56 

22.04.1993 Convênio n.116, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de bolsas de estudo para execução do Programa de Apoio a Pós 
Graduação “Lato Sensu”, dentro do Programa de Bolsas de Estudo no país. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1248 
Cx.7; p.57 

27.07.1993 Convênio n.165, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
transferência de recursos destinados a assegurar o funcionamento das IFES, 
mediante compatibilização dos seus Programas de Trabalho a reais 
necessidades de execução, aquisição de material de consumo, para 
manutenção do Hospital Universitário. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.1249 
Cx.7; p.58 

27.04.1993 Convênio n.166, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsas de Estudo para execução do Programa de apoio a Pós-
Graduação “Lato Sensu”, dentro do Programa de Bolsas de Estudo no país. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1250 
Cx.7; p.59 

27.06.1993 Convênio n.166, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
fomentar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
apoio financeiro para ampliação das instalações de oficinas, proverem as 
IFES de instrumentos técnicos e científico adequado e aquisição de 
equipamentos para dotar a Universidade de recursos materiais mais eficientes. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1251 
Cx.8; p.60 

01.12.1993 Convênio n.229, celebrado entre a CAPES, MEC e a UFPA, objetivando 
apoio à infraestrutura da Pós-Graduação. Contém termo simplificado do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1252 
Cx.8-9; p.61A-F 

24.08.1993 Convênio n.242, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
assegurar o funcionamento das IFES mediante compatibilização dos seus 
Programas de Trabalho às reais necessidades de execução e auxilio 
financeiro, destinados à manutenção e despesas de custeio da instituição. 
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Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1253 
Cx.9; p.62 

04.08.1993 Convênio n.286, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
Criação e Produção de Campanha Publicitária sob a forma de VTS, instituição 
de valor da escola pública brasileira por meio da veiculação divulgação de 
objetos ao atendimento das necessidades e melhorias do ensino fundamental 
no país. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1254 
Cx.9; p.63 

02.09.1993 Convênio n.328, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
transferência de recursos destinados a assegurar o funcionamento das IFES 
mediante compatibilização dos Programas de Trabalho, dotação de recursos 
para realização do Curso de atualização em administração universitária. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1255 
Cx.9; p.64 

14.09.1993 Convênio n.360, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
fomentar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
apoiar na manutenção do Centro da incubação com  serviço de alta 
tecnologia, prover as IFES de instrumento técnico e científico e adquirir 
equipamentos de computação e mobiliário da incubação. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1256 
Cx.10; p.65 

[1993] Convênio n.382, celebrado entre o CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
e a UFPA, objetivando aquisição de material permanente para o CCB. 
Contém pagamento de fornecedores.  

01.05.1257 
Cx.10; p.66 
A-B 

06.12.1993, Convênio n.458, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
funcionamento das IFES, mediante compatibilização dos Programas de 
Trabalho às reais necessidades de execução, com apoio à manutenção da 
Instituição e realização de Cursos de atualização profissional. Contém termo 
do convênio, prestação de contas.  

01.05.1258 
Cx.10; p.67 

16.11.1993 Convênio n.606, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão das IFES, e 
assegurar, mediante compatibilidade dos Programas de Trabalho as reais 
necessidades de execução da manutenção geral das IFES. Contém termo do 
convênio, relatório.  

01.05.1259 
Cx.10; p.68 
A-B 

29.11.1993 Convênio n.635, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e apoiar a 
instituição da manutenção geral, visando a melhoria de qualidade do ensino e 
pesquisa. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1260 
Cx.11; p.69 

02.12.1993 Convênio n.674, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
funcionamento das IFES, e manutenção das editoras universitárias. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1261 
Cx.11; P.70 
A-B 

06.12.1993 Convênio n.686, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e apoio a 
Instituição com a manutenção geral, por meio do Tratado de Cooperação 
Amazônica. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1262 
Cx.11; p.71 

07.12.1993 Convênio n.689, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
funcionamento da Instituição mediante compatibilização dos Programas de 
Trabalho e apoiar no Programa Semanal de TV, sobre produção científica, 
cultural e artística das IFES. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1263 04.08.1993 Convênio n.872, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
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Cx.11; p.72 aquisição de material bibliográfico. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1264 
Cx.11; p.73 

08.11.1993 Convênio n.2828, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
Aquisição de Equipamentos de Informática. Contém termo do convênio, 
prestação de serviços.  

01.05.1265 
Cx.11; p.74 

27.10.1993 Convênio n.3215, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
aquisição de Acervo Bibliográfico. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1266 
Cx.11; p.75 

29.12.1993 Convênio n.3846, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
aquisição de Acervos Bibliográficos. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.1267 
Cx.11; p.76 

20.12.1993 Convênio n.4829, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
realização do Seminário Nacional de Educação Indígena. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1268 
Cx.11; p.77 

30.12.1993 Convênio n.5400, celebrado entre o MEC, FNDE e a UFPA, objetivando 
aquisição de Acervo Bibliográfico no Projeto 231280008649317. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1269 
Cx.12; p.78 

04.01.1993 Convênio celebrado entre a UFPA, PROEX, PROTES, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTAMIRA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, objetivando implantar o Programa de Fitoterapia no município. 
Contém termo do convênio, proposta de trabalho.  

01.05.1270 
Cx.12; p.79 

13.01.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a COMPANHIA QUÍMICA DO 
RECÔNCAVO, objetivando a realização de Estágio para alunos do Cursos de 
Química Industrial, Engenharia Sanitária e Engenharia Química, visando à 
contemplação educacional e ao desenvolvimento da prática Profissional na 
Formação Acadêmica do Estágio. Contém cópia do termo do convênio.   

01.05.1271 
Cx.12; p.80 

27.01.1993 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, UFPA, 
SEFA e a SEPLAN, objetivando execução do Projeto “Apoio Financeiro ao 
Programa de Iniciação a pesquisa – PIPES”, com 200 bolsas aos alunos de 
Graduação. Contém termo do convênio, nota orçamentária.  

01.05.1272 
Cx.12; p.81 

[03.1993] Convênio celebrado entre a FADESP, IBM-1993 – UFPACT, DEE e a UFPA, 
objetivando o apoio aos Projetos relacionados com sistemas de potência, 
controle automático e eletromagnetismo aplicado, com uso dos recursos 
computacionais.  

01.05.1273 
Cx.12; p.82 

[03.1993] Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, NÚCLEO DE PESQUISA DE GEOFÍSICA  e a UFPA, 
objetivando a formação de recursos humanos em informática na área de 
Geofísica aplicada à exploração do petróleo e gás, conforme autos do 
processo n.010910/93 – UFPA. Contém processo do convênio.  

01.05.1274 
Cx.12; p.83 

[03.1993] Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, CGEO e a UFPA, objetivando a formação de recursos humanos 
a nível de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado); conforme 
processo n.010911/93 – UFPA. Contém processo do convênio.  

01.05.1275 
Cx.12; p.84 

31.03.1993 Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, FADESP e a UFPA, objetivando apoio aos Projetos de pesquisas 
em desenvolvimento pelos pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas, 
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por meio do uso de recursos computacionais; tudo de conformidade com os 
autos do processo n.010912/93 – UFPA. Contém processo do convênio.  

01.05.1276 
Cx.12; p.85 

31.03.1993 Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, NAEA, UNAMAZ e a UFPA, objetivando apoio aos Projetos de 
pesquisa em desenvolvimento pelos pesquisadores do NAEA, tudo de 
conforme com os autos do processo n. 010914/93 – UFPA. Contém processo 
do convênio.  

01.05.1277 
Cx.12; p.86 

[03.1993] Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, UNAMAZ e a UFPA, objetivando a formação de recursos 
humanos com recursos de informática na área de multimídia, contemplando a 
criação de um laboratório de informática, conforme os autos do processo 
n.010916/93 – UFPA. Contém processo do convênio. 

01.05.1278 
Cx.12; p.87 

[03.1993] Convênio celebrado entre o IBM BRASIL-INDÚSTRIA, MÁQUINAS E 
SERVIÇOS, CCRSIAMAZ, UNAMAZ e a UFPA, objetivando reunir, 
sistematizar e disseminar informações científica, tecnológica e cultural sobre 
a Amazônia, conforme os autos do processo n.010917/93 – UFPA. Contém 
processo do convênio.  

01.05.1279 
Cx.12; p.88 

01.03.1993 Convênio celebrado entre a UFPA, CENTRO DE GEOFÍSICA, 
DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA e o INSTITUTO DE GEOFÍSICA DA 
UNIVERSIDADE DE HAMBURGO-ALEMANHA, objetivando estabelecer 
uma cooperação de longa duração. Contém termo do convênio.  

01.05.1280 
Cx.12; p.89 

01.03.1993 Convênio celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando cooperação técnica e admissão de estagiários 
mediante o sistema de bolsa educacional. Contém termo do convênio.  

01.05.1281 
Cx.12; p.90 

19.03.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE DE TOULOUSE –
LE MIRAIL, objetivando cooperação recípocra entre as Instituições de 
Ensino Superior nos diferentes campos das Letras e das Ciências Humanas, 
para desenvolver programas de ensino. Contém termo do convênio (Francês-
Português).  

01.05.1282 
Cx.12; p.91 

23.03.1993 Convênio celebrado entre FADESP, MEC, UNIVERSIDADE DE 
CLASGOW e a UFPA, objetivando realização de pesquisas sobre tópicos, 
empreender atividades de docência, pesquisa, assessoria, análise e consultoria, 
além de promover o treinamento e orientação a nível de Pós-Graduação. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1283 
Cx.12; p.92 

30.03.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a CENTRAL DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS, objetivando a permissão de estágios a estudantes. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1284 
Cx.12; p.93 

30.03.1993 Convênio celebrado entre o IDESP e a UFPA, objetivando cessão de uso de 
equipamentos do IDESP à UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1285 
Cx.12; p.94 

31.03.1993 Convênio celebrado entre a CAULIM DA AMAZÔNIA e a UFPA, 
objetivando ampla cooperação técnica-científica envolvendo as duas 
entidades no desenvolvimento de estudos e Projetos em áreas de 
conhecimento de interesse das partes convenentes. Contém termo do 
convênio, nota no diário oficial.  

01.05.1286 
Cx.12; p.95 

02.04.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a CODEM, objetivando proporcionar aos 
alunos matriculados nos Cursos mantidos pela UFPA, a oportunidade de 
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realização de estágio junto a CODEM. Contém termo do convênio, 
compromisso.  

01.05.1287 
Cx.12; p.96 

07.04.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a USP - Escola Politécnica da USP, 
objetivando estabelecer e regulamentar Programas de Cooperação técnica e 
científica. Contém termo do convênio.  

01.05.1288 
Cx.12; p.97 

12.04.1993 Convênio celebrado entre o CNPq, IBICT e a UFPA, objetivando disciplinar 
as atividades relacionadas entre a secretária executiva e posto de serviço tipo 
A, no âmbito do Projeto SPA, aprovado pelo PADCT. Contém termo do 
convênio, plano de trabalho, termo de depósito.  

01.05.1289 
Cx.12; p.98 

13.04.1993 Convênio celebrado entre a SERPA e a UFPA, objetivando oferecer Estágios 
aos estudantes do Curso de Medicina, Engenharia Sanitária e Enfermagem 
Área Portuária de Belém, Aeroporto de Val-de-Cães e Fronteiras (barreiras e 
rodovias interestaduais e federais). Contém proposta do convênio, processo 
do convênio.  

01.05.1290 
Cx.12; p.99 

14.04.1993 Convênio celebrado entre a COMISSÃO DE BAIRROS DE BELÉM e a 
UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer a colaboração recíproca das 
convenentes em função de seus próprios Programas, e dos aprovados em 
conjunto. Contém termo do convênio.  

01.05.1291 
Cx.12; p.100 

29.04.1993 Convênio de Cooperação cientifica - tecnológico celebrado entre a SECTAM, 
UFPA e a FADESP, o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia por meio da 
obtenção de transferência da tecnologia já disponível em outros países. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1292 
Cx.12; p.101 

04.05.1993 Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, MS, FUNDO NACIONAL 
DE SAÚDE, GOVERNO DO ESTADO PARÁ e a UFPA, objetivando 
prosseguimento da construção do Hospital Universitário da UFPA. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1293 
Cx.12; p.102 

10.05.1993 Convênio de Cooperação técnico-científico, administrativo e artístico, 
celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ, 
FADESP e a UFPA, objetivando promover Programas de pesquisa divulgação 
técnico-científica, intercâmbio cultural, artístico e outros. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1294 
Cx.12; p.103 

11.05.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA DE PEDRAS, objetivando o desenvolvimento de Programa Especial 
e Projetos da PMPP, que possam servir as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1295 
Cx.12; p.104 

14.05.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a CENTRAL ÚNICA DE 
TRABALHADORES, objetivando desenvolver e fortalecer a colaboração 
recípocra das convenentes em função dos seus próprios Programas e daqueles 
aprovados em conjunto com vistas à ampliação das diversas áreas de atuação. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1296 
Cx.12; p.105 

09.06.199 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAN, 
SESPA e a UFPA, objetivando proporcionar recursos financeiros ao 
beneficiário, para construção do Hospital Universitário da UFPA. Contém 
termo do convênio, plano de aplicação, relatório de atividades.  

01.05.1297 
Cx.12; p.106 

22.06.1993 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECULT, 
FCPTN, UFPA, FADESP e o MUSEU DO MARAJÓ, objetivando 
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manutenção das instalações no Museu, com vistas a dar continuidade a coleta, 
conservação, pesquisa e divulgação da história e cultura marajoara. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1298 
Cx.12; p.107 

30.06.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e o CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO, objetivando promover o estudo e seleção de todas as 
resoluções relativas a educação Pré-Escolar e o Ensino de 1º e 2º Graus.  

01.05.1299 
Cx.12; p.108 

07.07.1993 Convênio celebrado entre a FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL e a UFPA, objetivando 
desenvolver e fortalecer a colaboração recíproca em Programas e aprovados 
em conjunto, nas áreas de atuação das convenentes. Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.1300 
Cx.12; p.109 

29.07.1993 Convênio celebrado entre O PREFEITO DO CAMPUS DA UFPA e o 
DETRAN-PARÁ, objetivando a realização de levantamento pericial de 
acidentes na área interna da universidade. Contém termo do convênio.  

01.05.1301 
Cx.12; p.110 

09.08.1993 Convênio celebrado entre o BANCO REAL e a UFPA,  objetivando prestação 
de serviços bancários, pagamento de pessoal de terceiros. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1302 
Cx.12; p.111 

12.08.1993 Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando a prestação de 
Serviços de Análise de controle de qualidade dos medicamentos do Sistema 
Estadual de Medicamentos. Contém termo do convênio.  

01.05.1303 
Cx.12; p.112 

20.08.1993 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
PRODEPA e a UFPA, objetivando a Prática e manutenção da Base de Dados 
de Registros Bibliográficos em assuntos da Região Amazônica Brasileira. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1304 
Cx.12; p.113 

 07.09.1993 Convênio celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando a garantia de 
financiamento para a realização do Curso de Especialização em Saúde 
Mental, no exercício de 1994. Contém termo do convênio.  

01.05.1305 
Cx.12; p.114 

10.09.1993 Convênio celebrado entre a UFPA, CDP, AHIMOR e a FADESP, objetivando 
a assessoria técnica para a execução de Projeto, obras e serviços de interesse 
das vias navegáveis interiores. Contém termo do convênio, aditivo, processos 
n.005080 e 005184/1999.  

01.05.1306 
Cx.13; p.115 

17.12.1993 Convênio celebrado entre a UNESPA, TCM-PA e a UFPA, objetivando a 
realização de Estágio de alunos da UFPA, para a prestação de serviços sem 
vínculo empregatício com o TCM-PA. Contém   termo do convênio, aditivo.  

01.05.1307 
Cx.13; p.116 

22.09.1993 Convênio celebrado entre o CNPq, MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI-
MPEG e a UFPA, objetivando Estágio Curricular, nas diversas áreas do 
MPEG, de estudantes matriculados na UFPA. Contém termo do convênio.   

01.05.1308 
Cx.13; p.117 

29.09.1993 Convênio celebrado  entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SETRAN, UFPA e a FADESP, objetivando cooperação técnica - científica 
entre as convenentes, nas áreas de transportes terrestre e aquaviários, 
construção naval. Contém termo do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1309 
Cx.13; p.118 

01.10.1993 Convênio celebrado entre a UFPA, FADESP e o FUNDO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA INFÂNCIA, objetivando desenvolver o Programa “Pobreza 
e Meio-Ambiente” na Região Norte, especialmente no estado do Pará. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1310 13.10.1993 Convênio entre a PMG, UFPA e FADESP, objetivando atuação conjunta das 
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Cx.13; p.119 convenentes, visando promover Projetos e/ou Programas de pesquisa, 
divulgação técnico-científica, intercâmbio cultural artístico e outros. Contém 
termo do convênio, Resolução.  

01.05.1311 
Cx.13; p.120 

04.11.1993 Convênio celebrado entre o SENAI, DEPARTAMENTO REGIONAL DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando cooperação técnico científico, no campo de 
pesquisa, de extensão e ensino, voltados para habitação profissional 
abrangendo: 1º ,2º e 3º Graus. Contém termo do convênio, Resolução, 
Parecer.  

01.05.1312 
Cx.13; p.121 

10.11.1993 Convênio celebrado entre a UFPA, NÚCLEO SANTARÉM e a DIOCESE 
DE SANTARÉM, objetivando em caráter permanente o Curso para formação 
e aperfeiçoamento de professores do Ensino Religioso de I e II. Contém termo 
do convênio, projeto.  

01.05.1313 
Cx.13; p.122 

12.11.1993 Convênio celebrado entre a PETROBRÁS e a UFPA, objetivando estabelecer 
e regulamentar Programas de Cooperação tecnológica e científica. Contém 
termo do convênio. 

01.05.1314 
Cx.13; p.123 

23.11.1993 Convênio celebrado entre a APPD e a UFPA, objetivando proporcionar 
desenvolvimento conjunto de atividades técnicas, científica, culturais e 
educacionais. Contém termo do convênio.  

01.05.1315 
Cx.13; p.124 

[12.1993] Convênio celebrado entre a SUDAM, UFPA e o NUMA, objetivando 
execução do Projeto “Levantamento e Monitoramento do uso de Potencial e 
efetivo dos recursos naturais da Amazônia- Estudo Tecnológico Sócio 
Econômico e Ambiental do Setor Mineral da Amazônia - Estado do Pará- 
Município de Viseu”. Contém termo do convênio, rescisão.  

01.05.1316 
Cx.13; p.125 

01.12.1993 Convênio celebrado entre a SEDUC, FADESP e a UFPA, sem objetivo. 
Contém relatórios.  

01.05.1317 
Cx.13; p.126 

03.12.1993 Convênio celebrado entre o DMF SERVIÇOS HOTELEIROS E 
COMERCIAIS, FADESP e a UFPA, objetivando a atuação conjunta à 
promoção e intercâmbio de atividades técnicas, turísticas, científicas, culturais 
e artísticos. Contém termo do convênio.  

01.05.1318 
Cx.13; p.127 

29.12.1993 Convênio celebrado entre a UFPA,  INFORMAM e a SUDAM, objetivando a 
instalação e manutenção de uma unidade de cooperação na Rede de 
Informação Bibliográfica e Referencial em assuntos da Região Amazônica 
Brasileira pela SUDAM, como unidade de apoio ao INFORMAM na 
implantação e manutenção do cadastro de recursos humanos em C&T na 
Amazônia. Contém termo do convênio, nota do diário oficial.  

01.05.1319 
Cx.13; p.128 

31.12.1993 Convênio de cooperação científica- tecnológico, celebrado entre a UFPA e a 
FADESP, objetivando promover ações e esforços em atividades e Programas 
relacionados às áreas de informática e telemática. Contém termo do convênio, 
plano de trabalho.  

01.05.1320 
Cx.14; p.129 

[1993] Convênio celebrado entre a COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS 
MINERAIS e a UFPA, com interveniência do Centro de Geociências, 
objetivando o desenvolvimento de Cooperação técnico científico, envolvendo 
estudos e Projetos em áreas de conhecimento de interesse das partes, no 
campo das Geociências. Contém termo do convênio.  

01.05.1321 
Cx.13; p.130 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BRAGANÇA, objetivando ceder um Imóvel à UFPA, para sediar o Campus 
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Universitário. Contém termo do convênio.  

01.05.1322 
Cx.13; p.131 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARABÁ, objetivando ceder imóvel à UFPA, para sediar o Campus 
Universitário. Contém termo do convênio.  

01.05.1323 
Cx.13; p.132 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA, FADESP, CNPQ, FINEP e a FIRMA 
SCHLUMBER, objetivando a Formação de Mestres e Doutores na área da 
Geofísica, voltada para exploração de Petróleo e gás, dentro dos Programas de 
Mestrado e Doutorado em Geofísica do Centro de Geociências da UFPA, 
apoiado pelas instituições envolvidas no período que compreende os anos de 
1994 a 1999. Contém termo do convênio.  

01.05.1324 
Cx.13; p.133 

[1993] Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando doação de uma 
linha telefônica comercial n.141857-2 de terminal n.229.9500, adquiridos 
com recursos gerados por meio de prestação de serviços. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1325 
Cx.13; p.134 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE, objetivando a realização de Estágios Supervisionados. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1326 
Cx.13; p.135 

17.12.1993 Convênio celebrado entre a UFPA e a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 
objetivando realização de Cursos de Especialização em Gestão Hospitalar e 
Sistema de Saúde em Belém. Contém termo do convênio, Regimento do 
Curso.  

01.05.1327 
Cx.13; p.136 

[1993] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, 
UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta, visando promover 
Projetos e/ou Programas de Pesquisas, divulgação técnico-científico, 
intercâmbio cultural, artístico e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1328 
Cx.13; p.137 

[1993] Convênio celebrado entre a PUC - SÃO PAULO e a UFPA, objetivando a 
formação de docentes e pesquisadores nas áreas de Educação e no Serviço 
Social. Contém termo do convênio.  

01.05.1329 
Cx.13; p.138 

[1993] Convênio celebrado entre a FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando promover ações e esforços em atividades e 
Programas relacionados ao desenvolvimento científico-tecnológico na região 
Amazônica. Contém termo do convênio.  

01.05.1330 
Cx.13; p.139 

[1993] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO 
DO PARÁ e a UFPA, objetivando a interiorização do Ensino de 3º Grau na 
Área de Saúde nos municípios de Altamira, Paragominas, Marabá e 
Conceição do Araguaia. Contém termo do convênio.  

01.05.1331 
Cx.13; p.140 

[1993] Convênio celebrado entre a COMPANHIA FLORESTAL MONTE 
DOURADO e a UFPA, objetivando propiciar o desenvolvimento conjunto de 
atividades técnicas, científicas, culturais, sociais, educacionais e sociais 
prioritariamente, em regiões do Pará e Amapá. Contém termo do convênio.  

01.05.1332 
Cx.13; p.141 

[1993] Convênio celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, por meio do FUNDO 
NACIONAL DA SAÚDE e a UFPA, objetivando custear despesas do Curso 
de Especialização de Medicina Tropical, visando fortalecer a capacidade 
técnico operacional e o desenvolvimento institucional do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Contém termo do convênio.  
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01.05.1333 
Cx.13; p.142 

[1993] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍIRITO 
SANTO e a UFPA, objetivando parceria e intercâmbio científico na área de 
Ciências da Engenharia Ambiental. Contém termo do convênio.  

01.05.1334 
Cx.13; p.143 

[1993] Convênio celebrado entre a SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL e a UFPA, objetivando cooperação técnica acadêmica e científica, 
com propósito de contribuir para a eficiência, eficácia, produtividade e 
efetividade da Administração Pública Federal. Contém termo do convênio.  

01.05.1335 
Cx.13; p.144 

[1993] Convênio de cooperação financeira celebrado entre a SECTAM, UFPA e a 
FADESP, objetivando promoção de Curso de Formação Interdisciplinar em 
Meio Ambiente-CIMA, a ser realizado pela UFPA, por meio do NUMA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1336 
Cx.13; p.145 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALENQUER-PA, objetivando firmar compromissos recíprocos para o 
desenvolvimento de um Programa Especial de cooperação. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1337 
Cx.13; p.146 

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE NACIONAL 
AUTÔNOMA DE NICARÁGUA-UNAN-MANÁGUA, objetivando 
incrementar relações acadêmicas científicas e técnicas entre a UFPA e a 
UNAN, para desenvolver acordos específicos de colaboração. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1338 
Cx.13; p.147 

[1993] Convênio celebrado entre o CNPQ, SECTAM, PRODEPA e a UFPA, 
objetivando a realização e operação de uma Rede Estadual para ensino-
pesquisa no âmbito do Estado do Pará, com conexão da Rede Nacional de 
Pesquisa na UFPA. Contém termo do convênio. 

01.05.1339 
Cx.13; p.148 

[1993] Convênio celebrado entre a SESAN e a UFPA, objetivando proporcionar aos 
alunos matriculados nos Cursos da área de Saúde na UFPA, oportunidade de 
estágio junto as unidades hospitalares da Secretaria de Estado e Saúde do 
Amapá.  

01.05.1340 
Cx.13; p.149 

[1993] Convênio celebrado entre a PMS, UFPA e a FADESP, objetivando atuação 
conjunta técnico - científica, intercâmbio cultural  e artística. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1341 
Cx.13; p.150 

[1993] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, 
FADESP e a UFPA, objetivando atuação conjunta das convenentes, visando 
Programas de pesquisas, divulgação técnico científico, intercâmbio cultural, 
artístico e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1342 
Cx.13; p.151 

[1993] Convênio celebrado entre a CVRD, FADESP e a UFPA, objetivando 
propiciar o desenvolvimento conjunto das atividades técnicas, científicas, 
culturais e educacionais, prioritariamente na região de interesse da CVRD e 
UFPA. Contém relatório do convênio, memorando.   

01.05.1343 
Cx.13; p.152 

[1993] Convênio celebrado entre o BIRD, UNAMAZ, ATN-SF 3891, objetivando  
remessa da prestação de contas do relativo convênio, nos meses de março e 
abril de 1993. Contém prestação de contas.  

01.05.1344 
Cx.13; p.153 

[1993] Convênio celebrado entre a ESTACON ENGENHARIA e a UFPA, 
objetivando formação e de desenvolvimento do profissional formado pela 
UFPA, dentro de um referencial prático da realidade no campo de atuação. 
Contém termo do convênio.  
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01.05.1345 
Cx.13; p.154  

[1993] Convênio celebrado entre a UFPA e o MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOLDI, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, objetivando ajuda de custo referente à 
folha de pagamento para bolsistas do CNPq. Contém termo do convênio.  

01.05.1346 
Cx.13; p.155 

[1993] Convênio celebrado entre a COHAB, IPT e a UFPA, objetivando a 
cooperação técnica de atividades, prestações de serviços de assessoria, 
consultoria, assistência técnica e elaboração de estudos e Projetos de interesse 
comum. Contém termo do convênio.  

01.05.1347 
Cx.13; p.156 

[1993] Convênio de Cooperação Técnico-Administrativo, celebrado entre a UFPA e 
a FADESP, objetivando a Cooperação Técnico-Administrativa entre as 
convenentes visando o desempenho de atividades do Projeto PIRACEMA - 
Subprograma Educação para a Ciência. Contém termo do convênio.   

01.05.1348 
Cx.13; p.157 

[1993] Convênio celebrado entre o DATAPREV e a UFPA, objetivando a realização 
de Curso Técnico ou de Graduação na instituição de ensino. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1349 
Cx.13; p.158 

[1993] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA – FAT- Nº525-
1993, objetivando a realização do Curso de Pós-Graduação. Contém ajuda de 
custo, processos de bolsas.  

01.05.1350 
Cx.13; p.159 

[1993] Convênio celebrado entre a EMBRAPA, UNIFORMAM e a UFPA, 
objetivando integrar a rede de informação bibliográfica e referencial de 
assuntos ligados a região Amazônica Brasileira. Contém termo do convênio.        

01.05.1351 
Cx.13; p.160 

[1993] Convênio de Cooperação técnica celebrado entre a FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e a UFPA, objetivando dar continuidade a 
um quadro jurídico de conjunto as relações existentes entre a FUB e a UFPA, 
ainda desenvolver uma colaboração mais estreita entre as instituições 
convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.1352 
Cx.13; p.161 

[1993] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e a UFPA, 
com intervenção da SEFA e SEPLAN, objetivando proporcionar recursos 
financeiros à UFPA visando executar o Projeto “Apoio financeiro ao 
programa de iniciação à pesquisa- PIPES”. Contém termo do convênio.  

01.05.1353 
Cx.13; p.162                                                                                                           

[1993] Convênio celebrado entre o IBAMA , IDESP-PA, SECTAM-PA e a UFPA, 
objetivando Prática das atividades inerentes ao PROGRAMA NACIONAL 
DE GERENCIAMENTO COSTEIRO, no estado do Pará. Contém termo do 
convênio, aditivo, plano de trabalho.  

01.05.1354 
Cx.14; p.163                                                                                                                      

[1993] Convênio entre  a UFPA e a FADESP, objetivando a continuidade do Projeto 
Acadêmico Amazônico referente a produção de telejornalismo científico, 
documentários sobre ciência e vídeos didáticos. Contém prestação de contas.  

ANO 1994 

01.05.1355  
Cx.1; p.1 

15.09.1994 Acordo n.001, celebrado entre a UFPA/FCAP e a CEPLAC, objetivando 
integração de esforços, visando a organização e o desenvolvimento de 
atividades de interesse das instituições convenentes nos campi avançados da 
UFPA.  

01.05.1356  
Cx.1; p.2 

04.01.1994 Convênio n.01, celebrado entre a UFPA-CT e a USP-ESCOLA 
POLITÉCNICA, objetivando definição de procedimentos que possibilitem 
que alunos dos Cursos do CT, frequentem temporariamente, Cursos 
regulares da EPUSP. Contém termo do convênio, minuta.  

01.05.1357  03.03.1994 Protocolo de Intenções n.01, firmado entre a UNIVERSIDADE DO 
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Cx.1; p.3 AMAZONAS e a UFPA, objetivando promover intercâmbio de cooperação 
técnica na área cultural, visando resgatar as expressões artísticas da 
Amazônia. Contém termo do protocolo. 

01.05.1358  
Cx.1; p.4 

[1994] Convênio n.01, celebrado entre a PMC, CELPA e a TELEPARÁ, 
objetivando  estabelecer condições para implantação, operação e 
administração de um TELECENTRO-CTSC, na cidade de Castanhal. 
Contém termo do convênio, orçamento.  

01.05.1359  
Cx.1; p.5 

20.04.1994 Termo de cessão de uso AJUR n.002, celebrado entre a SETRAN e a 
UFPA, objetivando ceder um VISCOMETRO SAYBOLT marca ELCAR, 
patrimônio 04413 DERPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1360  
Cx.1; p.6                                                                                                                                                    

[1994] Convênio n.003-01, celebrado entre o RU, FADESP e a UFPA, objetivando 
a administração de recursos financeiros e pagamento de pessoal no 
Restaurante Universitário. Contém prestação de contas, recursos de 
convênios.  

01.05.1361  
Cx.1; p.7 

26.06.1994 Convênio n.005, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Apoio do programa de gestão de cooperação 
internacional em Ciência e Tecnologia para a Amazônia”. Contém termo do 
convênio, pagamento de serviços, suprimentos de fundo.  

01.05.1362  
Cx.1; p.8 

12.04.1994 Convênio n.006, celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-
ESTADO DO PARÁ, SESPA e a UFPA, objetivando cooperação na área de                                             
Ensino Descentralizado de Saúde Pública. Contém termo do convênio, 
aditivos, projetos.  

01.05.1363  
Cx.2-5; p.9  
A-J 

[1994] Convênio n.07, celebrado entre a SEFA, FADESP e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto de Interiorização referente à coordenação e 
assessoramento de Atividades Administrativas e Didático-Pedagógicas nos 
Campi da UFPA. Contém prestação de contas. 

01.05.1364  
Cx.5; p.10 

05.08.1994 Convênio n.012, celebrado entre a SUDAM, NAEA e a UFPA, objetivando 
execução de “Programas de pós-graduação em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico Úmido”. Contém prestação de contas, pagamentos e 
descontos de INSS.  

01.05.1365 
Cx.5; p.11 

[1994] Convênio n.013-00, celebrado entre a FINEP, FNDCT, FADESP-
PG.3.94.0707.00 e a UFPA, objetivando continuidade do Projeto 
“Academia Amazônia”, com produção de telejornalismo científico, 
documentários, Tecnologia, Cultura, Meio Ambiente e vídeos didáticos. 
Contém prestação de contas, rescisões contratuais, pagamentos de serviços. 

01.05.1366  
Cx.5; p.12    

 05.09.1994 Convênio n.18, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando o custeio 
com o Projeto “Sistema de Informação da Amazônia, fortalecimento do 
centro coordenador regional”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, relatório de atividades, pagamentos de serviços.  

01.05.1367  
Cx.6; p.13 

[1994] Convênio n.19, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
realização do Projeto “Pesquisa do Cotidiano Social-Caboclo das famílias 
Rurais da Amazônia”. Contém pagamentos de serviços.  

01.05.1368  
Cx6.; p.14 

[1994] Convênio n.20-00, celebrado entre a SUDAM, UFPA e a  FADESP, 
objetivando a realização do Concurso Público da SUDAM. Contém termo 
do convênio, prestação de contas.  

01.05.1369  13.07.1994 Convênio n.021, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
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Cx.6; p.15 promover a realização de Estágio para estudantes indicados pela instituição 
de Ensino. Contém termo do convênio.  

01.05.1370  
Cx.6; p.16 

13.09.1994 Convênio n.022, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
execução do “Projeto Competência Regional”. Contém termo do convênio, 
projeto Competência regional, prestação de contas.  

01.05.1371  
Cx.6; p.17 

15.09.1994 Convênio n.23, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Seminário Internacional a questão Energética na 
Amazônia: Avaliação e perspectiva socioambientais”. Contém termo do 
convênio, rescisão.  

01.05.1372  
Cx.6-7; p.18 
A-E   

[1994] Convênio n.024, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Melhorar as atividades de ensino da Graduação.” 
Contém termo do convênio, aditivo, INSS, pagamentos de serviços.  

01.05.1373  
Cx.7; p.19 

[1994] Convênio n.025, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
assegurar o funcionamento da instituição, compatibilização dos Programas 
de trabalho, visando melhorias e qualidade no atendimento acadêmico. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, pagamentos de serviços.  

01.05.1374  
Cx.8; p.20 

30.11.1994 Convênio n.028, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Estudo tecnológico Sócio-Econômico e Geo-
Ambiental dos garimpos de Viseu e, estudo econômico do setor mineral da 
Amazônia Legal”. Contém termo do convênio, ordem bancária.  

01.05.1375  
Cx.8; p.21    

[1994] Convênio n.30, celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivando prestação 
de serviços em análise e controle de qualidade de medicamentos do Sistema 
CEME. Contém termo do convênio, prestação de contas, pagamentos de 
serviços, pagamentos de fornecedores.  

01.05.1376  
Cx.8; p.22 

13.12.1994 Convênio n.036, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, com interveniência 
da FADESP, objetivando a execução do Projeto “Geração de Energia para 
Pequenas Comunidades na Amazônia”. Contém termo do convênio.  

01.05.1377 
Cx.8; p.23 

[1994] Convênio n.037-00, celebrado entre a FADESP, UFPA e a ACADEMIA 
AMAZÔNIA, objetivando continuidade do Projeto Academia Amazônia, 
referente a produção de telejornalismo de comentários sobre Ciências, 
Tecnologia, Cultura, Meio Ambiente e vídeos didáticos. Contém prestação 
de contas.  

01.05.1378  
Cx.8; p.24 

03.12.1994 Termo de Cooperação Técnica n.038, celebrado entre a UFPA, SIAMAZ, 
IBAMA e o CNIA, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas entre 
a UFPA e o IBAMA. Contém termo do convênio, Parecer n.010/94, 
Resolução n.947.  

01.05.1379  
Cx.8; p.25 

16.12.1994 Convênio n.043, celebrado entre a SUDAM e a UFPA com interveniência 
da FADESP, objetivando execução do Projeto “Desenvolvimento e 
adaptação de biotecnologia da reprodução animal.”   

01.05.1380  
Cx.8; p.26 

19.12.1994 Convênio n.044, celebrado entre a SUDAM, UFPA e a FADESP, 
objetivando aplicação de recursos financeiros para execução do Projeto 
“Equipagem de Modulo I do Centro de Incubação de Empresas de Base 
Tecnológico”. Contém termo do convênio, plano de aplicação.  

01.05.1381  
Cx.8; p.27 

[1994] Convênio n.45, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando execução 
do Projeto “Agriculturas Familiares Amazônicas”. Contém pagamentos de 
bolsistas.   
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01.05.1382  
Cx.8-9; p.28  
A-B   

[1994] Convênio n.046, celebrado entre a UFPA e a CAPES, objetivando 
concessão de Bolsas de Estudos, dentro do Programa de Demanda Social. 
Contém termo aditivo, prestação de contas.  

01.05.1383  
Cx.9; p.29 

20.12.1994 Convênio n.47, celebrado entre a MMA, FNMA, DEPLA e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Efeitos Neurotóxicos do mercúrio sobre o 
desenvolvimento pré e pós natal da retina as suas projeções”. Contém termo 
do convênio, prestação de contas.  

01.05.1384  
Cx.9-10; p.30  
A-D 

[1994] Convênio n.118, celebrado entre a CAPES, PICD e a UFPA, objetivando 
concessão de Bolsas de Estudo dentro do Programa da Capacitação de 
docentes e técnicos. Contém termo aditivo, folhas de pagamentos.   

01.05.1385  
Cx.10; p.31 

 19.10.1994 Convênio n.156, celebrado entre a FUNDESP, FNDE e a UFPA, 
objetivando a execução do Projeto “Atividades esportivas, recreativas e de 
lazer às crianças e adolescentes das comunidades de baixa renda vizinhas ao 
Campus Universitário do Guamá”. Contém prestação de contas, plano de 
trabalho.  

01.05.1386  
Cx.10; p.32   

[1994] Convênio n.157, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados a assegurar o funcionamento das 
instituições federais de Ensino de Graduação. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, pagamentos de serviços.  

01.05.1387  
Cx.11; p.33        

[1994] Convênio n.179, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados ao desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão das IFE, para instalação elétrica e hidráulica no 
prédio do Centro Tecnológico. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, pagamento de serviços.  

01.05.1388  
Cx.11; p.34   

[1994] Convênio n.180, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, com recursos 
financeiros para a realização de Programas semanais de televisão-rede 
nacional TV Educativa, visando um melhor desenvolvimento do Ensino de 
Graduação. Contém termo do convênio, prestação de contas, descontos de 
INSS, prestação de serviços.  

01.05.1389  
Cx.11; p.35 

[1994] Convênio n.198, celebrado entre a CAPES, PET e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsas de Estudo do Programa Especial de treinamento. 
Contém  termo do convênio reduzido, prestação de contas, consulta de 
ordem bancária.  

01.05.1390  
Cx.11; p36 
A-B       

[06.1994] Convênio n.215, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos para desenvolvimento e manutenção das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, pagamentos de serviços e gratificações.  

01.05.1391  
Cx.12; p.37 

[1994] Convênio n.252, celebrado entre a CAPES-L.S. e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsas de Estudo dentro do Programa de apoio a Pós-
Graduação. Contém prestação de contas, aditivo.  

01.05.1392  
Cx.12; p.38 

[1994] Convênio n.327, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados a garantir o funcionamento da 
instituição, mediante compatibilização dos Programas de Trabalho para 
atender a manutenção de equipamentos. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, pagamentos de serviços.  

01.05.1393  [1994] Convênio n.343, celebrado entre a CAPES-PI e a UFPA, objetivando  
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Cx.12-13; p.39 
A- C 

execução do Programa de apoio aos Cursos de Graduação e consolidação 
dos Cursos de Pós-Graduação. Contém prestação de contas, pagamento de 
serviços.  

01.05.1394  
Cx.13; p.40 

[1994] Convênio n.381, celebrado entre o NEN-MACAPÁ, CED e a UFPA, 
objetivando a doação de bens do convênio NEM-PA/GTFA à UNIFAP. 
Contém processo.  

01.05.1395 
Cx.13; p.41     

[1994] Convênio n.387, celebrado entre a CAPES-PI e a UFPA, objetivando apoiar 
a infraestrutura do Programa de consolidação da Pós-Graduação. Contém 
prestação de serviços.  

01.05.1396  
Cx.14; p.42    

[10.1994] Convênio n.420, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando  
transferência de recursos para atividades de pesquisa e extensão. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1397 
Cx.14; p.43 

[1994] Convênio n.446, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
treinamento de profissional de educação do ensino básico e médio, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino no interior Paraense. 
Contém pagamentos de serviços, pagamento de fornecedores.  

01.05.1398  
Cx.14; p.44 

[1994] Convênio n.452, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
alocar recursos financeiros para elaboração de material didático para o 
Ensino de Graduação. Contém termo do convênio, pagamentos de serviços.   

01.05.1399  
Cx.14; p.45    

[1994] Convênio n.506, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
atender despesas na construção e instalações da refroclínica do Hospital 
João de Barros Barreto, visando à melhoria da qualidade de Ensino de 
Graduação. Contém termo do convênio, pagamentos de serviços.  

01.05.1400  
Cx.14; p.46 

[1994] Convênio n.569, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoiar a instituição com recursos financeiros para despesas com edição, 
catálogo por meio do Programa de editoração. Contém pagamento de 
fornecedores, pagamento de serviços e impressão de material.  

01.05.1401  
Cx.15; p.47 

[1994] Convênio n.570, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
execução da obra da Incubadora Tecnológica de Empresas. Contém termo 
do convênio, prestação de contas, pagamentos de serviços.  

01.05.1402  
Cx.15; p.48 

[1994] Convênio n.571, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoiar a instituição com recursos financeiros para atender despesas com 
manutenção por meio do Programa de Biblioteca. Contém termo do 
convênio, pagamento de serviços, taxas de inserção, prestação de contas.  

01.05.1403  
Cx.15; p.49 

[1994] Convênio n.603, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoiar a instituição com recursos financeiros para atender ao Programa 
“PAIDÉIA”, do Projeto RUT-REDE universitária de televisão. Contém 
termo do convênio, pagamento de serviços, prestação de contas.  

01.05.1404  
Cx.15; p.50   

[1994] Convênio n.610, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
atender despesas com manutenção do Centro de Ciências Exatas e Naturais, 
por meio do “PROGRAD” visando revitalizar o ensino nos diversos Cursos 
dos referidos centros. Contém termo do convênio, plano de trabalho, 
orçamento para manutenção predial, pagamentos de serviços.  

01.05.1405  
Cx.15; p.51 

26.12.1994 Convênio n.675, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
atender despesas com manutenção e aquisição de equipamentos de 
informática. Contém termo do convênio, consulta de ordem bancária, 
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pagamentos de serviços, pagamentos de fornecedores, prestação de contas.  

01.05.1406  
Cx.15; p.52       

26.12.1994 Convênio n.683, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
aquisição de equipamentos de informática por meio do Programa COINF. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1407  
Cx.16; p.53  
A-B     

[1994] Convênio n.1695, celebrado entre o FNDE, NPI e a UFPA, objetivando, 
capacitar docentes que atuam no Ensino Fundamental em doze municípios 
do estado, bem como ampliar as instalações da Escola de Aplicação. 
Contém pagamentos diversos, de serviços e fornecedores.  

01.05.1408  
Cx.16; p.54 

[1994] Termo de Cessão em comodato de bens móveis que entre si fazem a FUB e 
a UFPA, de acordo com o convênio n.3539 celebrado entre o MEC, FUB e 
o FNDE, objetivando cessão de bens móveis. Contém termo de cessão, 
laudo de equipamentos.  

01.05.1409  
Cx.17; p.55 

12.01.1994 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS e a 
UFPA, objetivando a melhoria do Ensino de Matemática, Ciências e 
Educação Ambiental. Contém termo do convênio, Resolução.  

01.05.1410  
Cx.17; p.56 

17.01.1994 Acordo de Cooperação celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE DE 
ESTOCOLMO-SUÉCIA, objetivando estimular o estabelecimento de canais 
de comunicação que facilitarão o intercâmbio de conhecimentos científicos 
e culturais. Contém termo do convênio.  

01.05.1411  
Cx.17; p.57 

24.01.1994 Convênio celebrado entre a DMMC-PA e a UFPA, objetivando ampla 
cooperação técnico científico, envolvendo os convenentes no 
desenvolvimento de estudos e de Projetos em área de conhecimento de 
interesse mútuo. Contém termo do convênio.  

01.05.1412  
Cx.17; p.58 

24.02.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e LUCK ADMINISTRADORA e 
AGÊNCIA DE BENEFIÊNCIA, objetivando cooperação recíproca em 
atividades de interesse comum e de Estágio. Contém termo do convênio, 
aditivo.  

01.05.1413  
Cx.17; p.59 

08.03.1994 Convênio de Cooperação Geral S/N, celebrado entre a EMBRAPA e a 
UFPA, objetivando estabelecimento de condições básicas de cooperação, 
entre as partícipes, visando definir, coordenar e executar estudos, 
levantamentos, pesquisas, Planos e Programas destinados ao 
aprofundamento do conhecimento técnico científico. Contém  termo do 
convênio.  

01.05.1414  
Cx.17; p.60 

09.03.19 Convênio celebrado entre o DEPARTAMENTO DE FÍSICA/UFPA e o 
LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA DE SÓLIDOS DO DFCM, 
objetivando desenvolver e fortalecer colaboração recípocra em função de 
seus próprios Programas, com vistas a ampliação das diversas áreas de 
atuação. Contém termo do convênio.  

01.05.1415  
Cx.17; p.61 

11.03.1994 Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a confecção de 
vidraria científica, encaminhada ao Hospital Universitário João de Barros 
Barreto. Contém processo referente ao material.  

01.05.1416  
Cx.17; p.62 

11.03.1994 Termo de Convênio de Cooperação, celebrado entre o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE IRITUIA, ASSOCIAÇÃO DE 
PEQUENOS PRODUTORES e a UFPA, objetivando a cooperação Técnica 
Científica no campo de pesquisa, extensão e a dinamização de ações 
voltadas para o desenvolvimento do município de Irituia e Região 
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Bragantina. Contém termo do convênio.  

01.05.1417  
Cx.17; p.63 

28.03.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a FUNCAP, objetivando a cessão de 
equipamento “Vanguarda Mecânica” de utilidade para o Departamento de 
Engenharia no Laboratório de Engenharia Química. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1418  
Cx.17; p.64 

29.03.1994 Convênio celebrado entre a SEFA, FADESP e a UFPA, objetivando a 
cooperação dos convenentes visando à consolidação do Ensino de 3°Grau 
nos municípios do Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.1419  
Cx.17; p.65 

30.03.1994 Termo de cessão celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e 
a UFPA, objetivando cessão para a UFPA de um Imóvel construído na Av. 
Universitária, Bairro Jaderlândia III, no município de Castanhal-PA. 
Contém termo de cessão.  

01.05.1420  
Cx.17; p.66 

12.04.1994 Acordo celebrado entre a EMBRAPA e o INSTITUTO MALÁSIO DE 
PESQUISA DA BORRACHA, objetivando a realização de expedições 
científicas para coleta de várias espécies do gênero “Hevea Brasiliense”. 
Contém termo do acordo.  

01.05.1421  
Cx.17; p.67 

13.04.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a ASSOCIAÇÃO PAN-AMAZÔNIA 
NIPO BRASILEIRA, objetivando participação de alunos universitários em 
Programa de Estágio no Japão. Contém termo do convênio, Resolução.  

01.05.1422  
Cx.17; p.68 

19.04.1994 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, UFPA 
e o HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO, objetivando colocar 
servidores a disposição do HJBB, para Prática do SUS. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1423  
Cx.17; p.69 

28.04.1994 Memorando de entendimento firmado entre a FACULTY OF 
EDUCATION, UNIVERSIDADE OF STRATHCLYDE-GLASGOW, 
NUMA e a UFPA, objetivando utilizar os esforços das instituições para 
estimular a cooperação, fortalecer o ensino e a pesquisa, e ampliar a 
experiência internacional dos recursos humanos. Contém memorando.  

01.05.1424  
Cx.17; p.70 

29.04.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE 
BIBLIOTECONOMIA-ASPABI, objetivando oportunizar o 
desenvolvimento de experiências de educação. Contém termo do convênio.  

01.05.1425  
Cx.17; p.71 

20.05.1994 Ajuste celebrado entre a UFPA, FADESP e o UNICEF, objetivando o 
desenvolvimento de atividades que visem a melhoria da saúde e nutrição 
das crianças, adolescentes e mulheres. Contém termo de ajuste.  

01.05.1426  
Cx.17; p.72 

24.05.1994 Convênio celebrado entre a SAGRI, SECTAM, FCAP e a UFPA, 
objetivando fomento à “Carcinicultura de propriedade da SAGRI”, 
localizada em Curaperê. Visando o conhecimento da biodiversidade e o 
nível de degradação dos manguezais do município de Curuçá, e realização 
de Estágio por alunos das instituições convenentes. Contém termo do 
convênio. 

01.05.1427  
Cx.17; p.73 

24.05.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e o INSTITUTO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ, objetivando estabelecer cooperação 
entre o Centro de Geociências da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1428  
Cx.17; p.74 

31.05.1994 Convênio celebrado entre o CNPq, IBICT  e a UFPA, objetivando 
estabelecer e disciplinar as ações entre CNPq/IBICT e a Biblioteca Base, no 
Programa de Comutação Bibliográfica - COMUT. Contém termo do 
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convênio.  

01.05.1429  
Cx.17; p.75 

13.06.1994 Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E 
REFORMA AGRÁRIA  e a UFPA, objetivando implementar e diversificar 
as atividades de operacionalização do Laboratório Regional de apoio 
animal-LAPA/Belém e coadjuvar com os serviços laboratoriais de 
reprodução animal da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1430  
Cx.17; p.76                                                                                                                                                                                                 

22.06.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a USP-ESCOLA POLITÉCNICA, 
objetivando possibilitar aos alunos a participação em Cursos Regulares da 
EPUSP, em engenharias Civil, Mecânica, Elétrica, Sanitária e Química, 
como alunos especiais. Contém termo do convênio.  

01.05.1431  
Cx.17; p.77 

30.06.1994 Convênio celebrado entre a DELEGACIA DE MINAS E ENERGIA e a 
UFPA, objetivando realização de Estágio e concessão de bolsas a estudantes 
da Instituição. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1432  
Cx.17; p.78                                                                                                      

19.07.1994 Convênio celebrado entre  a UFPA, GOVERNO DO ESTADO, SEFA e a  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, objetivando atuação 
conjunta das convenentes, visando realização do Curso de Ciências 
Contábeis, no município de Capanema. Contém do termo do convênio.  

01.05.1433  
Cx.17; p.79                                                                                                                  

19.07.1994 Convênio celebrado entre a UFPA, GOVERNO DO ESTADO, SEFA e a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO,  objetivando atuação 
conjunta das convenentes, visando realização do  Curso Superior em 
Matemática, no município de Capitão Poço.  

01.05.1434  
Cx.17; p.80                                                                                                                 

08.07.1994 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, 
UFPA e a FADESP,  objetivando atuação conjunta das convenentes visando 
promover Programas de pesquisas, divulgação técnico científico, 
intercâmbio cultural e artístico. Contém termo do convênio.  

01.05.1435  
Cx.17; p.81                                                                                                                  

19.07.1994 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS, 
UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta das convenentes, visando 
promover Programas de pesquisa, divulgação técnico científico, intercâmbio 
cultural artístico e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1436  
Cx.17; p.82                                                                                                     

19.07.1994 Convênio celebrado entre a UFPA, GOVERNO DO ESTADO e a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS,  objetivando atuação 
conjunta das convenentes, visando realização do Curso Superior em 
Pedagogia, no município de Capanema. Contém termo do convênio.                

01.05.1437  
Cx.17; p.83                                                                                                                

14.07.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM, objetivando inclusão de Plano Diretor de Transportes para o 
município de Santarém. Contém termo do convênio.  

01.05.1438  
Cx.17; p.84                                                                                                                 

29.07.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, objetivando reajuste de pagamentos. Contém termo do convênio.  

01.05.1439  
Cx.18; p.85                                                                                                                 

08.08.1994 Convênio celebrado entre a FCAP e a UFPA, objetivando integrar esforços, 
organizar e desenvolver atividades de interesses para ambas as instituições 
na(s) área(s), de Agrossilvicultura e beneficiamento. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1440  
Cx.18; p.86                                                                                                                 

30.08.1994 Convênio celebrado entre a ARPEL e a UFPA, objetivando assegurar a 
participação conjunta da ARPEL e da UFPA, em Programas de 
Treinamento e desenvolvimento de pessoal e pesquisa na área de Geofísica 
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aplicada a indústria hidrocarborífera. Contém termo do convênio.  

01.05.1441  
Cx.18; p.87 

31.08.1994 Convênio  celebrado entre a UVA e a UFPA, objetivando a cooperação 
científica e tecnológica e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
em todas as áreas do conhecimento. Contém extrato do convênio.   

01.05.1442  
Cx.18; p.88 

04.09.1994 Convênio celebrado entre a DATAPREV e a UFPA, objetivando aos alunos 
matriculados nos Cursos Técnicos ou Graduação da Instituição, a 
oportunidade de Estágio na DATAPREV. Contém termo do convênio, 
compromisso.  

01.05.1443  
Cx.18; p.89 

16.09.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE DE GRANADA, 
objetivando  o intercâmbio de experiências e conhecimentos científicos 
entre professores, alunos e pessoal administrativo. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1444  
Cx.18; p.90                                                                                                                    

[09.1994] Convênio celebrado entre o CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, PRODEPA e a UFPA, objetivando a 
conjuntura de interesses, esforços e recursos de forma articulada, 
contemplado o planejamento, implantação e operação de uma rede estadual 
para o ensino e pesquisa no âmbito do Estado do Pará.  

01.05.1445  
Cx.18; p.91 

18.09.1994 Convênio de Cooperação técnico científico celebrado entre a ACOB, UFPA 
e a FADESP, objetivando atuação conjunta das convenentes, visando 
promover Programas de pesquisa, divulgação técnica, intercâmbio cultural, 
artístico e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1446  
Cx.18; p.92 

28.09.1994 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN e o IDESP, objetivando 
instalação e manutenção de uma Unidade Cooperante da Rede de 
Informação Bibliográfica.  

01.05.1447  
Cx.18; p.93 

29.09.1994 Termo de Cooperação celebrado entre a FBN e a UFPA, objetivando 
estabelecer cooperação técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas, 
na Prática de Planos e Programas voltados para a promoção do estímulo a 
leitura. Contém termo do convênio, relatório do seminário.  

01.05.1448  
Cx.18; p.94 

30.09.1994 Convênio de Cooperação técnico celebrado entre a UNIFAP, UFPA e a 
FADESP, objetivando estabelecer as bases de cooperação técnica entre as 
convenentes, para implantação de um núcleo avançado do Programa 
Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia- POEMA, no Estado do Pará. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1449  
Cx.18; p.95 

07.10.1994 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAM e a EMBRAPA, 
objetivando integrar a rede de informação bibliográfica e referencial em 
assuntos ligados a Região Amazônica Brasileira. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1450  
Cx.18; p.96 

17.10.1994 Convênio celebrado entre ELI LILLY DO BRASIL e a UFPA, objetivando 
a realização de Estágio de natureza estudantil. Contém termo do convênio.  

01.05.1451  
Cx.18; p.97 

17.10.1994 Convênio celebrado entre a USP e a UFPA, objetivando estabelecimento de 
Programa de Cooperação Científica e Pedagógica, na área de Ciências 
Jurídicas. Contém termo do convênio.  

01.05.1452  
Cx.18; p.98 

18.10.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e o INSTITUTO DE PESQUISA 
NORTE AMERICANO, objetivando na formação acadêmica de alunos da 
UFPA; avaliar os impactos de uso da terra realizados na Amazônia e as 
consequências ecológicas, climáticas, sociais, e econômicas, reduzindo os 
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efeitos ecológicos prejudiciais ao ambiente. Contém termo do convênio.  

01.05.1453  
Cx.18; p.99 

20.10.1994 Convênio celebrado entre a UFPA, BIBLIOTECA CENTRAL e a 
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, objetivando a Prática do Projeto 
Globo Ciência. Contém termo do convênio.  

01.05.1454  
Cx.18; p.100 

20.10.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a WHRC, objetivando colaboração na 
formação acadêmica de alunos da UFPA, criando oportunidades de 
pesquisas, por meio dos trabalhos desenvolvidos pelo convênio. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1455  
Cx.18; p.101 

01.11.1994 Convênio celebrado entre o CNPq-MPEG e a UFPA, objetivando a 
regularização de Estágio Curricular na unidade de pesquisa Museu Paraense 
Emilio Goeldi – MPEG, em Belém.  

01.05.1456  
Cx.18; p.102 

01.11.1994 Termo de Cessão de Uso celebrado entre a ASSOCIAÇÃO DE 
UNIVERSIDADE AMAZÔNICAS - UNAMAZ e a UFPA, objetivando 
cessão à UFPA de equipamentos discriminados no anexo 1, para utilização 
no centro coordenador do SIAMAZ, no Brasil.  

01.05.1457  
Cx.18; p.103 

04 .11.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e o SISTEMA RÔMULO MAIORANA 
DE COMUNICAÇÃO - TV LIBERAL, objetivando oferecer aos  alunos do 
Curso de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo, oportunidade de 
participação em treinamento profissional na área de telejornalismo.  

01.05.1458  
Cx.18; p.104       

11.11.1994 Convênio celebrado entre a PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando a prestação de serviços de 
perícia na elaboração de Laudo Técnico da situação da ilha do Atalaia, 
Município de Salinópolis – Pará, no que se refere a distribuição espacial dos  
ecossistemas, identificação de danos causadores ao meio ambiente por 
efeitos antrópicos. Contém termo do convênio.  

01.05.1459  
Cx.18; p.105 

14.11.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e o SISTEMA RÔMULO MAIORANA 
DE COMUNICAÇÃO - RÁDIO LIBERAL, objetivando cooperação 
recíproca em atividades de interesse comum. Contém termo do convênio.  

01.05.1460  
Cx.18; p.106 

17.11.1994 Convênio celebrado entre a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ- CDP e a 
UFPA, objetivando cessão de parte do andar superior do Armazém n.10 da 
CDP, para ensaios, dos espetáculos produzidos pelos alunos do Curso de 
Teatro da UFPA- EDUFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1461  
Cx.18; p.107 

08.12.1994 Convênio celebrado entre o UNICEF e a UFPA, objetivando a realização de 
Estágios a estudantes de Curso de Graduação da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1462  
Cx.18; p.108 

20.12.1994 Convênio celebrado entre o MMA - AMAZÔNIA LEGAL, FNMA e da 
UFPA, objetivando execução do Projeto “Patologia da Intoxicação 
Mercurial Humana e de Animais”. Contém termo do convênio.  

01.05.1463  
Cx.18; p.109 

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA, FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO e o TECNOLOGICO-FNDCT, 
objetivando a execução do Projeto “Desenvolvimento Agroindustrial do 
Tocantins Paraense: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento em Sistemas 
de Produção Familiar”. Contém termo do convênio.  

01.05.1464  
Cx.18; p.110 

[1994] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a UFPA e a ESCOLA 
SUPERIOR DE GUERRA, objetivando estabelecer um regime de 
cooperação técnico científica entre as convenentes na área de Estudo 
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Estratégico da Amazônia Legal. Contém termo do convênio.  

01.05.1465  
Cx.18; p.111 

[1994] Convênio celebrado entre a MMA, FNMA e a UFPA, objetivando a busca 
de informações acerca dos mecanismos sobre a Biofísica e Fisiologia da 
célula nervosa. Contém termo do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1466  
Cx.18; p.112 

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e o SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA DO PARÁ, objetivando realização de Estágios dos alunos da 
UFPA dos Cursos de Engenharia Sanitária, Medicina e Enfermagem. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1467  
Cx.18; p.113 

[1994] Convênio celebrado entre o HEMOPA e o CCS da UFPA, objetivando aulas 
de hematologia do Curso de Medicina. Contém termo do convênio.  

01.05.1468  
Cx.18; p.114 

[1994] Convênio  celebrado entre a PETROBRÁS, FADESP e a UFPA, 
objetivando utilização pela PETROBRÁS do Sistema Disco-Vax 8.600 e do 
Sistema de WORKSTATIONS de propriedade do Departamento de 
Geociências da UFPA, no processamento de dados geofísicos com 
aproveitamento simultâneo no Programa de Formação de Mestres e 
Doutores em Geofísica da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1469  
Cx.19; p.115 

[1994] Aditivo ao convênio celebrado n.010, celebrado entre  a UFPA e o 
SEBRAC, objetivando realização de Estágio. Contém termo aditivo.  

01.05.1470  
Cx.19; p.116 

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e o GBOEX - GRÊMIO 
BENEFICENTE, objetivando possibilitar o desconto em folha de 
pagamento de quantias devidos ao GBOEX por funcionários do órgão 
conveniado. Contém termo do convênio.  

01.05.1471  
Cx.19; p.117 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-FAT-LS 53/94, 
objetivando a realização do Curso de Pós-Graduação. Contém pagamentos 
de serviços, fornecedores e pagamento diversos.  

01.05.1472  
Cx.19; p.118 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-FAT/172/94, 
objetivando a realização do Curso de Pós-Graduação. Contém pagamento de 
fornecedores.   

01.05.1473  
Cx.19; p.119 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-FAT/245/94, 
objetivando os pagamentos de bolsas PET- Curso de Engenharia Mecânica e 
de Geografia. Contém pagamento de bolsistas.  

01.05.1474  
Cx.19; p.120 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-FAT/369/94, 
objetivando a realização de Cursos de Pós-Graduação. Contém pagamentos 
de fornecedores, prestação de serviços.   

01.05.1475  
Cx.19; p.121 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-382/94, 
objetivando a realização do Curso de Pós-Graduação. Contém pagamento de 
fornecedores.  

01.05.1476  
Cx.19; p.122 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-597/1994, 
objetivando a realização do Curso de Pós-Graduação. Programa PET-
Engenharia Civil. Contém pagamento de fornecedores.  

01.05.1477  
Cx.19; p.123 

[1994] Convênio celebrado entre a CAPES, PROPESP e a UFPA-FAT-1058/94, 
objetivando a realização de Curso de Pós-Graduação. Contém prestação de 
serviços.  

01.05.1478  
Cx.19; p.124 

[1994] Convênio celebrado entre a SECULT e a UFPA, sem objetivo.  

01.05.1479  [1994] Convênio celebrado entre a UNED e a UFPA, objetivando possibilitar aos 
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Cx.19; p.125 professores da UFPA, a realização de estudos nos Programas de Doutorado 
em Ciências da Educação da UNED e nos Cursos de Pós-Graduação. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1480  
Cx.19; p.126 

[1994] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 
ALEGRE, FADESP e a UFPA, objetivando a atuação conjunta para 
promover Programas de pesquisa, divulgação técnico - científica, 
intercâmbio cultural e artístico. Contém termo do convênio.     

01.05.1481  
Cx.19; p.127 

[1994] Convênio  celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a concessão de 
bolsas de estudo a nível de Pós-Graduação, dentro do Programa de demanda 
social “Lacto Sensu”. Contém termo simplificado do convênio, relatório de 
recursos financeiros, relatório de atendimento.  

01.05.1482  
Cx.19; p.128 

[1994] Convênio  celebrado entre o CCB, FINEP e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto de pesquisa “Fertilização IN VITRO” adaptação da 
técnica à espécie bubalina. Contém pagamento de serviços.  

01.05.1483  
Cx.19; p.129     

[1994] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DE MONTREAL e a UFPA, 
objetivando o intercâmbio de cooperação técnico-científica de docentes e 
discentes em áreas de Medicina Veterinária, enfatizando a formação de 
recursos humanos, visando principalmente os jovens, pesquisadores a 
Graduação e Pós-Graduação. Contém termo do acordo do convênio.  

01.05.1484  
Cx.19; p.130      

[1994] Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
DESPORTO DA REPÚBLICA DE CABO VERDE e a UFPA, objetivando 
promover e desenvolver ações de colaboração com vistas ao incremento dos 
diversos níveis de ensino, principalmente, o nível superior, bem como a 
investigação científica. Contém termo do convênio.  

01.05.1485  
Cx.19; p.131 

[1994] Convênio celebrado entre o SISTEMA RÔMULO MAIORANA DE 
COMUNICAÇAO–JORNAL-RÁDIO E TV e a UFPA, objetivando 
oferecer aos alunos matriculados no Curso de Comunicação Social e 
habilitação em Jornalismo a oportunidade de participação em treinamento 
profissional, na área de Redação Jornalística. Contém termo do convênio.  

01.05.1486  
Cx.19; p.132 

[1994] Convênio celebrado entre o CNPQ, SECTAM, PRODEPA e a UFPA, 
objetivando a conjugação de interesses, esforços e recursos de forma 
articulada contemplando o planejamento, realização e operação de uma rede 
estadual para ensino e pesquisa no âmbito do estado do Pará e implantar 
diretrizes técnicas e políticas proposta pela CNPQ. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1487  
Cx.19; p.133 

[1994] Convênio de Cooperação Técnicas celebrado entre a UFPA e a ESCOLA 
SUPERIOR DE GUERRA, objetivando estabelecer um regime de 
cooperação técnico científica entre as convenentes na área de Estudo 
Estratégico da Amazônia Legal. Contém termo do convênio.  

01.05.1488  
Cx.19; p.134 

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e a THE WOODS HOLE RESEARCH 
CENTER, INSTITUTO DE PESQUISA  NORTE AMERICANO, 
objetivando a cooperação Educacional Científico, nas áreas de Ecologia e 
desenvolvimento comunitário. Contém termo do convênio.  

01.05.1489  
Cx.19; p.135                                                                                                                               

[1994] Convênio celebrado entre a CVRD e a UFPA, objetivando desenvolvimento 
de Projetos. Contém termo do convênio.  

01.05.1490  [1994] Convênio celebrado entre o BANCO DO BRASIL e a UFPA, objetivando a 
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Cx.19; p.136                                                                                                                   concessão de empréstimos a empregados da UFPA, mediante consignação 
em folha de pagamento. Contém termo do convênio.  

01.05.1491  
Cx.19; p.137 

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e o SERVIÇO de MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAC), objetivando cooperação recíproca 
em atividades de interesse comum e de Estágio. Contém termo do convênio, 
aditivo.  

01.05.1492  
Cx.19; p.138                                                                                                                

[1994] Convênio celebrado entre a SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando 
implantação de uma oficina elétrica, para desenvolvimento e montagem de 
sistemas fotovoltaicos, para utilização como fontes de eliminação e de 
alimentação de pequenas cargas como geração de luz e equipamentos.  

01.05.1493  
Cx.19; p.139                                                                                                                   

[1994] Convênio celebrado entre a PUC e a UFPA, objetivando parceria e 
intercâmbio científico na área de Engenharia Mecânica e dos materiais. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1494  
Cx.19; p.140                                                                                                                  

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELÉM, objetivando interesse no desenvolvimento de Programas e Projetos 
em Educação Ambiental, formais ou informais, de pesquisa e extensão. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1495  
Cx.19; p.141                                                                                                                 

[1994] Convênio celebrado entre a CEME e a UFPA, objetivado prorrogar o prazo 
previsto na cláusula oitava do convênio originário, por mais seis meses ao 
iniciar-se na data de sua assinatura. Contém termo aditivo ao convênio 
n.027/1993.  

01.05.1496  
Cx.19; p.142                                                                                                 

[1994]  Convênio celebrado entre a UFPA  e a UNED-COSTA RICA, objetivando 
fortalecer as relações entre as duas instituições e promover a educação a 
distância para promover e favorecer uma maior democratização da educação 
em suas respectivas áreas de influência. Contém termo do convênio.                                         

01.05.1497 
Cx.19;P.143                                                                                                                                                          

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA  e a UEPA, objetivando atuação conjunta 
no Projeto de Extensão denominado “Lazer e esporte no Riacho Doce”, para 
capacitação de recursos humanos e atuação em atividades esportivas, 
recreativas e de lazer. Contém termo do convênio, programa de fomento 
desportivo na comunidade. 

01.05.1498  
Cx.19; p.144                                                                                                               

[1994] Convênio celebrado entre a UFRGS, FUNDAÇÃO IOCHPE, UCS, 
UFPELUDESC, UFPA, UFPB, UFPR e o MUSEU LASAR SEGALL, 
objetivando a cooperação entre as convenentes  e conveniadas na realização 
de ações conjuntas para a Prática a nível nacional da ERA. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1499  
Cx.20; p.145                                                                                                                                                          

[1994] Convênio celebrado entre a FEEP, UFPA e o HOSPITAL JOÃO DE 
BARROS BARRETO, objetivando desenvolvimento de atividades de 
ensino/assistência, nos Cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional. Contém termo do convênio.  

01.05.1500  
Cx.20; p.146                                                                                                                 

[1994] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC 
e a UFPA, objetivando interiorização do ensino de 3° Grau em municípios 
do estado do Pará a serem definidos por comum acordo entre os 
convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.1501  
Cx.20; p.147                                                                                                        

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA, GOVERNO DO ESTADO, SEFA, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, objetivando mútua 
cooperação, visando promover o funcionamento do Curso Superior em 
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Letras no município de Rondó do Pará. Contém termo do convênio.              

01.05.1502  
Cx.20; p.148                                                                                                                 

[1994] Convênio celebrado entre a FADESP, COOPERATIVA E TRABALHO 
MÉDICO, objetivando conjugação de esforços das partícipes para a 
prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e de diagnósticos e 
terapia aos servidores da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1503  
Cx.20; p.149                                                                                                                     

[1994] Convênio celebrado entre o IBGE, SEICOM, UFPA, COMPANHIA DE 
MINERAÇÃO DO PARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM, objetivando elaboração do Plano Diretor de Mineração de 
Santarém, município do estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.1504  
Cx.20; p.150 

[1994] Convênio celebrado entre o GEP, SEFA e a PREFEITURA MUNINCIPAL 
DE ÓBIDOS, objetivando promover o funcionamento do Curso Superior 
em Pedagogia, no município de Óbidos. Contém termo do convênio.  

01.05.1505  
Cx.20; p.151 

[1994] Convênio celebrado entre a SUDAM, UFPA e a FADESP, objetivando 
rescisão contratual, do “Projeto de estudos sobre áreas prioritárias a 
implantação de empreendimentos de base tecnológica na Amazônia”. 
Contém rescisão contratual.                                                                                                                   

01.05.1506  
Cx.20; p.152 

[1994] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, SESPA e a 
UFPA, objetivando a cooperação na área de ensino descentralizado de saúde 
pública, compreendendo a realização de docentes, participação em Projetos 
de pesquisa e outras atividades correlatas convenentes. Contém termo do 
convênio, aditivo.                                                                                                                 

01.05.1507  
Cx.20; p.153                                                                                                                                                          

[1994] Convênio celebrado entre a UFPA e a  CENTRE DE COOPERATION 
INTERNACIONAL EM RECHERCHE AGRONOMIQUE POURDE LE 
DEVELOPPEMENT, objetivando implementar uma colaboração ativa entre 
UFPA e o CIRAD com vistas a execução do Programa de pesquisa – 
formação - desenvolvimento em agricultura familiares amazônicas, visando 
o fortalecimento e a valorização do campesinato nessa região, propiciando o 
desenvolvimento da agricultura.  

01.05.1508  
Cx.20; p.154 

29.04.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a ASPABI, objetivando oportunizar o 
desenvolvimento de experiências de educação continuada, pesquisa e 
cooperação mútua entre as partes convenentes. Contém termo do convênio 
no processo n.016.547/1994.  

01.05.1509  
Cx.20; p.155 

03.11.1994 Convênio celebrado entre a UFPA e a PRODEPA, objetivando a prestação 
de serviços especializados em microfilmagem de documentos.  

01.05.1510  
Cx.20; p.156 

16.06.1994 Primeiro termo aditivo ao convênio firmado entre a UFPA e o TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a execução de 
atividades relativas ao Programa de Extensão, execução e acompanhamento 
de Projetos na área da infância e adolescência.  

ANO 1995 
01.05.1511  
Cx.1; p.1 

[1995] Convênio n.01, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando custear 
despesas com pagamento de serviços pessoal e material de consumo. 
Contém processos referentes à prestação de serviços.  

01.05.1512  
Cx.1; p.2 

[1995] Convênio n.01, celebrado entre a FUNAI e a UFPA, objetivando 
cooperação interinstitucional entre as partes conveniadas para realização 
nas áreas indígenas do Estado do Pará, de estudos e pesquisa e Projetos de 
extensão. Contém termo do convênio.  
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01.05.1513  
Cx.1; p.3 

[1995] Convênio n.002, celebrado entre a UNIFAP e a UFPA, objetivando 
estabelecer uma cooperação técnico-científica e cultural ampla para a 
realização de consultoria técnica, aperfeiçoamento de recursos humanos, 
cursos, palestras, incremento de atividades de pesquisas e extensão. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1514  
Cx.1; p.4 

04.12.1995 Convênio n.03, celebrado entre o IPHAN- 2ª CR e a UFPA, objetivando a  
realização de Estágio para estudantes indicados pela instituição de ensino. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1515  
Cx.1; p.5 

25.10.1995 Convênio n.05, celebrado entre a SEOP, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer as bases gerais de cooperação entre SEOP, UFPA e a 
FADESP, para desenvolvimento de estudos Programas e Projetos de 
Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente, bem como intercâmbio cultural, 
artístico e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1516  
Cx.1; p.6 

14.02.1995 Convênio n.006, celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando 
cooperação técnico-artística mediante ações conjuntas da convenente e 
conveniada com vistas ao desenvolvimento da Educação pela dança. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1517  
Cx.1; p.7 

12.04.1995 Convênio n.009, celebrado entre a SEDUC, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ e a UFPA, objetivando parceria entre as convenentes, para 
execução do Programa de qualidade permanente de professores do 1º 
Grau menor do município de Marabá. Contém termo do convênio.  

01.05.1518  
Cx.1; p.8 

18.07.1995 Convênio n.011, celebrado entre a SUDAM  e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsas de Estágio pela SUDAM a estudantes indicados pela 
Instituição de Ensino - Convenente. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1519  
Cx.1; p.9 

29.12.1995 Termo Aditivo n.12 ao convênio n.057, celebrado entre a AHIMOR, 
UFPA e a FADESP, objetivando elaboração, por parte da UFPA e a 
FADESP, do estudo de diretrizes do canal lateral do Sistema de 
Transposição de desnível da Região das Cachoeiras, na hidrovia do 
Tapajós. Contém termo do convênio 12/95, aditivos.  

01.05.1520  
Cx.1; p.10 

24.10.1995 Termo Aditivo n.16 convênio n.080, celebrado entre a AHIMOR, UFPA e 
a FADESP, objetivando acompanhamento, controle e fiscalização por 
parte da UFPA e a FADESP, da construção do Arco de Segurança na 
Eclusa da Usina Hidroelétrica de Tucuruí. Contém termo do convênio.  

01.05.1521  
Cx.1; p.11 

[1995] Convênio n.16, celebrado entre a CAPES, CFCH e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização em História da  Amazônia. Contém 
processos de prestação de serviços.  

01.05.1522  
Cx.1; p.12 

24.10.1994 Termo Aditivo n.17 ao convênio n.82, celebrado entre a AHIMOR, UFPA 
e a FADESP, objetivando complementar os estudos já realizados sobre a 
hidrovia do Rio Capim. Contém termo aditivo. 

01.05.1523  
Cx.1; p.13 

29.12.1995 Termo Aditivo n.18 ao convênio n.84, celebrado entre a AHIMOR, UFPA 
e a FADESP, objetivando elaboração por parte da UFPA e a FADESP, 
dos serviços de verificação das condições de navegabilidade dos rios 
Anajás, Anabiú e Atuá, na Ilha do Marajó, visando interligação de 
maneira a permitir a ligação Macapá- Belém. Contém termo aditivo.  

01.05.1524  
Cx.1; p.14 

26.10.1995 Convênio n.019, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
Prática de tecnologia alternativa para o desenvolvimento sustentado de 
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Salvaterra/Pará. Contém termo do convênio, pagamento de serviços.  

01.05.1525  
Cx.1; p.15 

26.12.1995 Termo Aditivo n.19 ao convênio n.97, celebrado entre a AHIMOR, UFPA 
e a FADESP, objetivando preparo de toda a documentação necessária a 
concorrência Pública, cujo objeto e a execução de obras e implantação de 
serviços que garantam condições de navegabilidade no Rio Tocantins. 
Contém termo aditivo.  

01.05.1526  
Cx.1; p.16 

[1995] Convênio n.27, celebrado entre a UFPA, HUBFS e a FADESP, 
objetivando o pagamento de serviços de pessoal técnico administrativo do 
HUBFS, com recursos transferidos do convênio 20/87-UFPA/SUS. 
Contém recursos do convênio.  

01.05.1527  
Cx.2; p.17 

[1995] Convênio n.32, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando custear 
despesas com pagamento de serviços pessoal e material de consumo. 
Contém prestação de serviços.  

01.05.1528  
Cx.2; p.18 

[1995] Convênio n.37, celebrado entre a FADESP, UFPA e o BC, objetivando a 
restauração de livros da Biblioteca Central. Contém prestação de contas, 
balancete financeiro.  

01.05.1529  
Cx.2; p.19 

16.10.1995 Convênio n.039, celebrado entre a SEDUC, SEOP e a UFPA, objetivando 
o repasse de recursos financeiros por parte da SEDUC, para o SEOP, 
destinados à recuperação da casa do estudante nesta cidade. Contém 
termo do convênio, aditivos.  

01.05.1530  
Cx.2; p.20 

[1995] Convênio n.45, celebrado entre a SESu, PROLICEM e a UFPA, 
objetivando a execução do Programa “Licenciatura para os Centros: 
Letras e Artes, Ciência Exatas e Naturais”. Contém pagamento de 
bolsistas, prestação de contas.  

01.05.1531  
Cx.2; p.21 

[1995] Convênio n.48, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando custear 
despesas com pagamento de serviços  de pessoal e material de consumo. 
Contém pagamento de serviços.  

01.05.1532  
Cx.2; p.22 

15.12.1995 Convênio n.051, celebrado entre o MCT e a UFPA, objetivando a 
montagem de uma estrutura de análise instrumental para o estudo de 
resinas naturais, na busca de conhecer suas propriedades e estruturas 
químicas, o que constitui a base necessária à aplicações tecnológicas e 
industriais. Contém prestação de contas, pagamento de fornecedores.  

01.05.1533  
Cx.2; p.23 

04.12.1995 Convênio n.052, celebrado entre a UFPA e a SUDAM, objetivando 
estabelecer um Programa de Cooperação técnico-científica e de apoio 
logístico entre os convenentes, a mobilização de recursos humanos, 
financeiros e materiais disponíveis. Contém termo do convênio.  

01.05.1534  
Cx.2; p.24 

[1995] Convênio n.058, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Geração de energia elétrica para pequenas 
comunidades da Amazônia”. Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1535  
Cx.2; p.25 

[1995] Convênio n.061, celebrado entre a UFPA, FADESP e a CAPES, 
objetivando alocação de recursos financeiros pela CAPES, de acordo com 
suas disponibilidades à convenente com vistas à execução das atividades 
do Projeto aprovado pelo PADCT. Contém termo do convênio.  

01.05.1536  
Cx.3; p.26 

[1995] Convênio n. 63, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização em Educação e Informática. 
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Contém pagamentos diversos.  

01.05.1537  
Cx.3; p.27 

28.03.1995 Convênio n.064, celebrado entre a EMBRAPA, FCAP, CEPLAC, UFPA 
e o SENAR,  objetivando cooperação técnica remunerada, que destina-se 
ao desenvolvimento das ações para assessoramento, implantação e Prática 
dos Cursos e Laboratórios da Fundação Escola Agroindustrial “Juscelino 
Kubistchek de Oliveira”. Contém termo do convênio.  

01.05.1538  
Cx.3; p.28-A-B 

[1995] Convênio n.71, celebrado entre a UFPA, CG e a FADESP, objetivando a 
execução do Programa Especial de formação de Mestres e Doutores na 
área de Geofísica para exploração de petróleo. Contém prestação de 
contas.  

01.05.1539  
Cx.3; p.29 

24.10.1995 Convênio n.072-00-CIRAD-CA e a FADESP, celebrado entre o 
CENTRO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PESQUISA 
AGRONÔMICA, objetivando o repasse de Recursos Financeiros pela 
CIRARD à FADESP, para contratação de recursos humanos, com 
finalidade de desenvolver o Projeto de pesquisa “Diagnóstico da Pecuária 
nos Sistemas de Produção Agrícola da Amazônia Oriental”. Contém 
termo do convênio, aditivo, balancete financeiro.  

01.05.1540  
Cx.3; p.30 

[1995] Convênio n.081, celebrado entre a CAPES, FADESP e a UFPA, 
objetivando alocação de recursos, pela CAPES, de acordo com sua 
disponibilidades, com vistas a execução das atividades do Projeto 
aprovado, no âmbito do PADCT. Contém termo do convênio.  

01.05.1541   
Cx.3; p.31 

01.08.1995 Convênio n.082, celebrado entre a ALBRÁS e a UFPA, objetivando 
aprimoramento da formação de profissionais ligados a área de Engenharia 
Elétrica por meio do desenvolvimento de teses relacionadas  com 
produtos da ALBRÁS. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1542  
Cx.3; p.32 

[1995] Convênio n.87, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados a apoiar a Instituição com recursos 
financeiros para atender despesas com manutenção, visando um melhor 
desempenho das atividades acadêmicas. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1543  
Cx.3; p.33 

27.10.1995 Convênio n.110, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoiar a Instituição com recursos financeiros para atender despesas com 
Avaliação Institucional (PAIUB), visando atender as atividades 
acadêmicas. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1544  
Cx.4; p.34 

27.10.1995 Convênio n.111, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
dotar a Instituição de recursos financeiros para assegurar as despesas com 
manutenção geral. Contém termo do convênio.  

01.05.1545  
Cx.4; p.35 

27.10.1995 Convênio n.112, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
assegurar a realização e revitalização dos laboratórios de Graduação, por 
meio de aquisição de equipamentos pelo PROLAB/95. Contém termo do 
convênio, prestação de contas.  

01.05.1546  
Cx.4; p.36 

[1995] Convênio n.118, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização do Programa de Pós-Graduação no Centro de Geociências. 
Contém processos de compra de material permanente.  

01.05.1547  
Cx.4; p.37 

31.08.1995 Convênio n.127, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELÉM, SEMEC, CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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PROFESSOR EIDORF MOREIRA-ESCOLA BOSQUE e a UFPA, 
objetivando a execução de Programas de Conhecimentos Científicos e 
Tecnológicos, visando o desenvolvimento do centro de referências em 
educação ambiental-Escola Bosque “Professor Eidorf Moreira”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1548  
Cx.4; p.38 

30.11.1995 Convênio n.147, celebrado entre o INDESP e a UFPA, objetivando a 
realização do “Projeto Riacho Doce”, oferecendo atividades ocupacionais, 
educacionais e de saúde, com reforço alimentar à criança e adolescentes, 
vizinhos ao Campus do Guamá. Contém termo do convênio, pagamentos 
de serviços, prestação de contas.  

01.05.1549  
Cx.4; p.39 

[1995] Convênio n.151, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
apoio a manutenção e Prática da infra-estrutura necessária ao desempenho 
dos Cursos de Pós-Graduação. Contém processos de compra de material 
permanente.  

01.05.1550  
Cx.5; p.40 

05.10.1995 Convênio n.163, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
manutenção e Prática da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento 
dos Cursos de Pós-Graduação. Contém compra de material permanente, 
prestação de contas.  

01.05.1551  
Cx.5; p.41 

05.10.1995 Convênio n.165, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando o apoio 
na manutenção e Prática da infra-estrutura necessária ao desempenho dos 
Cursos de Pós-Graduação. Contém processos de compra de material 
permanente, prestação de conta.  

01.05.1552  
Cx.5; p.42 

[1995] Convênio n.168, celebrado entre o MEC, SESu, PROEX e a UFPA, 
objetivando a Cooperação Interinstitucional entre a Comunidade 
Acadêmica e a sociedade organizada, na formulação e Prática da reforma 
urbana e melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade de 
Belém. Contém relatório de atividades 1995, Plano de Trabalho-Projeto 
de Extensão: “Programa de Apoio a Reforma Urbana- PARU”, processos, 
produção literária, contrato CEF/UFPA 1996, correspondências.  

01.05.1553  
Cx.6; p.43 

27.10.1995 Convênio n.195, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento da IFES mediante compatibilização dos seus recursos 
financeiros para despesa com manutenção da UFPA. Contém edital do 
convênio publicado no DOU, em 01/11/95, prestação de contas.  

01.05.1554  
Cx.6; p.44 

[1995] Convênio n.211, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Programa Integração Graduação/Pós-Graduação-PROIN. 
Contém termo aditivo n.001/96, prestação de contas.  

01.05.1555  
Cx.6; p.45 

29.12.1995 Convênio n.248, celebrado entre a CAPES, FADESP e a UFPA, 
objetivando alocação de recursos financeiros pela CAPES, de acordo  
com as suas disponibilidades, com vistas à execução das atividades do 
Projeto aprovado no âmbito do PADCT. Contém termo do convênio.  

01.05.1556  
Cx.6; p.46 

[1995] Convênio n. 259, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando Bolsas 
de Estudos ao Programa Especial de Treinamento - PET, para alunos dos 
Cursos de Ciências Sociais, Física, Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica e Geografia. Contém processos de pagamento de bolsas.  

01.05.1557  
Cx.6; p.47 

[1995] Convênio n.330, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento de Programa de apoio de Pós-Graduação “Latu Sensu”, 
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referente a pagamento médico-cirúrgico. Contém processos de pagamento 
de bolsas.  

01.05.1558  
Cx.6; p.48 

[1995] Convênio n.359, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Programa de Pós-Graduação: II Curso de Especialização de 
Introdução à Física Contemporânea; II Curso Internacional de Política 
Cientifica e Tecnológica para a Amazônia; Curso de Acesso à Informação 
Especializada e Normalização de Trabalhos Científicos; Curso de 
Especialização em Organização de Arquivos. Contém processos de 
pagamento diversos.  

01.05.1559  
Cx.6; p.49 

[1995] Convênio n.364, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização a Distância. Contém processos de 
pagamentos de serviços.  

01.05.1560  
Cx.6; p.50 

[1995] Convênio n.369, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução de Curso de Especialização. Contém processos de pagamento de 
serviços.  

01.05.1561  
Cx.7; p.51 

[1995] Convênio n.402, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Programa PET, para atender os Cursos de Física, Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânico e Geografia. Contém processos de pagamento 
diversos, prestação de contas.  

01.05.1562  
Cx.7; p.52 

[1995] Convênio n.1695, celebrado entre a FNDE e a UFPA, objetivando a 
execução de auxílio financeiro destinado à Melhoria da Qualidade de 
Ensino e Pesquisa. Contém prestação de contas.  

01.05.1563  
Cx.8; p.53 

05.01.1995 Convênio celebrado entre a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer a colaboração recíproca em 
função de seus próprios Programas e os aprovados em conjunto com listas 
a ampliação das diversas áreas de atuação. Contém termo do convênio.  

01.05.1564  
Cx.8; p.54 

23.01.1995 Protocolo de interesses celebrado entre as CENTRAIS ELÉTRICAS 
BRASILEIRAS-ELETROBRÁS e a FADESP-UFPA, objetivando 
estabelecer as bases gerais de cooperação para o desenvolvimento de 
Projetos de interesses da Eletrobrás, nos Campi de atuação da 
FADESP/UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1565  
Cx.8; p.55 

[02.1995] Convênio de Cooperação celebrado entre o DISTRITO FEDERAL e a 
UFPA, objetivando estabelecer cooperação em áreas de interesses das 
comunidades universitárias. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1566  
Cx.8; p.56 

03.02.1995 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a FUB e a UFPA, 
objetivando um quadro jurídico de conjunto das relações existentes entre a 
FUB e a UFPA, e ainda desenvolver uma colaboração mais estreita entre 
as instituições convenentes. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1567  
Cx.8; p.57 

15.03.1995 Acordo celebrado entre a UFPA, NUMA e a UNIVERSITE DU 
QUEBEC À MONTREAL-CANADÁ, objetivando subvenção de verbas. 
Contém termo do acordo. 

01.05.1568  
Cx.8; p.58 

01.05.1995 Convênio de coordenação celebrado entre a UFPA, CENTRO DE 
GEOCIÊNCIAS e o INSTITUTO DE GEOFÍSICA DA 
UNIVERSIDADE FRIDERICIANA DE KARLSRUHE- ALEMANHA, 
objetivando cooperação de longa duração entre o Centro de Geociências 
da UFPA e o INSTITUTO DE GEOFÍSICA DA UNIV. 
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FRIDERICIANA. Contém termo do convênio.  

01.05.1569  
Cx.8; p.59 

09.05.1995 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII e a UFPA, 
objetivando concessão de bolsas de complementação escolar, por parte da 
UFPA para adolescentes cadastrados na FUNPAPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1570  
Cx.8; p.60 

17.05.1995 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN-CENTRO 
COORDENADOR DOP BRASIL NO SIAMAZ, e a FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, objetivando a Prática e 
manutenção de um Centro de Cooperante da Rede de Informação 
Bibliográfica e Referencial em assuntos concernentes a Região 
Amazônica Brasileira na Conveniada.  

01.05.1571  
Cx.8; p.61 

18.05.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando atuação 
conjunta das convenentes visando promover ações e esforços para pleno 
funcionamento do Programa de incubação de empresas de base 
tecnológica. Contém termo do convênio.  

01.05.1572  
Cx.8; p.62 

23.05.1995 Convênio de Cooperação Técnico Científica, celebrado entre 
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO TOCANTINS E 
ARAGUAIA, UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta das 
convenentes, visando promover ações voltadas a assessoria técnica a 
execução de Projetos, obras e serviços de interesse das vias navegáveis. 
Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1573  
Cx.8; p.63 

25.05.1995 Acordo celebrado entre a UNIVERSIDADE DE STRATHCLY e a 
UFPA, objetivando utilizar os esforços das instituições para estimular 
cooperação, fortalecer o ensino e a pesquisa e ampliar a experiência 
internacional dos recursos humanos das instituições, em especial na área 
de Educação Ambiental. Contém termo do acordo.  

01.05.1574  
Cx.8; p.64 

31.05.1995 Acordo de Doação firmado entre o MEC, METRIMPEX COMÉRCIO 
(REPÚBLICA DA HUNGRIA) e a UFPA, objetivando recebimento de 
equipamentos hospitalares e laboratoriais  doados pela República da 
Hungria, para fins de ensino e pesquisa na UFPA. Contém Resolução n. 
1055/1998 - autorizando aceitação, listagem de equipamentos.  

01.05.1575  
Cx.8; p.65 

[06.1995] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a UFPA e a SEJU, 
objetivando troca de cooperação técnica e científica, realização de Cursos, 
seminários etc., visando a criação e consolidação da casa do cidadão. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1576  
Cx.8; p.66 

[06.1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a USP, objetivando a implantação do 
Curso de Especialização, Mestrado e Doutorado em Pediatria do Centro 
de Ciências da Saúde da UFPA. Contém termo do convênio, programa de 
cooperação.  

01.05.1577  
Cx.8; p.67 

[06.1995] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a FUNTELPA e a 
UFPA, objetivando troca de cooperação técnica na área de planejamento e 
administração. Contém termo do convênio.  

01.05.1578  
Cx.8; p.68 

29.06.1995 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALINÓPOLIS e a UFPA, objetivando atuação conjunta das convenentes 
visando promover ações voltadas a assessoria técnica e a execução de 
Projetos e serviços para elaboração do planejamento urbano de 
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Salinópolis. Contém termo do convênio.  

01.05.1579  
Cx.8; p.69 

10.07.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e o GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, objetivando intercâmbio de recursos humanos, de modo a suprir 
necessidades de elementos técnicos para o desenvolvimento dos objetivos 
que constam no convênio. Contém termo do convênio.  

01.05.1580  
Cx.8; p.70 

20.07.1995 Termo de compromisso celebrado entre o UNICEF e a UFPA, 
objetivando concessão de Estágio a estudante da UFPA. Contém termo de 
compromisso de estágio.  

01.05.1581  
Cx.8; p.71 

21.07.1995 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ, UFPA e a SESP, objetivando cooperação 
para realização de atividades de Ensino e Graduação, Residência Médica, 
Pesquisa de extensão nas áreas de Saúde, Administração Hospitalar e 
aéreas afins. Contém termo do convênio.  

01.05.1582  
Cx.8; p.72 

01.08.1995 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a ALUMINIO BRASILEIRO 
ALBRÁS e a UFPA, objetivando prorrogação do prazo e aumento do 
valor total estimulado do convênio original.  

01.05.1583  
Cx.8; p.73 

04.08.1995 Convênio de Cooperação Científica - tecnológico celebrado entre CITE 
DES SCIENCES DE L’AMAZONIC, UFPA e a FADESP, objetivando o 
desenvolvimento de Estudos, Programas e Projetos de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente e  intercâmbio cultural.  

01.05.1584  
Cx.8; p.74 

08.08.1995 Convênio de Cooperação celebrado entre a UFPA e a SOCIEDADE 
MINEIRA DE CULTURA, objetivando intercâmbio e cooperação 
didático- científica e cultural e o estabelecimento de mecanismos para sua 
realização, entre a UFPA e a SOCIEDADE. Contém termo do convênio.  

01.05.1585  
Cx.8; p.75 

09.08.1995 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a COHAB, e a UFPA, 
objetivando atuação conjunta das convenentes visando promover ações 
voltadas a assessoria técnica e a execução de Projetos e serviços 
relacionados com a política habitacional do Estado. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1586   
Cx.8; p.76 

28.08.1995 Convênio celebrado entre a UFPA, SAGRI e a EMATER, objetivando 
estabelecer condições básicas de cooperação, entre as partícipes, visando 
execução conjunta de um Programa Integrado de Pesquisa, Formação, 
Fomento e Desenvolvimento Sustentável do Setor Agrícola da Região do 
Oeste do estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.1587  
Cx.8; p.77 

28.08.1995 Convênio celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 
TRT 8ª REGIÃO e a UFPA, objetivando aos alunos a realização de 
Estágios no Tribunal Regional do Trabalho. Contém termo do convênio, 
aditivo, compromissos de Bolsistas anos: 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 
2003.  

01.05.1588  
Cx.8; p.78 

11.08.1995 Convênio celebrado entre o GRUPO DE TRABALHO DA AMAZÔNIA-
GTA e a UFPA, objetivando atuação conjunta das convenentes visando 
promover ações voltadas a assessoria técnica à elaboração de Projetos a 
serem a implantados na ilha do Marajó.  

01.05.1589  
Cx.8; p.79 

29.06.1995 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE PAULISTA “JULIO DE 
MESQUITA FILHO” e a UFPA, objetivando colaboração mútua na 
execução de atividades comuns as duas instituições. Contém termo do 
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convênio.  

01.05.1590  
Cx.9; p.80 

30.08.1995 Convênio celebrado entre a SUDAM e a UFPA, em 30 de agosto de 1995, 
objetivando apoio ao Programa de Capacitação dos Servidores SUDAM/ 
PCSS/PRAP. Contém termo do convênio.  

01.05.1591  
Cx.9; p.81 

10.09.1995 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o HOSPITAL DOS 
SERVIDORES DO ESTADO, INSTITUTO OPHYR LOYOLA e a 
UFPA, objetivando formação de recursos especializados por meio de 
programas ou projetos.  

01.05.1592  
Cx.9; p.82 

13.09.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a RÁDIO EMISSORA DE 
EDUCAÇÃO RURAL DE SANTARÉM, objetivando  cooperação 
recípocra em atividades de interesse comum e intercâmbio. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1593  
Cx.9; p.83 

20.09.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
ENSINO E GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO À AIDS DO PARÁ, 
objetivando o desenvolvimento conjunto de atividades técnicas, 
científicas, culturais e educacionais, para que venha colaborar com o 
desempenho de atividades visando a redução da incidência de exposição 
ao HIV/AIDS. Contém termo do convênio.  

01.05.1594  
Cx.9; p.84 

21.09.1995 Termo de convênio celebrado entre o DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO-DETRAN e a UFPA-CENTRO DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS, objetivando a admissão de estagiários, na forma prescrita da 
legislação e especialmente no que contém na lei n.6494 e no Decreto 
Federal n.87497, alunos da UFPA mediante o sistema de bolsas de 
complementação educacional ou estágio, remunerado ou não. Contém 
termo do convênio, compromisso.  

01.05.1595  
Cx.9; p.85 

28.09.1995 Convênio celebrado entre a REPÚBLICA FEDERATIVA DA 
ALEMANHA e a UFPA, objetivando a reconstrução do Chalé de ferro 
(Imprensa Oficial do Estado) no Campus da UFPA, em Belém. Contém 
processo de licitação de obra, relatório, termo de adoção - subvenção, 
planta baixa.  

01.05.1596  
Cx.9; p.86 

05.10.1995 Convênio celebrado entre o ZETRUN FUER MARINE 
TROPENOEKOLOGIE (ZMT) e a UFPA, objetivando fortalecer o 
NUMA da UFPA e o ZMT, na competência técnica e científica no estudo 
e tratamento de todos os aspectos referidos ao manejo e dinâmica dos 
manguezais. Contém termo do convênio.  

01.05.1597  
Cx.9; p.87 

09.10.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a PONTÍFICIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, objetivando regular a cooperação 
técnico científica e cultural do convênio. Contém termo do convênio.  

01.05.1598  
Cx.9; p.88 

10.10.1995 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM e a UFPA, objetivando firmar compromisso para 
implantação de um Programa Especial de Coordenação. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1599  
Cx.9; p.89 

19.10.1995 Convênio celebrado entre o IBAMA, JABOR-RJ e a UFPA, objetivando 
apoiar a produção e edição de CD-ROM, de caráter didático e interativo 
sobre a Região Amazônica. Contém termo do convênio, prestação de 
serviços.  
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01.05.1600  
Cx.9; p.90 

27.10.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MAULE, objetivando ações conjuntas para desenvolver atividades de 
intercâmbio acadêmico de formação, capacitação e aperfeiçoamento 
profissional. Contém termo do convênio, antecedentes para o convênio.  

01.05.1601  
Cx.9; p.91 

31.10.1995 Convênio celebrado entre a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando desenvolvimento de 
Programas de interesse da Assembleia Legislativa, para servir as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFPA.  

01.05.1602  
Cx.9; p.92 

03.11.1995 Convênio celebrado entre o TRT DA 8ª REGIÃO e a UFPA, objetivando 
Estágio Curricular Obrigatório, oferecido aos alunos do Curso de 
Graduação em Direito. Contém termo do convênio.  

01.05.1603  
Cx.9; p.93 

14.11.1995 Convênio celebrado entre a UFPA e a CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA 
LUTERANA CRISTO SALVADOR, objetivando a cooperação recíproca 
em atividades de interesse comum e de Estágios. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1604  
Cx.9; p.94 

20.11.1995 Convênio celebrado entre a BIREME e a UFPA, objetivando criação e 
manutenção de um Centro Cooperante da Rede Brasileira de Informações 
em Ciências da Saúde na Biblioteca da UFPA.  

01.05.1605  
Cx.9; p.95 

29.11.1995 Convênio celebrado entre a INFORMAM, SIAMAZ e a FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, objetivando um centro 
cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e Referencial em 
assuntos ligados a Região Amazônica Brasileira. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1606  
Cx.9; p.96 

31.11.1995 Convênio celebrado entre a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e a UFPA, 
objetivando firmar compromissos para o desenvolvimento de um 
Programa Especial de Cooperação. Contém termo do convênio.  

01.05.1607  
Cx.9; p.97 

01.12.1995 Convênio de cooperação técnico científico celebrado entre a SUDAM e a 
UFPA, objetivando estabelecer um Programa de Cooperação técnico- 
científica e de apoio logístico entre os convenentes, para mobilização de 
recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis.  

01.05.1608  
Cx.9; p.98        

28.12.1995 Convênio de Cooperação celebrado entre a ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DO PARÁ e a UFPA, objetivando desenvolver e fortalecer 
a colaboração recíproca em função de seus próprios Programas e os 
aprovados em conjunto, com listas a ampliação das diversas áreas de 
atuação das convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.1609  
Cx.9; p.99 

[1995] Convênio celebrado entre a SEDUC e a  UFPA, objetivando Estágio aos 
alunos do Curso de Pedagogia e Licenciatura. Contém termo do convênio.  

01.05.1610  
Cx.9; p.100 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE GAMA FILHO, 
objetivando proporcionar experiência de autoaprendizagem por meio de 
oferta de Curso a Distância, visando aquisição de conhecimentos. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1611  
Cx.9; p.101 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA, GEP, SEDUC e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÓBIDOS, objetivando realizar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, e implantação do Curso Superior em Pedagogia. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1612  [1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a COMPANHIA QUÍMICA DO 
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Cx.9; p.102 RECÔNCAVO, objetivando concessão de Estágio a estudantes de 
Engenharia. Contém termo do convênio.  

01.05.1613  
Cx.9; p.103 

[1995] Convênio Administrativo de Cooperação, celebrado entre o GOVERNO 
DO ESTADO DO PARÁ, SEAD e a UFPA, objetivando Estágio 
Supervisionado de discentes de Nível Superior. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1614  
Cx.9; p.104 

[1995] Convênio de Cooperação celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTARÉM, objetivando realização do Curso de 
Extensão e Comunicação Social. Contém termo do convênio.  

01.05.1615  
Cx.9; p.105 

[1995] Convênio de Cooperação técnico-científica celebrado entre a 
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA, DO 
ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA NO PARÁ 
(DFAARA/PARÁ) e a UFPA, objetivando estabelecer um Programa de 
parceria técnico-científica, visando implementar e diversificar as 
atividades técnicas do laboratório de Apoio Animal. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1616  
Cx.9; p.106 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a PRIMEIRA COMISSÃO 
BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES-PCDL, objetivando o 
estabelecimento das bases de cooperação técnico científica entre a UFPA 
e a PCDL, por meio da mobilização de recursos humanos e materiais. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1617  
Cx.9; p.107 

[1995] Acordo celebrado entre a UFPA e o CENTRE DE COOPERATTION 
INTERNA EM RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPENTE-CIRAD, objetivando colaboração ativa entre os dois 
organismos e as outras instituições que estariam dispostas a se associar a 
eles, com vistas a execução do Programa de Pesquisa. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1618  
Cx.9; p.108 

[1995] Convênio celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando apoio ao 
Programa de Capacitação dos servidores da SUDAM.  

01.05.1619  
Cx.9; p.109 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a USP, objetivando a cooperação 
técnica e científica, entre as instituições. Contém termo do convênio.  

01.05.1620  
Cx.10; p.110 

[1995] Convênio de Cooperação Científico-tecnológico, celebrado entre o 
CESUPA, UFPA e a FADESP, objetivando estabelecer as bases gerais de 
cooperação entre as instituições para o desenvolvimento de estudos, 
Programas e Projetos de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, bem 
como intercâmbio cultural, Artístico e outros.  

01.05.1621  
Cx.10; p.111 

[1995] Convênio de Cooperação celebrado entre a UFPA e a PRODEPA,  
objetivando a prestação de serviços especializados de Microfilmagem pela 
PRODEPA à UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1622.  
Cx.10; p.112 

[1995] Convênio celebrado entre o FNS, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer as bases de cooperação técnica entre as partes com  execução 
do Projeto Implantação de rotinas de assistências aos recém- nascidos, nas 
unidades mistas da FNS- Região Norte. Contém termo do convênio. 

01.05.1623  
Cx.10; p.113 

[1995] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, RED 
LATINOAMERICANA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
EN EDUCACIÓN e a UFPA, objetivando subsidiar a base de dados da 
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REDUC para treinar e capacitar profissionais pelo Centro de Educação, 
em padronizar e utilizar informações atualizadas, bem como garantir os 
créditos das bases para as informações. Contém termo do convênio. 

01.05.1624  
Cx.10; p.114 

[1995] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A LA DISTANCIA e a UFPA, objetivando promover e 
desenvolver intercâmbio acadêmicos, de interesse mútuo sobre as bases 
da igualdade, benefício e reciprocidade. Contém termo do convênio.  

01.05.1625  
Cx.10; p.115 

[1995] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RURÓNOPOLIS e a UFPA, objetivando a melhoria do Ensino de 
Matemática, Ciências e Educação Ambiental. Contém termo do convênio.  

01.05.1626  
Cx.10; p.116 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA, SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE BRAGANÇA e a ASSOCIAÇÃO DE 
PEQUENOS PRODUTORES, objetivando desenvolver Projetos 
conjuntos de extinção e da dinamização de ações no campo técnico- 
científico-cultural, voltado para o município de Bragança. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1627  
Cx.10; p.117 

[1995] Convênio celebrado entre o CENTRO DE ECOLOGIA TROPICAL 
MARINHA DA ALEMANHA, MPEG e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento e execução em conjunto do Projeto Integrado de 
Pesquisa MADAM, que visa o estudo do manejo e da dinâmica de aéreas 
de mangue do litoral norte do Brasil. Contém termo do convênio.  

01.05.1628  
Cx.10; p.118 

[1995] Instrumento Particular de Convênio celebrado entre a TELEPARÁ e a 
FADESP, objetivando instalação de entroncamento óptico de sistema 
telefônico. Contém termo do convênio, projeto.  

01.05.1629  
Cx.10; p.119 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE DE TOULOSE 
MIRAIL (França), objetivando instaurar e desenvolver uma cooperação 
científica que favoreça a mobilidade dos estudantes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1630  
Cx.10; p.120 

[1995] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM e a UFPA, objetivando manter intercâmbio de recursos 
humanos, de modo a suprir necessidades mútuas de elementos técnicos. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1631  
Cx.10; p.121 

[1995] Convênio celebrado entre o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA 
FERRO SOUZA, FADESP, UFPA e a UNICEF, objetivando 
implementar Ações Básicas sobretudo de impacto preventivo que 
favoreça a diminuição de Morbi-mortalidade materno infantil. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1632  
Cx.10; p.122 

[1995] Convênio celebrado entre a CAPES, UFPA e  a PBTA,  objetivando 
receber os recursos financeiros para realização de Cursos de Pós-
Graduação. Contém pagamento de serviços, compra de material 
permanente, prestação de contas.  

01.05.1633  
Cx.10; p.123     

[1995] Acordo Internacional estabelecido entre LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ROSÁRIO (REPÚBLICA ARGENTINA COM SEDE 
EM CÓRDOBA) e a UFPA, objetivando desenvolver Programas de 
estudos conjuntos, intercâmbio e cooperação no campo da docência, 
formação de estudantes e a investigação. Contém termo do acordo.  
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01.05.1634  
Cx.10; p.124 

[1995] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ e  a 
UFPA, objetivando a realização de um Programa Especial de 
Coordenação, ambos comprometendo-se à ceder temporária e 
reciprocamente de preferência em tempo integral, recursos humanos. 
Contém minuta do termo do convênio.  

01.05.1635  
Cx.10; p.125 

[1995] Convênio celebrado entre o IPHAN  e a UFPA, objetivando promover a 
ação conjunta entre as partes, no desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
projetos, visando a difusão e intercâmbio de experiências relacionadas 
com a preservação e restauração de bens culturais. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1636  
Cx.10; p.126 

[1995] Convênio celebrado entre a SUDAM e  a UFPA,  objetivando a concessão 
de Bolsas de Estágios pela SUDAM a estudantes indicados pela 
Instituição de Ensino. Contém termo do convênio.  

01.05.1637  
Cx.10; p.127 

[1995] Convênio celebrado entre a PETROBRÁS, FADESP e a UFPA, 
objetivando a utilização pela PETROBRÁS do Sistema DISCO-VAX 
8.600 e do Sistema Workstations de propriedade do Departamento de 
Geofísica do Centro de Geociências da UFPA, no processamento de 
dados geofísicos com aproveitamento simultâneo no Programa de 
Formação de Mestres e Doutores do Curso de Pós-Graduação em 
Geofísica da UFPA. Contém termo do convênio.    

01.05.1638  
Cx.10; p.128 

[1995] Acordo de Cooperação celebrado entre a  UFPA, BIBLIOTECA 
CENTRAL e a FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, objetivando 
Prática do Projeto Globo Ciência como instrumento de divulgação 
científica pela fundação para integrar o Sistema de Consulta e 
Empréstimo Bibliográfico na UFPA.  

01.05.1639 
Cx.10; p.129 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN, CNPq e o MPEG, 
objetivando implantação e manutenção da Rede de Informação 
Bibliográfica e Referencial da Região Amazônica Brasileira. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1640 
Cx.10-11; p.130A-B 

[1995] Convênio celebrado entre a UFPA, FADESP e a ACADEMIA 
AMAZÔNIA, objetivando continuidade do Projeto Academia Amazônia 
referente a produção de Telejornalismo Científico, documentários sobre 
Ciências, Tecnologia e Cultura. Contém prestação de contas, pagamentos 
de serviços.  

ANO 1996 
01.05.1641  
Cx.1; p.1 

09.01.1996 Convênio n.001, celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
e a UFPA, objetivando desenvolver um Programa de Iniciação Científica 
no trabalho com alunos da Universidade Federal do Pará, conforme Plano 
de Trabalho e seu anexo. Contém termo do convênio.    

01.05.1642  
Cx.1; p.2 

22.02.1996 Convênio n.001, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando a Cooperação Técnico-Artística 
mediante ações das convenentes e conveniadas com vistas ao 
desenvolvimento da educação pela dança. Contém termo do convênio.  

01.05.1643  
Cx.1; p.3 

20.03.1996 Termo Aditivo n.001 do convênio de cooperação celebrado entre a UFPA 
e a FADESP, objetivando orientar ações voltadas para desenvolvimento 
científico tecnológico de grande importância para o desenvolvimento de 
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Nossa Região Amazônica. Contém termo aditivo.  

01.05.1644  
Cx.1; p.4 

[1996] Convênio n.001 celebrado entre a FUNDAÇÃO NACIONAL DA 
SAÚDE e a UFPA, com interveniência da SESPA e da SOCIEDADE 
PARAENSE DE PEDIATRIA, objetivando a implantação de assistência 
ao recém nascido em unidades públicas do Sistema Único de Saúde 
(SUS), na região Norte. Contém termo do convênio.  

01.05.1645  
Cx.1; p.5 

16.01.1996 Convênio n.01, celebrado entre o IPHAN e a UFPA, objetivando a 
realização de Estágio e a concessão de Bolsa de Estágio a estudante. 
Contém termo do convênio.    

01.05.1646  
Cx.1; p.6 

23.08.1996 Convênio n.002, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando conjugação de esforços das 
conveniadas em promover intercâmbio de atividades na área de ensino, 
pesquisa e extensão. Contém termo do convênio.  

01.05.1647  
Cx.1; p.7 

26.12.1996 Convênio n.002, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
gerenciamento por parte da FADESP dos recursos advindos da concessão 
de Apoio a Integração Graduação/Pós-Graduação-PROIN. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1648  
Cx.1-3; p.8 
A-I    

29.11.1996 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, FINESP, CNPq e a UFPA, 
objetivando apoio à melhoria das atividades de Pós-Graduação 
desenvolvidas no âmbito do Projeto Norte de Pós-Graduação e Pesquisa, 
em conformidade com o plano de atendimento aprovado pela Capes. 
Contém termo simplificado do convênio, compra de material permanente, 
prestação de contas.   

01.05.1649  
Cx.4; p.9 

[1996] Convênio n.004, celebrado entre a SESMA, HPSM e a UFPA, 
objetivando o desenvolvimento de atividades de ensino/assistência nos 
Cursos de Medicina e Enfermagem. Contém termo do convênio.  

01.05.1650  
Cx.4; p.10 

[1996] Acordo de Cooperação Técnico-científica e artística n.04, celebrado entre 
a UEPB e a UFPA, objetivando a organização e o desenvolvimento de 
atividades de interesse das instituições convenentes, nas aéreas de ensino, 
pesquisa e extensão. Contém termo do convênio.  

01.05.1651  
Cx.4; p.11 

15.10.1996 Convênio n.005, celebrado entre a COHAB, UFPA e a FADESP, 
objetivando atuação conjunta das convenentes visando promover ações 
voltadas a assessoria técnica, a execução de Projetos e Serviços 
relacionados com a política habitacional do Estado. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1652  
Cx.4; p.12 

08.04.1996 Convênio n.009, celebrado entre o SEBRAE e a UFPA, objetivando a 
cooperação mútua, técnica e financeira entre as partes convenentes, 
realização do “I Seminário de Marketing turístico do Pará: Acorda Pará”, 
a ser realizado em Belém, no período de 16 a 17 de abril. Contém termo 
de convênio, prestação de contas.  

01.05.1653  
Cx.4; p.13 

[1996] Convênio n.22, celebrado entre a SEDUC, FADESP e a UFPA, sem 
objetivo. Contém processo de recursos humanos.  

01.05.1654  
Cx.4; p.14                                                                    

[1996] Convênio n.24, celebrado entre a SESPA e a UFPA, objetivando 
estabelecer as condições de cooperação entre as partes envolvidas no 
Projeto GERUS-Desenvolvimento Gerencial da Unidade Básica de saúde 
do Distrito Sanitário, que visa responder a demanda, voltada para a 
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descentralização e para elevação dos padrões de qualidade e 
produtividade das unidades básicas de saúde. Contém termo do convênio.  

01.05.1655  
Cx.4; p.15 

[1996] Convênio n.25, celebrado entre a CAPES e a UFAP, objetivando à 
execução do Curso de Especialização em Língua Portuguesa, nos Campi 
de Santarém, Marabá e Bragança. Contém prestação de contas.  

01.05.1656  
Cx.4; p.16 

26.09.1996 Convênio n.27, celebrado entre o CEME e a UFPA, objetivando a 
realização de análise no controle da qualidade de medicamentos do 
sistema CEME. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1657  
Cx.4; p.17 

11.10.1996 Convênio n.28, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SESPA, UFPA e o HUBFS, objetivando cooperação técnica na prestação 
da Assistência Médico Ambulatorial a pacientes psiquiátricos pelo 
hospital. Contém termo do convênio.  

01.05.1658  
Cx.4; p.18 

30.05.1996 Convênio n.029, celebrado entre o INDESP e a UFPA, objetivando 
viabilizar a realização do Programa Esporte Educacional por meio de 
parcerias de instituições de Ensino Superior com o Instituto Nacional do 
Desenvolvimento do Desporto/INDESP e o Instituto Airton Senna. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.   

01.05.1659  
Cx.5; p.19 

29.08.1996 Convênio n.030, celebrado entre o MEC, SESu, PAIUB e a UFPA, 
objetivando a transferência de recursos destinados a revisão e análise 
crítica do Projeto Pedagógico relativo ao ensino, pesquisa, extensão e a 
gestação acadêmica PAIUB. Contém termo do convênio, prestação de 
serviços.   

01.05.1660  
Cx.5; p.20 

14.08.1996 Termo aditivo ao convênio n.033, celebrado entre a AHITAR e a UFPA- 
FADESP, objetivando elaboração de Estudos de Impactos Ambientais 
para atender as exigências de licenciamento ambiental. Contém termo 
aditivo.  

01.05.1661  
Cx.5; p.21 

[1996] Convênio n.37, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização em Odontopediatria. Contém 
processos de pagamentos diversos, prestação de contas.  

01.05.1662  
Cx.5; p.22 

[1996] Convênio n.PI-38, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de apoio para a consolidação dos Cursos de Pós-Graduação. 
Contém termo simplificado do convênio, processo de compra de materiais 
permanente, prestação de contas.  

01.05.1663  
Cx.5-7; p.23 
A-F 

25.09.1996 Convênio n.55, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Variabilidade Genética, Conservação e 
Determinação de Paternidade de rebanhos bovinos e bubalinos”. Contém 
termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1664  
Cx.7; p.24 

26.09.1996 Convênio n.057, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
“Especiação de Compostos Organomercuriais na Região Amazônica: 
Uma nova abordagem para a questão do Mercúrio”. Contém termo do 
convênio, processo de compra de materiais permanentes, prestação de 
contas, prestação de serviços.   

01.05.1665  
Cx.7; p.25 

23.10.1996 Convênio n.61, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Potencial de Sistema Maré motriz no Estatuário de 
Amazonas”. Contém termo do convênio, prestação de contas, prestação de 
serviços.  
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01.05.1666  
Cx.7; p.26 

[1996] Convênio n.62, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Atualização e ou Elaboração de Planos Diretores em 
Áreas Prioritárias da Amazônia Legal”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1667  
Cx.8; p.27    

[1996] Convênio n.65, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Curso de Especialização em Educação Especial, nos 
Campi de Belém e de Santarém”. Contém termo do convênio, prestação 
de contas, processos de pagamentos diversos.  

01.05.1668  
Cx.8; p.28 

[1996] Convênio n.67, celebrado entre a SUDAM, FADESP e a UFPA, 
objetivando execução do Projeto “Avaliação Econômica do Setor Mineral 
da Amazônia Legal”. Contém relatórios, prestação de contas, fotografias.   

01.05.1669  
Cx.8; p.29   

[1996] Convênio n.68-PI-PROIN/REENGE, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando a concessão de apoio à Integração, Graduação e Pós-
Graduação. Contém processos de bolsista.  

01.05.1670  
Cx.9; p.30 

03.09.1996 Convênio n.069-00, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a 
continuação do Projeto “Bacuri: atendimento odontológico à 
comunidade”. Contém recursos do convênio, pagamentos de serviços.   

01.05.1671  
Cx.9; p.31 

06.11. 1996 Convênio n.071, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando a 
complementação do Projeto “Realização de Tecnologias Alternativas para 
o Desenvolvimento Sustentado”. Contém termo do convênio, pagamentos 
de serviços, processo de compra de material permanente.  

01.05.1672  
Cx.9; p.32 

[1996] Convênio n.LS-72, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Curso de Especialização em Economia do 
Trabalho”. Contém prestação de contas.  

01.05.1673  
Cx.9; p.33 

[1996] Convênio n.81, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Projeto “Curso de Especialização em Educação Motora e 
Esporte na Escola”. Contém prestação de contas.  

01.05.1674  
Cx.9; p.34 

[1996] Convênio n.87, celebrado entre a SEDUC, UFPA e a FADESP, 
objetivando a realização de Curso de Interiorização. Contém recursos do 
convênio, rescisões contratuais, despesas.  

01.05.1675  
Cx.9; p.35 

[1996] Convênio n.88, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando a 
Cooperação entre os partícipes para o gerenciamento técnico, 
administrativo financeiro do ponto de presença (POP) da Rede Estadual e 
Rede Metropolitana de Belém da Internet-Pará. Contém termo do 
convênio.    

01.05.1676  
Cx.10; p.36 

[1996] Convênio n.91, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de bolsas a docentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior dentro do programa suplementar de apoio à qualificação docente.  
Contém termo simplificado do convênio, prestação de contas.  

01.05.1677  
Cx.10; p.37 

12.07.1996 Convênio n.101, celebrado entre o INDESP, PROJETO RIACHO DOCE 
e a UFPA, objetivando a transferência de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Desportivo, no montante de R$ 
165.200.00, para desenvolvimento do “Projeto Riacho Doce”. Contém 
termo do convênio, prestação de contas, pagamentos.  

01.05.1678  
Cx.10; p.38 

[1996] Convênio n.96, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução de Cursos de Especialização em Morfologia, Serviço Social: 
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Gestão de Políticas Sociais e Gemologia. Contém prestação de contas, 
processos de pagamentos diversos.  

01.05.1679  
Cx.10; p.39    

[1996] Convênio n.LS127, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução de Cursos de Especialização em: Educação e Problema 
Regionais, Língua Portuguesa; Bragança e Marabá, Hidrogeologia 
Aplicada II. Contém prestação de contas, processo de compra de material.   

01.05.1680  
Cx.10; p.40   

[1996] Convênio n.143, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados a Apoiar a Manutenção Geral da 
UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1681  
Cx.11; p.41 

[1996] Convênio n.147, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização de Cursos de Pós-Graduação, Programa Especial de 
Treinamento–PET. Contém prestação de contas.  

01.05.1682  
Cx.11; p.42 

10.06.1996 Convênio n.161, celebrado entre a CAPES, FADESP e a UFPA, 
objetivando alocação de recursos financeiros pela CAPES, de acordo com 
as suas disponibilidades, a convenente para execução do Projeto aprovado 
pelo PADCT. Contém termo do convênio.  

01.05.1683  
Cx.11; p.43 

[1996] Convênio n.221, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do “Projeto de Instrumentação Computadorizada: Modernização 
dos Laboratórios de Circuito e Comunicação do Curso de Engenharia 
Elétrica e Novas Metodologias de Ensino (PROINT)”. Contém prestação 
de contas, compra de materiais permanentes.  

01.05.1684  
Cx.11; p.44 
A-C 

13.12.1996 Convênio n.223, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados a assegurar o funcionamento das 
atividades da UFPA. Contém termo do convênio, gratificações, prestação 
de serviços, pagamentos.  

01.05.1685  
Cx.12; p.45 

[1996] Convênio n.253, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
execução do Curso de Especialização em Geociências Aplicadas ao meio 
Ambiente-GAMA. Contém prestação de contas, pagamentos diversos.  

01.05.1686  
Cx.12; p.46 

[1996] Convênio n.LS260, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução do Curso de Especialização em Educação e Informática. 
Contém prestação de contas, pagamentos diversos.  

01.05.1687  
Cx.12; p.47 

[1996] Convênio n.269, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
execução de Curso de Especialização. Contém prestação de contas, 
gratificações, pagamentos diversos.   

01.05.1688  
Cx.12; p.48 

[1996] Convênio n.272, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização dos Cursos de Especialização em: Tecnologia de Alimentos e 
FIPAM XII. Contém prestação de contas, gratificações.   

01.05.1689  
Cx.12; p.49 

[1996] Convênio n.LS-285, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização de Cursos de Especialização. Contém prestação de contas, 
pagamentos diversos.  

01.05.1690  
Cx.12; p.50 

[1996] Convênio n.LS-291, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização de Cursos de Especialização. Contém prestação de contas, 
pagamentos diversos.  

01.05.1691  
Cx.13; p.51 

[1996] Convênio n.LS-300, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização do Curso de Especialização Educação Ambiental no Campus 
de Santarém. Contém prestação de contas, pagamentos diversos.   
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01.05.1692  
Cx.13; p.52 

[1996] Convênio n.LS-303, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
realização dos Cursos de Especialização em: Educação Ambiental 
(Marabá), Estatística. Contém prestação de contas.  

01.05.1693  
Cx.13; p.53 

[1996] Convênio n.322, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsa PET, para os Cursos: Física, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Ciências Sociais, Geografia, Engenharia Elétrica e 
Geologia.    

01.05.1694  
Cx.13; p.54-A-B 

[1996] Convênio n.5663, celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando 
treinamento e atualização de professores de Ensino Fundamental do 
interior do Estado e periferia de Belém no Projeto “Cria Ação”. Contém 
termo do convênio, compra de material permanente, pagamento de 
serviços.  

01.05.1695  
Cx.13-14; p.55 
A-B 

[1996] Convênio n.5841, celebrado entre o FNDE e a UFPA, objetivando 
atualizar e capacitar cerca de 9450 professores das redes municipais e 
estaduais, que atuam no Ensino Fundamental e educação de jovens e 
adultos. Contém termo do convênio, prestação de contas, processos de 
pagamentos diversos.  

01.05.1696  
Cx.15; p.56 

10.01.1996 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SESPA, FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-FES e a UFPA, 
objetivando o Programa de Diagnóstico precoce e o tratamento da 
Fenilcetonúria e Hipotireoidismo Congênito e de outros erros Inatos do 
metabolismo. Contém termo do convênio.  

01.05.1697  
Cx.15; p.57 

11.01.1996 Convênio celebrado entre a JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ e a UFPA, objetivando propiciar a alunos de 
Curso de Graduação/Profissionalizantes do INTERVENIENTE, 
regularmente matriculados e com frequência efetiva, a realização de 
Estágios nas instituições do CONCEDENTE. Contém termo do convênio.  

01.05.1698  
Cx.15; p.58 

15.01.1996 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN, SIAMAZ e a UFMA, 
objetivando a Prática de um centro cooperante da Rede de Informação 
Bibliográfica e Referencial em assuntos concernentes a Região 
Amazônica Brasileira na UFMA. Contém termo do convênio.  

01.05.1699  
Cx.15; p.59 

18.01.1996 Convênio celebrado entre ACFRM, UFPA, SEDUC, CEPLAC e a 
SAGRI, objetivando a conjugação de esforços por parte dos partícipes em 
prol do Programa de Formação de Jovens agricultores por meio da Casa 
Familiar Rural de Medicilândia (PA). Contém termo do convênio, 
aditivos.  

01.05.1700  
Cx.15; p.60 

06.02.1996 Convênio celebrado entre a ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA e a 
UFPA, objetivando a disposição de pessoal docente técnico da EPM para 
UFPA, para o desempenho em caráter eventual, de atividades de ensino, 
pesquisa e elaboração de Projeto e realização do Curso de Especialização, 
Mestrado e Doutorado em Dermatologia do Centro de Ciência da Saúde 
da UFPA. Contém termo do convênio.   

01.05.1701  
Cx.15; p.61 

16.02.1996 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN, SIAMAZ e a UFAC, 
objetivando um centro cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e 
Referencial em assuntos ligados a Região Amazônica Brasileira. Contém 
termo do convênio.  
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01.05.1702  
Cx.15; p.62 

[03.1996] Convênio celebrado entre a UFPA e o SISTEMA RÔMULO 
MAIORANA DE COMUNICAÇÃO-TV LIBERAL, objetivando 
cooperação em atividades de interesse comum e intercâmbio. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1703  
Cx.15; p.63 

12.03.1996 Convênio celebrado entre a INFORMAN, SIAMAZ e a FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, objetivando a Prática e manutenção 
de um Centro Cooperante da Rede de Informação Bibliográfica e 
Referencial em assuntos concernentes a Região Amazônica Brasileira na 
Instituição. Contém termo do convênio.  

01.05.1704  
Cx.15; p.64 

21.03.1996 Acordo Bilateral n.F4P/P-210396, celebrado entre a UFPA (POEMA) e a 
DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (República Federal da Alemanha), 
objetivando execução do Projeto uso de produtos naturais para aplicação 
industrial. Contém termo do acordo, Projeto (em língua Inglesa).  

01.05.1705  
Cx.15; p.65 

25.03.1996 Convênio celebrado entre a GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT e a 
UFPA, objetivando o intercâmbio científico entre o departamento de 
Engenharia Mecânica da UFPA e a Faculdade de Agricultura da GEOR-
UNIVERSITAT. Contém termo do convênio.  

01.05.1706  
Cx.15; p.66 

01.04.1996 Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ, objetivando conjugação e aprofundamento de estudos nas áreas 
de conhecimentos afins e promoção de intercâmbio. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1707  
Cx.15; p.67 

16.05.1996 Termo de Cooperação celebrado entre o CNPq-IBICT e a UFPA, 
objetivando estabelecer e disciplinar as relações da Coordenação Central 
do Catálogo Coletivo Nacional de publicações seriadas-CCN. Contém 
termo de cooperação.  

01.05.1708  
Cx.15; p.68 

[06.1996] Protocolo de Intenções celebrado entre o CRUB, CNPq e a CAPES, 
objetivando implantação das redes de ensino, pesquisa e Pós-Graduação. 
Contém termo do protocolo de intenções.  

01.05.1709  
Cx.15; p.69 

19.06.1996 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA e a UFPA, objetivando realização de intercâmbio da 
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1710  
Cx.15; p.70 

21.06.1996 Convênio celebrado entre a EBCT e a UFPA, objetivando promover 
Projetos, Cursos e/ou Programas de pesquisas, divulgação técnico e 
outras. Contém termo do convênio.  

01.05.1711  
Cx.15; p.71 

05.07.1996 Convênio celebrado entre o IPASEP e a UFPA, objetivando Estágios 
Supervisionados de alunos da Universidade. Contém termo do convênio.  

01.05.1712  
Cx.15; p.72 

24.07.1996 Convênio celebrado entre a VIVENDA-ASSOCIAÇAO DE POUPANÇA 
E EMPRÉSTIMO LIQUIDAÇAO ORDINÁRIA e a UFPA, objetivando 
concessão de Estágios Curriculares a estudantes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1713  
Cx.15; p.73 

27.07.1996 Convênio celebrado entre a UFPA e o CEMAGUI, objetivando a 
cooperação recíproca de interesse comum e Estágio. Contém termo do 
convênio, proposta de seguro.  

01.05.1714  
Cx.15; p.74 

29.07.1996 Convênio celebrado entre a UNITRABALHO e a FORÇA SINDICAL, 
objetivando promover a cooperação para realização de estudos e 
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pesquisas voltados a questão do Mundo do Trabalho. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1715  
Cx.15; p.75 

02.08.1996 Convênio celebrado entre o IDESP, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer as bases gerais de cooperação, visando estudos, pesquisas e 
atividades. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1716  
Cx.15; p.76 

04.09.1996 Convênio celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando promover 
ações e esforços para realização do Projeto e Meio Ambiente na 
Amazônia. Contém termo do convênio.  

01.05.1717  
Cx.15; p.77 

06.08.1996 Convênio celebrado entre a FADESP, UFPA-POEMA e a COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE, objetivando reestruturar sob o aspecto físico e 
gerencial, o COFAPAC, para proporcionar melhores condições de ensino 
formal e profissionalização para Crianças e Jovens do Município de 
Curionópolis. Contém termo do convênio, previsão orçamentária mensal.  

01.05.1718  
Cx.15; p.78     

09.08.1996 Termo de Convênio celebrado entre a UFPA e a ASSOCIAÇÃO DOS 
EMPREGADOS DO BASA, objetivando proporcionar aos alunos 
matriculados nos Cursos mantidos pela UNIVERSIDADE, oportunidade 
de realização de Estágio junto a AEBA. Contém termo do convênio.  

01.05.1719  
Cx.15; p.79 

31.08.1996 Convênio entre PADCT, CNPq e a UFPA, objetivando “Apoio a 
Biblioteca Central da UFPA, na área de Química e Engenharia Química”. 
Contém prestação de contas.  

01.05.1720  
Cx.15; p.80 

06.09.1996 Convênio celebrado entre o BANCO DO BRASIL e a UFPA, objetivando 
a realização de Estágios Profissionais aos alunos regularmente 
matriculados na Instituição de Ensino e que venham frequentando 
efetivamente os Cursos oferecidos na mesma. Contém termo do convênio.  

01.05.1721  
Cx.15; p.81 

09.10.1996 Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS e o CRUB, objetivando Prática  do 
Sistema de Acompanhamento e Avaliação do processo de 
descentralização político-administrativa das ações de assistência social. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1722  
Cx.16; p.82 

28.10.1996 Convênio celebrado entre  o INSTITUTO AYRTON SENNA e a UFPA, 
objetivando o fornecimento de recursos financeiros, para o “Projeto 
Riacho Doce”, destinado ao desenvolvimento bio-psico social e 
educacional de crianças e adolescentes de baixa renda. Contem termo do 
convênio, projeto, prestação de contas.  

01.05.1723  
Cx.16; p.83 

28.11.1996 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN e o GRÊMIO 
LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS, objetivando uma Unidade 
de Apoio da rede de Informação Bibliográfica e Referencial em assuntos 
ligados a Região Amazônica Brasileira.  

01.05.1724  
Cx.16; p.84 

27.12.1996 Instrumento de Realização do Convênio de Cooperação Geral celebrado 
entre o CAP, CPATU, EMPRESA e a UFPA, objetivando especificar as 
condições de Prática de Planos Operativos de atividades acadêmicas e 
científicas entre o CAP e o CPATU, conforme exigência da cláusula 
Primeira (1° e 2° parágrafos) do convênio de cooperação geral. Contém 
minuta do convênio.  

01.05.1725  
Cx.16; p.85 

[1996] Protocolo de Acordo entre a UNIVERSIDADE ANTILHAS-GUÍANA e 
a UFPA, objetivando Programa de Intercâmbio Científico no âmbito da 



Catálogo de ajustes acordos contratos e convênios UFPA 179 

 

Pós-Graduação “Strictu Sensu”, destinados aos estudantes brasileiros e 
franceses do Mestrado/DEA, ensino de línguas estrangeiras e de Ciência 
da Linguagem. Contém termo do acordo.  

01.05.1726  
Cx.16; p.86 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPE e a UFPA, objetivando a cooperação 
técnica-científica, para elaboração e execução de Projetos conjuntos de 
pesquisa, cooperação e a participação de docentes da UFPA no Programa 
de Pós-Graduação da UFPE. Contém termo do convênio.   

01.05.1727  
Cx.16; p.87 

[1996] Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, INPA e a UFPA, objetivando colaboração científica e 
tecnologia na Região Amazônica, privilegiando a produção e a 
sistematização de estudo, pesquisa, formação de recursos humanos e 
informação sobre meio ambiente. Contém termo do convênio.  

01.05.1728  
Cx.16; p.88 

[1996] Convênio celebrado entre a EMBRAPA e a UFPA, objetivando 
estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de concessão de 
Estágios Curriculares, pela concedente, aos estudantes da UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1729  
Cx.16; p.89 

[1996] Convênio de Cooperação Técnico Científica  celebrado entre o GROUPE 
DE RECHERCHE E D’ENCHANGES THECHNOLOGIQUES e a 
UFPA, objetivando a conjugação de esforços por parte do GRET e UFPA, 
em prol de continuação e fortalecimento do Programa de Pesquisa, 
Formação, Desenvolvimento das Agriculturas Familiares (PFD-AFA). 
Contém termo do convênio.  

01.05.1730  
Cx.16; p.90 

[1996] Convênio celebrado entre o JCL-CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, 
ACESSORIA, E INFORMÁTICA e a UFPA, objetivando a cooperação 
recíproca em atividades de interesse comum e a Disciplina de Estágio. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1731  
Cx.16; p.91 

01.04.1996 Convênio celebrado entre as CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando proporcionar a contemplação educacional aos 
estudantes por meio da realização de Estágios Supervisionados nas 
dependências da CELPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1732  
Cx.16; p.92 

[1996] Convênio celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a 
UFPA, objetivando a execução de Projeto “Centro de Orientação e 
Formação Agropastoril e Artesanal do Município de Curionópolis - 
COFAPAC”. Contém termo do convênio.   

01.05.1733  
Cx.16; p.93 

[1996] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando nortear a participação conjunta da SEAD e da UFPA, 
quanto ao Estágio Supervisionado de Estudantes de Nível Superior. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1734  
Cx.16; p.94 

[1996] Convênio celebrado entre a EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV e a UFPA, 
objetivando realização de Estágio na DATAPREV, estabelecer bolsa de 
complementação educacional, para estudantes realizando Curso Técnico, 
Graduação na Instituição de Ensino. Contém termo do convênio.  

01.05.1735  
Cx.16; p.95 

[1996] Convênio celebrado entre o CEME e a UFPA, objetivando a realização de 
análises dos medicamentos produzidos pelo CEME. Contém termo do 
convênio.  
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01.05.1736  
Cx.17-18; p.96 
A-D 

[1996] Convênio celebrado entre a CAPES, BPTA e a UFPA, objetivando 
receber recursos financeiros para a realização de Curso de Pós-Graduação. 
Contém compra de material permanente, pagamentos de serviços, ajuda 
de custo.  

01.05.1737  
Cx.18; p.97 

[1996] Convênio celebrado entre o CNPq, IBCT e a UFPA, objetivando 
estabelecer e disciplinar as relações do CNPq/IBCT, como Unidade 
Coordenadora, e as Instituições Cooperantes do Sistema de Informações 
Sobre Teses-SITE. Contém termo do convênio.  

01.05.1738  
Cx.18; p.98 

[1996] Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o IPHAN e a UFPA, 
objetivando o estabelecimento de cooperação, visando o desenvolvimento 
de atividades programadas para estudos, pesquisas e Projetos. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1739  
Cx.18; p.99 

[1996] Convênio de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre o GEP, 
SECULT, FUNDAÇÃO CULTURAL TANCREDO NEVES e a 
DIRETORIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ, 
objetivando a cooperação técnica e financeira, visando desenvolver um 
conjunto de ações, cuja finalidade comum é divulgar e implementar o 
Programa Nacional de incentivo e leituras. Contém termo do convênio.  

01.05.1740  
Cx.18; p.100 

[1996] Convênio de Cooperação celebrado entre a UNIÃO FEDERAL e o 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, objetivando 
estabelecer procedimentos, normas e condições para implantação e 
operação de um Ponte-de-Presença. Contém termo do convênio.  

01.05.1741  
Cx.18; p.101 

[1996] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA e 
a UFPA, em 1996, objetivando desenvolvimento de Estudos, Projetos e 
Pesquisas, Cursos e publicações de trabalhos técnicos na área, de 
gerenciamento de resíduos sólidos no Campus da UFPA. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1742  
Cx.18; p.102 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPA e o INSTITUTO EVANDRO 
CHAGAS, objetivando  conjugação de interesses e esforços e recursos de 
forma articulada, para o estabelecimento, consolidação do Ensino de Pós- 
Graduação “Stricto Sensu”, em Medicina Tropical. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1743  
Cx.18; p.103 

[1996] Convênio celebrado entre a SEDUC, UFPA, MPA e o CLUBE DE 
CIÊNCIAS DE ABAETETUBA, objetivando desenvolver e fortalecer a 
colaboração recípocra em função de seus próprios Programas. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1744  
Cx.18; p.104 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPA e a ESCOLA AGROTÉCNICA 
FEDERAL DE CASTANHAL, objetivando desenvolvimento de um 
Programa de Cooperação na área de Biotecnologia da Reprodução 
Animal. Contém termo do convênio.  

01.05.1745  
Cx.18; p.105 

[1996] Convênio celebrado entre o SEICON, SECTAM, SEGEP, UFPA e a 
SUDAM, objetivando a elaboração e implantação do Projeto “Plano 
Diretor de Águas Subterrâneas da Região Metropolitana de Belém e 
adjacências”. Contém termo do convênio.  

01.05.1746  
Cx.18; p.106 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO RÔMULO 
MAIORANA, objetivando regular intercâmbio técnico e apoio artístico 
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cultural para eventos do Projeto Arte na Escola. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1747  
Cx.18; p.107 

[1996] Acordo celebrado entre a OHIO STATE UNIVERSITY e a UFPA, 
objetivando intercâmbio educacional e cultural. Contém termo do acordo.  

01.05.1748  
Cx.18; p.108 

[1996] Convênio celebrado entre a UNIFESP e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento de Programa de Apoio Científico na área de saúde. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1749  
Cx.18; p.109 

[1996] Termo de Cooperação celebrado entre o IBAMA e a UFPA,  objetivando 
o desenvolvimento tecnológico da Borracha Natural. Contém termo de 
cooperação. 

01.05.1750  
Cx.18; p.110 

[1996] Convênio celebrado entre o FNDCT, FINEP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Estudos Cito genético Auxiliares à sistemática e uso 
da Bio Diversidade da Amazônia”.  

01.05.1751  
Cx.18; p.111 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPA e a UFRJ, visando o estabelecimento 
do Programa de Mestrado Interinstitucional em Ciências Biológicas 
(BIOFÍSICA) UFPA e a UFRJ. Contém termo do convênio.  

01.05.1752  
Cx.18; p.112 

[1996] Convênio celebrado entre a UFPA e a UNIVERSIDADE 
BOURNEMOUTH-INGLATERRA, objetivando promover o intercâmbio 
de Professores, estudantes e material bibliográfico. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1753  
Cx.18; p.113 

[1996] Convênio de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre a UFPA e a 
USP/FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO, objetivando cooperação 
técnico e científica de docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto na Implantação de Programas de Pós-Graduação no CCS-UFPA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1754  
Cx.18; p.114 

[1996] Convênio de adesão celebrado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL-GEAP, objetivando proporcionar aos servidores 
ou empregados titulares ativos, inativos e pensionistas da Patrocinadora e 
seus dependentes. Contém termo de adesão, aditivo.  

01.05.1755  
Cx.18; p.115 

[1996] Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a UFPA e a UNEG, 
objetivando a realização de cooperação técnico-científica que abrange 
todos os ramos da Ciência e da Cultura. Contém termo de cooperação 
técnica. 

01.05.1756  
Cx.18; p.116 

[1996] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO DE SAÚDE e a UFPA, com 
intervenção da  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO 
PARÁ/SOCIEDADE PARAENSE DE PEDIATRIA, objetivando a 
implantação de rotinas de assistência ao recém-nascido em unidades 
públicas de Sistema Único de Saúde-SUS, situados na Região Norte. 
Contém termo do convênio.  

ANO1997 
01.05.1757 
Cx.1; p.1 

15.01.1997 Convênio n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CÂNDIDO MENDES e a UFPA, objetivando o desenvolvimento mútuo 
de Pesquisas e Programas. Contém termo do convênio.  

01.05.1758 
Cx.1; p.2 

04.1997 Convênio n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO, UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta das 
convenentes visando promover Programas de desenvolvimento Sócio- 
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Econômico de pesquisa, divulgação técnico-científica, intercâmbio 
cultural e outros. Contém termo do convênio.  

01.05.1759 
Cx.1; p.3 

24.04.1997 Convênio n.001, celebrado entre a UFPA e a FUNDAÇÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL-GEAP, objetivando proporcionar aos servidores 
ou empregados titulares ativos, inativos e pensionistas da UFPA e seus 
dependentes. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1760 
Cx.1; p.4 

[1997] Convênio n.001, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA e o NUMA-UFPA, objetivando prestar assessoramento 
técnico na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
Projetos. Contém termo do convênio.  

01.05.1761 
Cx.1; p.5 

[1997] Convênio n.01, celebrado entre a UFPA-CA, por meio do CENTRO 
AGROPECUÁRIA e a EMBRAPA-CPATU, objetivando a congregação 
de esforços entre CAP e o CPATU, afim de reforçar o amplo Programa de 
pesquisa-formação e desenvolvimento das agriculturas familiares 
amazônicas. Contém termo do instrumento, espelho do subprojeto.  

01.05.1762 
Cx.1; p.6 

[1997] Convênio n.002 celebrado entre a UFPA, CT e a FADESP, objetivando 
pagamentos de serviços. Contém solicitação de aditamento, recibo de 
pagamentos de serviços prestados.  

01.05.1763 
Cx.1; p.7 

[1997] Convênio n.02, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, em 28 de 
agosto de 1997, objetivando apoio ao desenvolvimento das atividades de 
Graduação no âmbito do Programa Especial de Treinamento-PET, em 
conformidade com o plano de atendimento aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.                                                                                                                                         

01.05.1764 
Cx.1; p.8 

28.02.1997 Convênio n.003, celebrado entre GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ-GEA, NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE-NUMA e a UFPA, 
com interveniência da SEMA e da SEED, objetivando atualizar os 
profissionais atuantes como agente de saúde pública, formando equipes 
levando informações de como minimizar problemas relativos à saúde 
pública.  

01.05.1765 
Cx.1; p.9 

01.11.1997 Convênio n.003, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTARÉM, UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta das 
convenentes visando promover Programas de pesquisas, intercâmbio 
cultural e artístico. Contém termo do convênio.  

01.05.1766 
Cx.1; p.10 

[1997] Termo Aditivo ao convênio n.003, celebrado entre o ESTADO DO 
PARÁ, SECTAM, UFPA, SEEP e a FADESP, objetivando alteração de 
cláusula. Contém termo aditivo.  

01.05.1767 
Cx.1; p.11 

[1997] Convênio n.003, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ULIANÓLIS (PA) e o NUMA-UFPA, objetivando prestar assessoramento 
técnico na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
Projetos. Contém termo do convênio.  

01.05.1768 
Cx.1; p.12 

31.03.1997 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
proporcionar melhores condições as Instituições de Ensino Superior, para 
formação de recursos humanos. Contém termo do convênio.  

01.05.1769 
Cx.1-2; p.13 
A-D                                                                                                  

28.07.1997 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES, PROAD e a UFPA, 
objetivando proporcionar melhores condições às Instituições de Ensino 
Superior, para a formação de recursos humanos, a produção e o 
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aprofundamento do conhecimento científico nos Cursos de Pós-
Graduação “Stricto Sensu” de acordo com o estabelecido no edital 
PROAD 01/96. Contém termo do convênio, prestação de contas, 
pagamentos diversos.  

01.05.1770 
Cx.3; p.14 

30.04.1997 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio no 
desenvolvimento dos Cursos de Pós-Graduação, contidos no Plano de  
Atendimento aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio.  

01.05.1771 
Cx.3; p.15 
A-B 

30.07.1997 Convênio n.03, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio a 
melhoria das atividades de Pós-Graduação desenvolvidas no âmbito do 
Projeto Norte de Pós-Graduação. Contém termo do convênio, pagamentos 
diversos, diárias.  

01.05.1772 
Cx.4; p.16 

03.03.1997 Convênio n.004, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando a cooperação técnico-artística, 
mediante ações conjuntas das convenentes e conveniadas, com vista ao 
desenvolvimento da educação, por meio da dança. Contém termo do 
convênio, aditivo, projeto arte na escola.   

01.05.1773 
Cx.4; p.17 

04.03.1997 Convênio n.004, celebrado entre o INSTITUTO DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS E TECNÓLOGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ, por 
meio do seu diretor Presidente e a UFPA, do departamento de Engenharia 
Química, e o POEMA, objetivando a realização do Curso de 
Especialização em Tecnologia de Alimentos. Contém termo do convênio.  

01.05.1774 
Cx.4; p.18 

24.03.1997 Convênio n.004, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de Bolsas de Estudo no país, dentro do Programa Demanda 
Social, em nível de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, por Plano de 
Atendimento aprovado pela CAPES, que integram o presente instrumento. 
Contém termo do convênio simplificado, prestação de contas.   

01.05.1775 
Cx.4; p.19 

10.10.1997 Convênio n.07, celebrado entre a CAPES, PADEM e a UFPA, 
objetivando concessão de apoio para realização de redes, Projeto 
PADEM, no âmbito do Programa de Apoio ao desenvolvimento das 
atividades de Pós-Graduação. Contém contrato de prestação de serviço 
02/1997, prestação de contas.  

01.05.1776 
Cx.4; p.20 

24.07.1997 Convênio n.13, celebrado entre o MEC, CAPES, COP e a UFPA, 
objetivando apoio à melhoria das atividades de Pós-Graduação 
desenvolvidas no âmbito do Projeto Norte de Pós-Graduação, em 
conformidade com o Plano de Atendimento aprovado pela CAPES. 
Contém termo simplificado do convênio, prestação de contas.   

01.05.1777 
Cx.4-5; p.21 
A-B 

30.07.1997 Convênio n.013, celebrado entre a SUDAM e a  UFPA , objetivando a 
execução do Projeto “Consolidação e fortalecimento do Programa, 
pobreza e meio ambiente na Amazônia(Poema)”.  

01.05.1778 
Cx.5; p.22 

19.06.1997 Convênio n.014, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização dos Cursos de Aperfeiçoamento em 
Biologia, para professores das redes pública e privada. Contém termo do 
convênio, extrato do convênio, aditivo.  

01.05.1779 
Cx.5; p.23 

19.06.1997 Convênio n.015, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização dos Cursos de Aperfeiçoamento em 
Química do 2º Grau, para professores das redes pública e privada. Contém 
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termo do convênio, aditivo.  

01.05.1780 
Cx.5; p.24 

19.06.1997 Convênio n.016, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização dos Cursos de Aperfeiçoamento para 
professores de Matemática do 2º Grau, para professores das redes pública 
e privada. Contém termo do convênio, extrato do convênio, aditivo.  

01.05.1781 
Cx.5; p.25 

19.06.1997 Convênio n.017, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização dos Cursos de Aperfeiçoamento de 
Métodos Computacionais para o Ensino de Física, para professores das 
redes pública e privada. Contém termo do convênio, extrato do convênio, 
aditivo.  

01.05.1782 
Cx.5; p.26 

19.06.1997 Convênio n.018, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização dos Cursos de Aperfeiçoamento: 
Informática no Ensino de Ciências, das redes pública e privada. Contém 
termo do convênio, extrato do convênio, aditivo.  

01.05.1783 
Cx.5; p.27 

22.09.1997 Convênio n.18, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de apoio para a consolidação dos recursos de Pós-Graduação, 
conforme detalhado no Plano de Atendimento aprovado pela CAPES. 
Contém termo simplificado do convênio, prestação de conta.  

01.05.1784 
Cx.5; p.28 

19.06.1997 Convênio n.019, celebrado entre a SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando a realização do Curso de Aperfeiçoamento em 
Ensino de Física para professores do 2º Grau das redes pública e privada. 
Contém termo do convênio, extrato do convênio, aditivo.  

01.05.1785 
Cx.5; p.29 

09.04.1997 Ajuste n.20 de mútua cooperação, celebrado entre a CNEN, UFPA e a 
INFORMAN, objetivando disciplinar a cooperação entre as convenentes. 
Contém termo de ajuste.  

01.05.1786 
Cx.5; p.30 

07 .07.1997 Convênio n.21, celebrado entre a UFPA e a SEMEC, objetivando regular 
a cooperação técnico-científica e cultural entre a UFPA e a SEMEC, por 
meio do Projeto Arte na Escola. Contém termo do convênio.  

01.05.1787 
Cx.5; p.31 

19.06.1997 Convênio n.022, celebrado entre o GEP, SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando a produção de material didático para o Ensino de 
Ciências e Matemática, para professores das redes pública e privada. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1788 
Cx.5; p.32 

16.05.1997 Convênio n.23, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio a 
integração, Graduação e Pós-Graduação - PROINT, conforme detalhado 
no Plano de Atendimento aprovado pela CAPES. Contém termo do 
convênio simplificado, prestação de contas.  

01.05.1789 
Cx.5; p.33 

[1997] Termo aditivo n.024, celebrado entre a CDP, AHIMOR, UFPA e a 
FADESP, objetivando acompanhamento técnico-científico e a 
fiscalização do Projeto Básico do Sistema de Transposição de corredeiras 
de São Luiz do Rio Tapajós. Contém termo aditivo, termo de referência.  

01.05.1790 
Cx.5-6; p.34 
A-B 

28.04.1997 Convênio n.024, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio 
ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional - MINTER, para 
intensificar o intercâmbio interuniversitário e estimular formas de 
associação entre instituição de Ensino Superior, conforme definido nas 
normas do Subprograma e Plano pela CAPES. Contém prestação de 
contas, pagamento de serviços, gratificações.   
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01.05.1791 
Cx.6; p.35 

[1997] Termo aditivo n.025, celebrado entre a CDP, AHIMOR, UFPA e a 
FADESP, objetivando o acompanhamento técnico-científico e a 
fiscalização do Projeto executivo de drenagem, derrocamento e 
balizamento do canal navegável dos rios Tapajós e Teles Pires, no trecho 
entre Santarém e Cachoeira da Rasteira. Contém termo aditivo, termo de 
referência.  

01.05.1792 
Cx.6; p.36 

24.10.1997 Convênio n.26, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELÉM, UFPA e a SEMEC, objetivando atender o Programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos. Contém processo de monitoria.  

01.05.1793 
Cx.6; p.37 

31.01.1997 Convênio n.31, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando a 
concessão de Bolsas de Estudo no país, Especialização, apoio a Pós-
Graduação “Latu Sensu”, Programa Bolsa de estudo no país. Contém 
termo simplificado do convênio, prestação de contas.   

01.05.1794 
Cx.6; p.38 

[1997] Termo aditivo n.033, celebrado entre a CDP, AHIMOR, UFPA e a 
FADESP, objetivando prorrogação de prazo para 20/04/1998. Contém 
termo aditivo.  

01.05.1795 
Cx.6; p.39 

26.06.1997 Convênio n.039, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
Gerenciamento por parte da FADESP, dos recursos advindos para a 
conclusão da 1º etapa do Projeto “Reconstrução do Chalé de Ferro no 
Campus da UFPA”. Contém termo do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1796 
Cx.6; p.40    

11.03.1997 Convênio n.041, celebrado entre o MEC, CAPES e a UFPA, objetivando 
a concessão de bolsas de estudo no País, para execução do Programa 
Especial de Treinamento-PET, em conformidade com o Plano de 
Atendimento Anual aprovado pela CAPES. Contém prestação de contas, 
termo simplificado do convênio.  

01.05.1797 
Cx.7; p.41 

18.08.1997 Convênio n.052, celebrado entre a COMPANHIA DAS DOCAS DO 
PARÁ, AHIMOR e a UFPA, com interveniência da FADESP, 
objetivando realização de estudos e Projetos das Eclusas de Tucuruí. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1798 
Cx.7; p.42 

31.07.1997 Convênio n.054, celebrado entre o INSTITUTO NACIOANAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO-INDESP, AUTARQUIA 
FEDERAL DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DOS ESPORTES e a 
UFPA, objetivando a realização do Projeto Riacho Doce, no período de 
julho a dezembro de 1997, por meio de pagamentos de despesas com 
aquisição de material esportivo, de material de apoio, de alimentos e 
palestrante para Curso de Capacitação de Monitores. Contém termo 
simplificado do convênio, prestação de contas.  

01.05.1799 
Cx.7; p.43 

04.06.1997 Convênio n.062, celebrado entre a SEDUC, UFPA e a FADESP, 
objetivando destinação de recursos financeiros para realização do Projeto 
“Curso de Educação Especial nos Campi de Belém e Santarém”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1800 
Cx.7; p.44 

11.03.1997 Convênio n.64, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando indicar 
as metas físicas para o presente período acadêmico, de acordo com o Item 
VII do Convênio supracitado, que estão descritas no Plano de 
Atendimento e seus anexos. Contém termo aditivo do convênio, prestação 
de contas.   
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01.05.1801 
Cx.7; p.45 

13.10.1997 Convênio n.87, celebrado entre a UFPA, HUJBB e a FADESP, 
objetivando aporte de recursos financeiros pela UFPA, afim de 
possibilitar a FADESP o atendimento de despesas como o de 
envolvimento de atividades de ensino, pesquisa e assistência a saúde a 
serem incrementadas no HUJBB. Contém termo do convênio.  

01.05.1802 
Cx.7; p.46 

22.10.1997 Convênio n.105, celebrado entre o MEC e a UFPA, por intermédio da 
SESu, objetivando a transferência de recursos destinados a recuperação e 
a ampliação de acervos bibliográficos destinados ao Ensino de Graduação. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1803 
Cx.7; p.47 

19.11.1997 Convênio n.156, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados à aquisição de equipamentos para 
realização de redes locais ETHERNET-Programa de Informatização da 
IES Públicas. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1804 
Cx.8; p.48 

19.12.1997 Convênio n.181, celebrado entre o MEC e a UFPA por intermédio da 
SESu, objetivando “A transferência de recursos destinados a assegurar a 
continuidade das atividades acadêmicas-II PROJETO NORTE DE 
INTERIORIZAÇAO”. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1805 
Cx.8; p.49 

18.12.1997 Convênio n.248, celebrado entre o MEC e a UFPA por intermédio da 
SESu, objetivando a transferência de recursos destinados a realizar uma 
avaliação crítica do Processo Pedagógico, visando o redirecionamento de 
ação - PAIUB. Contém termo do convênio, processos de bolsista, 
pagamentos.   

01.05.1806 
Cx.8; p.50 

22.12.1997 Convênio n.285, celebrado entre o MEC e a UFPA por intermédio da 
SESu, objetivando a transferência de recursos destinados ao apoio 
financeiro para despesas de manutenção da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1807 
Cx.8; p.51 

[1997] Convênio n.2279, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL, MINISTÉRIO 
DA SAÚDE e a UFPA, objetivando dar apoio financeiro para a 
construção e aparelhamento do Hospital Universitário Betina Ferro de 
Souza, visando fortalecer o SUS. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.1808 
Cx.8; p.52 

28.05.1997 Convênio n.77.97.0466.00, celebrado entre o FNDCT, FINEP e a UFPA, 
objetivando a execução do Projeto BACKBONE, com finalidade da 
Prática de uma rede de computadores no Campus Universitário do 
Guamá. Contém prestação de contas.  

01.05.1809 
Cx.9; p.53 

04.11.1997 Convênio n.77.97.0658.00, celebrado entre a FINEP e a UFPA, 
objetivando a execução do Projeto REENGE, que tem por finalidade a 
realização de uma rede de computadores no campus principal. Contém 
prestação de contas.  

01.05.1810 
Cx.9; p.54 

27.08.1997 Convênio n.84800-006, celebrado entre o 4º DISTRITO NAVAL, 
representando o MINISTÉRIO DA MARINHA e a UFPA, objetivando a 
concessão pela Marinha de Estágio Curricular para alunos regularmente 
matriculados, frequentando um dos dois últimos períodos, e com 
frequência efetiva no Curso de Farmácia da UFPA. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1811 01.01.1997 Convênio celebrado entre o MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL,  
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Cx.9; p.55 PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando a concessão de Estágio a estudantes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1812 
Cx.9; p.56 

02.01.1997 Convênio de Cooperação Científica Tecnológica celebrado entre o 
SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando estabelecer as bases gerais de cooperação entre 
SINDICON e a UFPA, para desenvolvimento de estudos, Programas, 
Projetos e ciências, tecnologia e meio ambiente bem como intercâmbio 
cultural, artístico e outros.  

01.05.1813 
Cx.9; p.57 

03.01.1997 Convênio celebrado entre o INCRA-INDÚSTRIA CERÂMICA DA 
AMAZÔNIA S.A e a UFPA, objetivando a realização de Estágios de 
estudantes na forma do disposto na lei n.6494/77. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1814 
Cx.9; p.58 

14.01.1997 Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
disciplinamento da utilização dos periódicos estrangeiros concedidos pela 
CAPES, como estratégia de fomento à Pós-Graduação e a pesquisa. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1815 
Cx.9; p.59 

15.01.1997 Convênio de Cooperação Mútua celebrado entre a UNIVERSIDADE DO 
MATO GROSSO DO SUL e a UFPA, objetivando o intercâmbio e 
cooperação técnico-didático-científico e cultural e o estabelecimento de 
mecanismo para sua realização entre a FUFMS e a UFPA.  

01.05.1816 
Cx.9; p.60 

20.01.1997 Convênio celebrado entre a UFPA e a ESCOLA AGROTÉCNICA 
FEDERAL DE CASTANHAL, objetivando o desenvolvimento de um 
Programa de Cooperação na área de Biotecnologia da Reprodução 
Animal. Contém termo do convênio.  

01.05.1817 
Cx.9; p.61 

05.02.1997 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DE HAMBURG e a 
UFPA, objetivando intercâmbio de estudantes e professores, troca de 
informações, literatura.  

01.05.1818 
Cx.9; p.62 

06.03.1997 Convênio celebrado entre a UFPA e a UFRJ, objetivando desempenho, 
em caráter eventual de atividade de ensino, pesquisa e assessoramento na 
elaboração de Projeto e implantação do Curso de Mestrado 
Interinstitucional em Biofísica. Contém termo do convênio.  

01.05.1819 
Cx.9; p.63 

10.03.1997 Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e a 
UFPA, objetivando a concessão de Estágio aos alunos regularmente 
matriculados nas instituições de ensino, e que venha frequentando, 
efetivamente aos Cursos de Engenharia Química e Engenharia Química 
Industrial. Contém termo do convênio.  

01.05.1820 
Cx.9; p.64 

12.03.1997 Convênio celebrado entre o IEPA, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer as bases gerais de cooperação entre as convenentes para o 
desenvolvimento de Estudos, Programas e Projetos de ciência, Tecnologia 
e meio ambiente, bem como o intercâmbio cultural. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1821 
Cx.9; p.65 

15.03.1997 Convênio celebrado entre a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE e a 
UFPA, objetivando dar continuidade ao Programa de Iniciação Científica 
no trabalho com alunos da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.1822 [04.1997] Termo de Compromisso celebrado entre o CENTRO AGROPECUÁRIO 
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Cx.9; p.66 DA UFPA e a FADESP, objetivando repasse de recursos financeiros para 
pagamentos de aluguel de máquinas. Contém termo de compromisso.  

01.05.1823 
Cx.9; p.67 

[04.1997] Convênio celebrado entre o PNDU, IPEA, NAEA, DPU e a UFPA, sem 
objetivo. Contém tabela censitária básica e derivadas. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1824 
Cx.9; p.68 

02.04.1997 Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARABÁ, objetivando atuação conjunta das convenentes, a Prefeitura 
cederá à Universidade para sediar o campus de Marabá. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1825 
Cx.10; p.69 

09.04.1997 Ajuste de Mútua Cooperação celebrado entre a COMISSÃO NACIONAL 
DE ENERGIA NUCLEAR, por meio do Centro de Informação Nucleares 
e a UFPA, objetivando disciplinar a cooperação entre a CNEN e a UFPA, 
como integrante da rede Brasileira de informação em energia, que tem por 
objetivo a incorporação da literatura técnico-científico brasileira à base de 
dados “Energy ao Energy Technology Data Exchange” (ETDE). Contém 
termo de ajuste.  

01.05.1826 
Cx.10; p.70 

15.05.1997 Convênio de Cooperação Técnico-Científico celebrado entre a 
COSANPA, UFPA e a FADESP, objetivando implementar intercâmbio de 
informações entre as convenentes para o desenvolvimento de estudos 
técnicos. Contém termo do convênio.  

01.05.1827 
Cx.10; p.71 

06.06.1997 Convênio celebrado entre a UFPA, INFORMAN, SIAMAZ e a UNITINS, 
objetivando a Prática e manutenção de um Centro Cooperante da Rede de 
Informação Bibliográfica e Referencial em assuntos concernentes à 
Região Amazônica Brasileira. Contém termo do convênio.  

01.05.1828 
Cx.10; p.72 

01.01.1997 Convênio celebrado entre a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e a 
UFPA, objetivando proporcionar a complementação educacional aos 
estudantes por meio da realização de Estágio Supervisionado nas 
dependências da Leal Moreira. Contém termo do convênio.  

01.05.1829 
Cx.10; p.73 

10.07.1997 Convênio celebrado entre a COMPANHIA AMAZÔNIA TEXTIL DE 
ANIAGEM-CATA e a UFPA, objetivando proporcionar aos alunos 
regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, oportunidade de 
realização de Estágio na CATA. Contém termo do convênio.  

01.05.1830 
Cx.10; p.74 

10.07.1997 Convênio celebrado entre a EMBRAPA e a UFPA, objetivando a 
integração de esforços das partes, para execução, em regime de 
colaboração dos trabalhos de pesquisa agropecuária, consistentes na 
determinação do Potencial Produtivo de Bovídeos na Amazônia Oriental. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1831 
Cx.10; p.75 

17.07.1997 Convênio celebrado entre o INESC-PORTUGAL e a UFPA, objetivando 
participar nos esforços que estão a sendo realizados nos dois países 
(Brasil e Portugal), para desenvolver Programas de Cooperação Científica 
e Técnica. Contém termo do convênio.  

01.05.1832 
Cx.10; p.76 

24 .07.1997 Convênio celebrado entre o MCT, CNPq, IBICT e o DCD, objetivando 
cooperação técnica para prestação de serviços de informação em C e T 
por meio da Rede Antares. Contém termo do convênio.  

01.05.1833 
Cx.10; p.77 

[08.1997] Convênio de Cooperação Técnica celebrado  entre o CNPq-MPEG, 
UFPA, CEPATU, IBAMA, FUNDAÇÃO SERRA DAS ANDORINHAS, 
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SEBRAE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, objetivando 
estabelecimento de condições necessárias a Prática do Projeto de 
desenvolvimento comunitário “Floresta Modelo de Caxiuanã”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1834 
Cx.10; p.78 

05.08.1997 Convênio de Cooperação Técnico-científica celebrado entre a 
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, AHITAR, UFPA e a FADESP, 
objetivando atuação conjunta das convenentes, visando promover ações 
voltadas a assessoria técnica a execução de Projetos, estudos, obras e 
serviços de interesse das vias navegáveis interiores. Contém termo do 
convênio, aditivos.  

01.05.1835 
Cx.10; p.79 

14.08.1997 Convênio de Cooperação técnico-científica celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, UFPA e a FADESP, 
objetivando promover o desenvolvimento de Projetos e Programas de 
pesquisas, divulgação técnico científica, intercâmbio cultural, artístico e 
outros. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1836 
Cx.10; p.80 

18.08.1997 Convênio celebrado entre o CONSELHO REGIONAL DE 
ESTATÍSTICA 8ª REGIÃO e a UFPA, objetivando proporcionar aos 
alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, oportunidade 
de Estágio no CNRE 8ª Região. Contém termo do convênio.  

01.05.1837 
Cx.10; p.81 

27.08.1997 Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO RÁDIO NAZARÉ e a UFPA, 
objetivando oferecer aos alunos regularmente matriculados no Curso de 
Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo, dando oportunidade de participação em Estágio na Rádio 
Nazaré. Contém termo do convênio.  

01.05.1838 
Cx.10; p.82 

[09.1997] Convênio de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre o GEP, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando cooperação financeira por 
meio do FEMA - para realização do SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
AMAZÔNIA XXI AGENDA ESTRATÉGIAS DE 
SUSTENTABILIDADE. Contém termo do convênio.  

01.05.1839 
Cx.10; p.83 
A-B 

01.09.1997 Convênio celebrado entre o INSTITUTO AYRTON SENNA e a UFPA, 
objetivando o fornecimento de recursos financeiros, a título de doação, 
para a continuidade do “Projeto Riacho Doce”, destinados ao 
desenvolvimento biopsicossocial e educação de crianças e adolescentes 
originárias das comunidades de baixa renda, utilizando o esporte como 
um instrumento gerador deste processo. Contém instrumentos fascicular 
do convênio.  

01.05.1840 
Cx.11; p.84 

[10.1997] Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA e a PUC (SÃO 
PAULO), objetivando a implantação e o desenvolvimento de um Curso de 
Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Psicologia Clínica, nível Mestrado. 
Contém termo de compromisso.  

01.05.1841 
Cx.11; p.85 

04.10.1997 Convênio celebrado entre a UFPA e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ 
(PARÁ), objetivando a implantação do Núcleo Universal em Tucuruí. 
Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1842 
CX.11; p.86 

20.10.1997 Convênio celebrado entre a SESPA, UFPA, UEPA, FNS, SESMA, 
SANTA CASA e SPP, objetivando estabelecer bases de cooperação 
técnica e financeira entre as convenentes, visando a implantação do 
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Núcleo de Capacitação AIDPI. Contém termo do convênio, projeto.  

01.05.1843 
Cx.11; p.87 

20.10.1997 Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA, UNIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA e a UNIVERSIDADE DO AMAPÁ, objetivando 
implantação e o desenvolvimento de um Curso de Pós-Graduação “Stricto 
Sensu” em Psicologia Clínica a nível de Mestrado-subprograma de 
Mestrado Interinstitucional. Contém termo de compromisso. 

01.05.1844 
Cx.11; p.88 

23.10.1997 Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a ALBRÁS e a UFPA,  
objetivando estabelecer um Programa de Cooperação técnico-científica 
entre as convenentes, por meio do Centro Tecnológico da UFPA, com 
interveniência da FADESP. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1845 
Cx.11; p.89 

30.10.1997 Convênio celebrado entre a UFPA, UFMG e o CENTRO DE ARTES, 
objetivando cooperação mútua entre partícipes, visando a implantação de 
Programa de Mestrado Interinstitucional. Contém termo do convênio.  

01.05.1846 
Cx.11; p.90 

11.11.1997 Convênio celebrado entre a COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA 
AMAZÔNIA e a UFPA, objetivando concessão de Estágios Curriculares 
mediante  bolsas, a estudantes  selecionados dentre os que estejam 
realizando Cursos de Graduação na Instituição de Ensino. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1847 
Cx.11; p.91 

28.11.1997 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando cooperação financeira por 
meio do FEMA, para implantação de um polo de desenvolvimento de 
Biologia Costeira, no município de Bragança. Contém termo do convênio.  

01.05.1848 
Cx.11; p.92 

02.12.1997 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando da cooperação financeira por 
meio do FEMA, para execução do Projeto Revisão, atualização e edição 
da base de dados “Quem é Quem na Amazônia”. Contém termo do 
convênio, aditivo. 

01.05.1849 
Cx.11; p.93 

05.12.1997 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando a cooperação financeira por 
meio do FEMA, para monitoramento da concentração de mercúrio na 
Região do Tapajós. Contém termo do convênio.  

01.05.1850 
Cx.11; p.94 

11.12.1997 Convênio celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando regular a 
cooperação técnico-científica entre SEMEC e UFPA e implementando o 
Projeto de Pós Graduação “Lato Sensu” na área de corporeidade, esportes, 
educação, capacitação de técnicos e professores com atividades de base 
teórica–metodológica na área da educação e educação. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1851 
Cx.11; p.95 

[1997] Convênio celebrado entre a ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE 
CASTANHAL e a UFPA, objetivando a conjugação de esforços entre a 
UNIVERSIDADE e a ESCOLA visando o desenvolvimento de Programa 
de ensino, pesquisa, extensão e cooperação das diversas áreas de 
conhecimento, nos termos descritos na cláusula segunda. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1852 
Cx.11; p.96 

[1997] Convênio celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando regular a 
cooperação técnico científica entre a SEMEC e a UFPA. Contém termo 
do convênio.  
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01.05.1853 
Cx.11; p.97 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a UFRJ, objetivando a implantação e 
desenvolvimento de um Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em 
Ciência da Informação a nível de Mestrado, para atender a demanda de 
qualificação dos professores do Curso de Graduação em Biblioteconomia. 
Contém termo  do convênio.  

01.05.1854 
Cx.11; p.98 

[1997] Termo de Cooperação celebrado entre a UFPA-GRUPO DE ESTUDOS 
DA VIOLÊNCIA e o UNICEF, objetivando cooperação e atuação 
conjunta na promoção e defesa dos direitos da criança dos adolescentes e 
da mulher. Contém termo de cooperação.  

01.05.1855 
Cx.11; p.99 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a USP, objetivando que a USP 
mediante interesse de ambos as partes colocará a disposição da UFPA 
pessoal docente técnico para o desempenho de atividade de ensino. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1856 
Cx.11; p.100 

[1997] Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando desenvolver e 
fortalecer colaboração recípocra em função de seus próprios Programas  e 
os aprovados em conjunto com vistas à melhoria do Ensino de Ciência, 
Matemática e Educação Ambiental no Estado do Pará. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1857 
Cx.11; p.101 

[1997] Convênio de Cooperação celebrado entre a SEDUC e a UFPA, 
objetivando parceria de acolher docentes formados pela UFPA no Curso 
de Filosofia, e possibilitar Estágio para discentes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1858 
Cx.11; p.102 

[1997] Convênio de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre a UFPA e a 
IBM-BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS, objetivando a 
quantidade e qualidade dos processos de formação de recursos humanos e 
de pesquisa e desenvolvimento. Contém termo do convênio.  

01.05.1859 
Cx.12; p.103 

[1997] Convênio celebrado entre o NUMA e a UFPA, objetivando a cooperação 
científico e tecnológico, aquisição de equipamentos para o Projeto 
MADAM. Contém importação de material (processo-008366-96), 
programação de compras (processo-019861-97).   

01.05.1860 
Cx.12; p.104 

[1997] Convênio celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARÁ, UFPA e a FADESP, objetivando atuação conjunta das 
convenentes, visando auxílio nas áreas comuns de atuação por meio de 
Programas de pesquisa e outras atividades. Contém termo do convênio.  

01.05.1861 
Cx.12; p.105 

[1997] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SECTAM, SAGRI, IDESP, EMATER, UFPA e 
CAT, objetivando a realização de ações que asseguram a melhoria das 
condições socioeconômicas e ambientais das comunidades rurais 
localizadas na área de atuação da CAT. Contém termo do convênio.  

01.05.1862 
Cx.12; p.106 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a UFRJ, objetivando intercâmbio 
cultural entre a UFPA e algumas unidades de ensino, pesquisa e extensão 
universitário da UFRJ. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1863 
Cx.12; p.107 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELÉM, objetivando promover a integração de suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com as ações desenvolvidas pela PMB, objetivando 
proporcionar aos alunos e servidores uma visão mais completa da 
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realidade socioeconômica da Cidade de Belém. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1864 
Cx.12; p.108 

[1997] Convênio celebrado entre a UNNE e a UFPA, objetivando intercâmbio de 
pesquisadores e alunos de alto nível e qualidade acadêmica. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1865 
Cx.12; p.109 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a OHIO STATE UNIVERSITY-
OSU, objetivando intercâmbio de atividades e cooperação entre 
professores cientistas e estudantes de ambas as universidades, incluindo 
atividades. Contém termo do convênio.  

01.05.1866 
Cx.12; p.110 

[1997] Convênio celebrado entre a ALBRÁS, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer um Programa de Cooperação técnico-científica entre a 
ALBRÁS e a UFPA, com interveniência da FADESP.  

01.05.1867 
Cx.12; p.111 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e a ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO ARAGUAIA e TOCANTINS-
AMCAT, objetivando a integração de esforços visando a organização e 
desenvolvimento de atividades de interesse de ambas as Instituições nas 
áreas de Ensino, pesquisa e extensão em regiões dos municípios filiados a 
AMCAT. Contém termo do convênio.  

01.05.1868 
Cx.12; p.112 

[1997] Convênio celebrado entre a UFPA e o DETRAN-PA, objetivando a 
realização de levantamento pericial de acidentes na área interna daquela 
Universidade e a Execução do Projeto “Sinal Livre para Segurança”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1869 
Cx.12; p.113 

[1997] Convênio celebrado entre a SESMA e a UFPA, objetivando o 
desenvolvimento de Estágio Educacional nas unidades municipais de 
saúde, central 192 e o HPSM. Contém termo do convênio.  

01.05.1870 
Cx.12; p.114 

[1997] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a SEDUC, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ e a UFPA, objetivando 
parceria entre as convenentes, na execução do Programa de Qualificação 
Permanente de professor do 1º Grau.  

01.05.1871 
Cx.12; p.115 

04.12.1997 Convênio celebrado entre a UFPA e o GRUPO DE APOIO A 
PREVENÇÃO A AIDS DO PARÁ, objetivando proporcionar o 
desenvolvimento conjunto de atividades técnicas, científicas, culturais, 
educacionais e jurídicas em nosso estado, visando reduzir a incidência de 
exposição ao HIV/AIDS. Contém termo do convênio.  

ANO 1998 
01.05.1872 
Cx.1; p.1 

[01.1998] Convênio n.001, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio 
ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional-MINTER, por meio da 
concessão de Bolsas de Estudo no país, para intensificar o intercâmbio 
interuniversitário. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1873 
Cx.1; p.2 

02.04.1998 Convênio n.001, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM e a UFPA, objetivando apoio à realização dos Cursos de 
Especialização aprovados pela CAPES, no âmbito do Projeto Norte de 
Pós-Graduação/PNOPG. Contém prestação de contas, termo do convênio.  

01.05.1874 
Cx.1; p.3 

31.04.1997 Convênio n.001, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
permitir um atendimento mais adequado das necessidades ou 
especificidades dos Programas de Pós-Graduação de acordo com as metas 
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estabelecidas de Formação de Recursos. Contém termo do convênio.  

01.05.1875 
Cx.1; p.4 

10.08.1998 Convênio n.001, celebrado entre a CIMBEZA, UFPA e a FADESP, 
objetivando estabelecer as bases gerais de cooperação técnico-científica 
entre as convenentes para o desenvolvimento de atividades, estudos, 
Programas e Projetos de ciência, tecnologia e meio ambiente. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1876 
Cx.1; p.5 

30.12.1998 Convênio n.001, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando 
prestação de serviços no gerenciamento dos Recursos do 
convênio.2279/97-FNS pela FADESP, repassada pela UFPA, destinados a 
construção do segundo bloco do HUBFS. Contém termo do convênio, 
aditivo.  

01.05.1877 
Cx.1-4; p.6 
A-J 

30.07.1998 Convênio n.01, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de Bolsas de Estudo no país, dentro do Programa de Apoio aos 
Professores de 1°e 2° Graus do Sistema Federal de Ensino, em nível de 
Pós-Graduação, em conformidade com as normas de concessão de Bolsas 
previstas no Programa, e as metas estabelecidas anualmente, pelo Plano 
de Atendimento aprovado pela CAPES.                                                                                                                                                                     

01.05.1878 
Cx.4; p.7 

31.12.1998 Convênio n.002, celebrado entre a CAPES, FADESP e a UFPA, 
objetivando gerenciamento de recursos do Ministério da Saúde pela 
FADESP, repassados pela UFPA, para a aquisição de equipamentos e 
material permanente com a finalidade de atender ao Hospital 
Universitário Betina Ferro de Souza. Contém recursos do convênio.    

01.05.1879 
Cx.4; p.8 

09 .02.1998 Convênio n.003, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO e a UFPA, objetivando a cooperação científica- 
pedagógico, mediante ações conjuntas da convenente e conveniada, com 
objetivo de desenvolvimento da Educação por meio do Esporte 
Educacional. Contém termo do convênio.  

01.05.1880 
Cx.4; p.9 

30.12.1998 Convênio n.003, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando o 
gerenciamento dos recursos da SESu pela FADESP, repassados pela 
UFPA para aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
destinados à recuperação e ampliação da infra-estrutura de informática. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1881 
Cx.4; p.10 

[06.1998] Convênio n.004, celebrado entre a PROEP, SEDUC, FADESP e a UFPA, 
objetivando indicar as transformações do mercado de trabalho, por 
categoria profissional, por gênero e por microrregiões. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1882 
Cx.5; p.11     

30.12.1998 Convênio n.004, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando 
gerenciamento dos recursos do Convênio 033/1998-SESu pela FADESP, 
repassados pela UFPA, para aquisição de livros destinados à recuperação 
e ampliação de acervos bibliográficos destinados à recuperação e 
ampliação de acervos bibliográficos destinados ao ensino de Graduação. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1883 
Cx.5; p.12 

31.12.1998 Convênio n.005, celebrado entre a UFPA e a FADESP, , objetivando o 
gerenciamento dos recursos do convênio 24/1997-MINTER-CAPES pela 
FADESP, para dar continuidade ao atendimento do Curso de Mestrado 
Interinstitucional. Contém termo do convênio, Plano de trabalho.  
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01.05.1884 
Cx.5; p.13 
A-B 

03.03.1998 Convênio n.05, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando Apoio 
ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional – MINTER, para 
intensificar o intercâmbio universitário e estimular formas de associação 
entre instituições de ensino superior, visando permitir a qualificação de 
docentes e técnicos, conforme definido nas normas do Subprograma e 
Plano de Atendimento aprovado pela CAPES. Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.1885 
Cx.5; p.14 

31.12.1998 Convênio n.006, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
gerenciamento dos recursos do convênio MINTER 05/1998-CAPES pela 
FADESP, para dar continuidade ao atendimento do Curso de Mestrado 
Interinstitucional. Contém termo do convênio.  

01.05.1886 
Cx.6; p.15 

31.12.1998 Convênio n.007, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
gerenciamento dos recursos do convênio 29/1998-MINTER/CAPES pela 
UFPA, para dar continuidade ao atendimento do Curso de Mestrado 
Interinstitucional. Contém termo do convênio.  

01.05.1887 
Cx.6; p.16 

03.12.1998 Convênio n.07, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DF e 
a UFPA, objetivando a realização de Estágio Supervisionado em regime 
de internato para alunos do Curso e Graduação em Medicina. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1888 
Cx.6; p.17 

03.08.1998 Convênio n.008, celebrado entre o IEPA, UFPA e o NAEA, objetivando 
estabelecer as bases gerais de um Programa de Cooperação entre as 
convenentes, visando a elaboração de Cursos, realização de estudos e 
demais atividades. Contém termo do convênio, aditivo.   

01.05.1889 
Cx.6; p.18 

31.12.1998 Convênio n.008, celebrado entre a CAPES, FADESP e a UFPA, 
objetivando o gerenciamento de recursos do convênio PROF 01/98 da 
CAPES pela FADESP, repassados pela UFPA, para dar melhores 
condições as Instituições de Ensino Superior para os Programas de Pós-
Graduação. Contém recurso do convênio.  

01.05.1890 
Cx.6; p.19 

[1998] Convênio n.008, celebrado entre a UFPA e a PROAD, objetivando 
serviços diversos entre as convenentes. Contém mapa de conciliação, 
relação de aditamento.  

01.05.1891 
Cx.6; p.20 

30.12.1998 Convênio n.009, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
gerenciamento dos recursos repassados pela UFPA, para a cooperação 
técnica com vistas a elaboração e execução de Programas e Projetos de 
Ensino e Extensão. Contém termo do convênio.  

01.05.1892 
Cx.6; p.21 

27.07.1998 Convênio n.010, celebrado entre a FUNTEC, SECTAM e a UFPA, 
objetivando apoiar financeiramente a realização do evento “XXV 
Encontro Nacional os Estudantes de Economia”. Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.1893 
Cx.6; p.22 

29.06.1998 Convênio n.013, celebrado entre a FUNTEC, SECTAM e a UFPA, 
objetivando apoiar financeiramente a realização do Evento “V Encontro 
Nacional de Educação Ambiental em Áreas de Manguezal”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1894 
Cx.6; p.23 

[1998] Convênio n.014, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando realização de 
Cursos de Aperfeiçoamento para professores de Química do 2º Grau, para 
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professores das redes públicas e privadas. Contém termo do convênio.  

01.05.1895 
Cx.6; p.24 

[07.1998] Convênio n.015, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando realização de 
Cursos de Aperfeiçoamento em Biologia para professores do 2º Grau, 
para professores das redes públicas e privadas. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1896 
Cx.6; p.25 

[07.1998] Convênio n.016, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, UFPA e a FADESP, , objetivando realização de 
Cursos de Aperfeiçoamento para professores de Matemática do 2º Grau, 
para professores das redes pública e privada. Contém termo do convênio.  

01.05.1897 
Cx.6; p.26 

28.07.1998 Convênio n.017, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar 
financeiramente a realização do Evento “XXI Encontro Nacional dos 
estudantes de Farmácia, V Congresso Científico Brasileiro dos Estudantes 
de Farmácia, IV Encontro Sul Americano dos Estudantes de Farmácia”. 
Contém termo do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1898 
Cx.6; p.27 

26.06.1998 Convênio n.17, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio a 
grupos tutoriais de alunos de Graduação e Pós-Graduação “Stricto Sensu”, 
em conformidade com o plano de atendimento aprovado pela CAPES. 
Contém termo do convênio, controle de bolsas.  

01.05.1899 
Cx.7; p.28 

16.06.1998 Convênio n.018, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando   apoio 
ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional – MINTER, para 
intensificar o intercâmbio interuniversitário e estimular formas de 
associação entre instituições de Ensino Superior, visando a qualificação 
de docentes e técnicos, conforme definido nas normas do Subprograma e 
Plano de Atendimento aprovado pela CAPES. Contém termo simplificado 
do convênio, prestação de contas.   

01.05.1900 
Cx.7; p.29 

26.08.1998 Convênio n.018, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar financeiramente a 
realização do Evento “Seminário de Avaliação de dez anos do Programa 
de pesquisa, desenvolvimento do Centro Agroambiental”. Contém termo 
do convênio, plano de trabalho.  

01.05.1901 
Cx.7; p.30 

[1998] Convênio n.020-00, celebrado entre a FADESP, CSE e a UFPA, 
objetivando a realização de Cursos. Contém balancete financeiro.  

01.05.1902 
Cx.7; p.31 

17.09.1998 Convênio n.21, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar financeiramente a 
realização do Evento “Oficinas de desenvolvimento humano sustentável”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1903 
Cx.7; p.32 

[1998] Convênio n.22, celebrado entre o PORT, FNS e a UFPA-CONTRATO-
SIATOEF, objetivando a elaboração e monitoramento do Projeto 
Operacional-Funcional do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza. 
Contém documento bancário. 

01.05.1904 
Cx.7; p.33 

[1998] Convênio n.024, celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando 
desenvolver e fortalecer colaboração recípocra em função de Programas 
em conjunto com vistas a melhoria do Ensino de Ciências, Matemática e 
Educação Ambiental no Estado do Pará. Contém termo do convênio.  
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01.05.1905  
Cx7; p.34 

22.05.1998 Convênio n. 024, celebrado entre a SEMEC e a UFPA, objetivando a 
realização de dez turmas de alfabetização de jovens e adultos com um 
monitor em cada turma. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.1906 
Cx.7; p.35 

27.11.1998 Convênio n.025, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO PARÁ, 
SECTAM e a UFPA, objetivando a realização dos Cursos de 
Especialização aprovados pela CAPES, no âmbito do Projeto Norte de 
Pós-Graduação (PNOPG). Contém termo do convênio, prestação de 
contas.  

01.05.1907 
Cx.8; p.36 

06.10.1998 Convênio n.028, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar financeiramente a 
realização do Evento “Seminário Internacional Constituição e 
Democracia, comemorativos de 10 anos da Constituição de 1988”. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1908 
Cx.8; p.37        

01 .09.1998 Convênio n.028, celebrado entre a CAPES, MINTER e a UFPA, 
objetivando apoio ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional, por 
meio de concessão de Bolsas de Estudo no país, para intensificar o 
intercâmbio interuniversitário e estimulando formas de associações entre 
instituições de Ensino Superior. Contém termo simplificado de convênio, 
prestação de contas.  

01.05.1909 
Cx.8; p.38 
A-B 

01.09.1998 Convênio n.29, celebrado entre a CAPES, MINTER e a UFPA, 
objetivando apoio ao desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional e 
estimular formas de associações e instituições de Ensino Superior, 
visando permitir a qualificação de docentes e técnicos, conforme definido 
nas normas do Subprograma e Plano de Atendimento aprovado pela 
CAPES. Contém termo simplificado do convênio, prestação de contas.  

01.05.1910 
Cx.8; p.39 

07.12.1998 Convênio n.30, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio ao 
desenvolvimento de Mestrado Interinstitucional–MINTER, por meio da 
concessão de bolsas de estudo no país, para intensificar o Intercâmbio 
Interinstitucional e estimular formas de associação entre instituições de 
Ensino Superior, visando permitir a qualificação de docentes e técnicos, 
conforme definido nas normas do Subprograma e Plano de Atendimento. 
Contém termo simplificado do convênio, prestação de contas.    

01.05.1911 
Cx.8; p.40 

19.10.1998 Convênio n.033, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar financeiramente a 
realização do Evento “Seminário sobre metodologias e experiências de 
pesquisa e formação-desenvolvimento em agricultura familiar”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1912 
Cx.8; p.41 

[1998] Convênio n.033-00, celebrado entre a FADESP, CSE-CURSO DE 
SERVIÇO SOCIAL–BALANCETE e a UFPA, objetivando a produção 
de Curso de Serviço Social no conhecimento da Região Amazônica. 
Contém oficio, prestação de contas.  

01.05.1913 
Cx.8; p.42 

04.05.1998 Convênio n.33, celebrado entre o MEC e a UFPA, com interveniência da 
SESu, objetivando a transferência de recursos destinados à recuperação e 
ampliação de acervos bibliográficos destinados ao Ensino de Graduação. 
Contém termo do convênio, prestação de contas.   

01.05.1914 [11.1998] Convênio n.034, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO PARÁ, 
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Cx.9; p.43 SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando apoiar financeiramente a 
realização do Evento “Simpósio Internacional para a avaliação da 
contaminação mercurial humana na Amazônia”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1915 
Cx.9; p.44 

[1998] Convênio n.050, celebrado entre a PROAD e a FADESP, objetivando 
transferência de recursos financeiros, para aquisição de material. Contém 
recurso do convênio.  

01.05.1916 
Cx.9; p.45 

01.12.1998 Convênio n.077, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
manejo e monitoramento genético da biodiversidade animal de interesse 
econômico para a Amazônia. Contém prestação de contas, plano de 
trabalho.   

01.05.1917 
Cx.9; p.46 

[12.1998] Convênios n.80-109, celebrado entre a FUNTEC, SECTAM e a UFPA, 
objetivando realização de Projetos. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1918 
Cx.9; p.47 

[1998] Termo Aditivo ao convênio n.085, celebrado entre a SECTAM, UFPA e a 
FADESP, objetivando alteração de cláusula. Contém termo aditivo.  

01.05.1919 
Cx.9; p.48 

[1998] Convênio n.091, celebrado entre a UFPA e o HSBC-BANCO 
BAMERINDUS, sem objetivo. Contém consulta bancária.  

01.05.1920 
Cx.9; p.49 

[1998] Termo Aditivo ao convênio n.092, celebrado entre a SECTAM, FADESP 
e a UFPA, objetivando prorrogação do prazo de vigência do convênio 
FUNTEC, SECTAM, UFPA, FADESP. Contém termo aditivo.  

01.05.1921 
Cx.9; p.50 

[1998] Termo Aditivo ao convênio n.094, celebrado entre a SECTAM, UFPA e a 
FADESP, objetivando prorrogação do prazo de vigência do convênio 
FUNTEC, SECTAM, UFPA, FADESP. Contém termo aditivo.  

01.05.1922 
Cx.9; p.51 

[1998] Convênio n.096, celebrado entre o INDESP e a UFPA,  objetivando a 
realização do Projeto Riacho Doce, no período de junho a dezembro de 
1998, por meio de pagamento para aquisição de material. Contém termo 
do convênio, prestação de contas.  

01.05.1923 
Cx.9; p.52 

[12.1998] Convênio n.098, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando realização do Projeto 
“Estudos e ação larvicida do Timbó, sobre a Aedes Aegypi”. Contém 
termo do convênio, plano de trabalho, aditivos:  24/2000, n.098/1998, 
n.101/1998, n.103/1998.  

01.05.1924 
Cx.9; p.53 

[12.1998] Convênio n.113, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, UFPA e a FADESP, objetivando realização do Curso 
de Aperfeiçoamento em Biologia, para professores das redes pública e 
privada, de Ensino de 2º Grau no Estado do Pará. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1925 
Cx.9; p.54 

[1998] Termo Aditivo ao convênio n.114, celebrado entre a SECTAM, SEDUC, 
SEED e a FADESP, objetivando alteração de cláusulas. Contém termo 
aditivo.  

01.05.1926 
Cx.9; p.55 

[1998] Termo Aditivo ao convênio n.115, celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SECTAM, SEDUC, UFPA, SEEP e a FADESP, 
objetivando alteração de cláusulas, ausência do objetivo real do convênio. 
Contém termo aditivo.  

01.05.1927 
Cx.9; p.56 

[06.1998] Convênio n.116, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEDUC, FADESP e a UFPA, objetivando realização do Curso 
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de Aperfeiçoamento em Matemática para professores das redes pública e 
privada, de ensino de Segundo Grau no Estado do Pará. Contém termo do 
convênio, aditivo.  

01.05.1928 
Cx.9; p.57 

11.08.1998 Convênio n.117, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando a 
transferência de recursos destinados à recuperação e ampliação da infra-
estrutura de informática, destinados à Graduação nas instituições de 
Ensino Superior. Contém termo do convênio, prestação de serviços.  

01.05.1929 
Cx.9; p.58 

[12.1998] Convênio n.117, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando a realização do Curso de 
Aperfeiçoamento em Ciências, para professores das redes pública e 
privada. Contém termo do convênio.  

01.05.1930 
Cx.10; p.59 

02.07.1998 Convênio n.126, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO, SESPA e a 
UFPA, objetivando a transferência de recursos à UFPA, objetivando a 
implantação do laboratório de controle de qualidade de fitoterápicos e de 
medicamentos. Contém termo do convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.1931 
Cx.10; p.60 

30.12.1998 Convênio n.127, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando 
realização do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, área de 
Especialização: Agrometeorologia. Contém prestação de contas.  

01.05.1932 
Cx.10; p.61 

22.12.1998 Convênio n.136, celebrado entre a UFPA, US, SESMA, FNS, FSCM, SPP 
e a UEPA, objetivando estabelecer as bases de cooperação técnica entre as 
partes convenentes visando a implantação do NÚCLEO DE 
CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO INTEGRADA AS DOENÇAS 
PREVALENTES NA INFÂNCIA. Contém termo do convênio.  

01.05.1933 
Cx.10; p.62 

22.12.1998 Convênio n.138, celebrado entre a SESPA, SESMA, FNS, FSCVM, SPP, 
UEPA e a UFPA, objetivando a realização do núcleo de capacitação na 
atenção integrada às doenças prevalentes na infância do Pará. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1934 
Cx.10; p.63 

18.08.1998 Convênio n.143, celebrado entre o MEC e a UFPA, com interveniência da 
SESU, objetivando a transferência de recursos destinados ao apoio 
financeiro ao Projeto Norte de Interiorização: dá continuidade às 
atividades acadêmicas em 1998 de acordo com o Plano de Trabalho. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1935 
Cx.10; p.64 

06.11.1998 Convênio n.351, celebrado entre a UFPA e a UFMG, objetivando a 
cooperação e intercâmbio, para conjugação de esforços entre as 
convenentes. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.1936 
Cx.10; p.65 

[1998] Convênio n.1678, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, objetivando que 
o Prof. Dr. Evaldo Klar, ministre a disciplina “Aspectos gerais do uso e 
construção do solo no I Curso de Especialização em Agrometereologia, 
realizado pelo Departamento de Geologia”. Contém prestação de contas, 
pagamentos de fornecedores.  

01.05.1937 
Cx.10; p.66 

23.12.1998 Termo Aditivo ao Convênio Institucional n.88.98.0759.00, celebrado 
entre a FINEP e a FADESP, objetivando alteração do convênio citado. 
Contém termo aditivo.  

01.05.1938 
Cx.11; p.67 

15.02.1998 Convênio celebrado entre a UFPA e o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, 
objetivando implementar Cursos de Capacitação a nível de Licenciatura e 
Bacharelado afim de qualificar a mão de obra necessária ao 
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desenvolvimento da região. Contém termo do convênio.  

01.05.1939 
Cx.11; p.68 

06.03.1998 Convênio celebrado entre o CNPq-MPEG, UFPA, CPATU, FCAP, 
IBAMA, SUDAM, SECTAM, FSA, FCCM e a PMM, objetivando 
estabelecer um regime de cooperação técnico-científica entre os 
partícipes, que poderá abarcar a integração de esforços técnicos. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1940 
Cx.11; p.69 

10.03.1998 Convênio celebrado entre a UFPA e a UFMA, objetivando estabelecer um 
regime de cooperação técnico-científica entre a UFPA e a UFMA. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1941 
Cx.11; p.70 

02.04.1998 Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM e a UFPA, objetivando cooperação técnica entre as partes 
convenentes com a finalidade de desenvolver por meio do NAEA o 
Projeto de Pesquisa “Mapeamento de Comunidades Negras Rurais no 
Pará: Ocupação do Território Descendência e Modo de Vida”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1942 
Cx.11; p.71 

07.04.1998 Convênio celebrado entre o CNPq-MPEG e a FCC DE MARABÁ, 
objetivando estabelecer as bases genéricas de amplo Programa de 
Cooperação entre o CNPq/MPEG e a FCC, nas suas respectivas áreas de 
atuação.  

01.05.1943 
Cx.11; p.72 

21.05.1998 Convênio celebrado entre a UFPA e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
objetivando o fortalecimento do núcleo universitário de Capanema. 
Contém termo do convênio, correspondências.  

01.05.1944 
Cx.11; p.73 

22.05.1998 Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA e a PUC-SÃO PAULO, 
objetivando execução de Mestrado Interinstitucional em Psicologia 
Clínica. Contém termo de compromisso.  

01.05.1945 
CX.11; p.74 

[06.1998] Convênio celebrado entre a UFPB e a UFPA, objetivando cooperação 
técnico-científica entre as convenentes, para desenvolvimento conjunto de 
Programas, Pesquisas e Projetos. Contém termo do convênio, aditivo, ata 
de reunião.  

01.05.1946 
Cx.11; p.75 

 [06.1998] Convênio celebrado entre a SUSIPE, UFPA e a FADESP, objetivando 
realização do Projeto de Extensão destinado a viabilização do Processo de 
redução e reintegração moral dos internos e seu consequente retorno a 
sociedade (com atividades de plantios de árvores, recuperação e 
manutenção de jardins e áreas abertas, participação de Cursos 
relacionados à área de jardinagem e paisagismo). Contém relação de 
convênio.  

01.05.1947 
Cx.11; p.76 

[07.1998] Convênio celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando concessão de 
Bolsas de Estudo no país, dentro do Programa de Apoio aos Professores 
do 1º e 2º Graus do Sistema Federal de Ensino, em nível de Pós-
Graduação. Contém termo do convênio.  

01.05.1948 
Cx.11; p.77 

[07.1998] Convênio celebrado entre a UFPA, POLÍCIA MILITAR, FCAP, 
ELETRONORTE e o CENTRO COMUNITÁRIO RIACHO DOCE, 
objetivando propiciar o intercâmbio entre as convenentes, com vistas a 
melhoria de segurança nas áreas dos bairros do Guamá e da Terra Firme. 
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Contém termo do convênio.  

01.05.1949 
Cx.11; p.78 

01.07.1998 Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAMIRA e a UFPA, objetivando fortalecer os Cursos de Capacitação 
a nível de Licenciatura e Bacharelado a fim de qualificar a mão de obra 
necessária ao desenvolvimento para região. Contém termo do convênio, 
termo de denúncia.  

01.05.1950 
Cx.11; p.79 

01.08.1998 Termo de Compromisso celebrado entre o INSTITUTO-ALIANÇA DE 
APOIO ASSISTENCIAL e a UFPA, objetivando realização de Estágio. 
Contém termo de compromisso. 

01.05.1951 
Cx.11; p.80 

10.08.1998 Convênio técnico-financeira firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM, UFPA e a FADESP, objetivando formular e propor 
diretrizes de uma Política Municipal para a gestão de resíduos sólidos de 
Belém. Contém termo do convênio. Contém termo do convênio.  

01.05.1952 
Cx.11; p.81 

05.10.1998 Convênio celebrado entre a TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
HAMBURG-HARBURG-TUHH e a UFPA, objetivando promover o 
intercâmbio de estudantes professores e material bibliográfico, bem como 
pesquisas científicas realizadas por equipes formadas por ambas as 
instituições. Contém termo do convênio.  

01.05.1953 
Cx.11; p.82 

15.10.1998 Convênio celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ e a UFPA, objetivando que o Juiz da Vara de Execuções Penais da 
Capital por meio do Serviço Social de sua central de Execução de Penas 
alternativas - CEPA, selecionará os réus condenados a penas restritivas de 
direito e os encaminhará a Instituição para que seja cumprida a pena. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1954 
Cx.11; p.83 

06.11.1998 Convênio celebrado entre o MINISTERIO PÚBLICO, UFPA e a 
FADESP, objetivando atuação conjunta das convenentes, visando 
promover auxílio nas áreas comuns de atuação por meio de Programas. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1955 
Cx.11; p.84 

06.11.1998 Convênio celebrado entre a UFPA e a UFMG, objetivando o intercâmbio, 
para conjugação de esforços entre as partícipes mediante utilização de 
tecnologias, recursos humanos, materiais, visando a Prática conjunta de 
Programas e Projetos. Contém termo do convênio.  

01.05.1956 
Cx.11; p.85 

04.12.1998 Convênio entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a 
UFPA, objetivando proporcionar aos alunos regularmente matriculados 
nos Curso de Graduação, oportunidade de realização de Estágio 
Curricular no MPF. Contém termo do convênio.  

01.05.1957 
Cx.11; p.86 

07.12.1998 Convênio celebrado entre as CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO 
BRASIL-ELETRONORTE e a UFPA, objetivando a integração de 
esforços entre a ELETRONORTE e a UFPA, visando por meio da 
cooperação técnica, o planejamento, desenvolvimento e Prática de ações 
conjuntas nas áreas do conhecimento e pesquisa. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1958 
Cx.12; p.87 

[11.1998] Convênio celebrado entre o CNPq-MPEG e a UFPA, objetivando 
Programa de Cooperação entre as convenentes. Contém termo do 
convênio, ajuste.  

01.05.1959 22.12.1998 Convênio celebrado entre a ANEEL, FADESP e a UFPA, objetivando o 
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Cx.12; p.88 desenvolvimento do Projeto “Tratamento de dados hidrológicos, a 
hidrologia, aos potencias hidráulicos e a energia elétrica em todos os seus 
aspectos, absorção, incorporação e transferência tecnológica”. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1960 
Cx.12; p.89 

29.12.1998 Convênio de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre o 
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO 
PARÁ-IDESP e a UFPA, objetivando cooperação técnica e científica no 
campo de aproveitamentos energéticos, especialmente na área de energias 
renováveis. Contém termo do convênio.  

01.05.1961 
Cx.12; p.90 

30.12.1998 Convênio celebrado entre a PMB, UFPA, APAAC e CENTRO DE 
ARTICULAÇÃO E REFERÊNCIAS SOBRE ASSENTAMENTOS 
HUMANOS, objetivando elaboração de um Plano de Ação local que 
promova a melhoria nas condições de vida e na gestão dos rios da cidade 
potencializando a marca do governo, “Revitalizar Belém”. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1962 
Cx.12; p.91 

[1998] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ e a UFPA, 
objetivando instituir um regime de cooperação técnica-científica entre as 
convenentes, com vistas ao desenvolvimento de Programas e Projetos de 
desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnica-científica, 
assistência à saúde. Contém temo do convênio, minuta do convênio.  

01.05.1963 
Cx.12; p.92 

[1998] Convênio celebrado entre o CESUPA, UFPA e a FADESP, objetivando 
estabelecer as bases gerais de cooperação técnico-científica entre as 
convenentes para desenvolvimento de atividades, estudos, Programas  e 
Projetos de ciência. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1964 
Cx.12; p.93 

[1998] Convênio celebrado entre o CNPq, FADESP e a UFPA, objetivando 
alocação de recursos para execução das atividades ao Projeto 
“Magnetismo, Evolução Crustal e Metalogenêse da Província Mineral de 
Carajás e Províncias Adjacentes”, no âmbito do Programa de apoio aos 
Núcleos de Excelências-PRONEX. Contém termo do convênio.  

01.05.1965 
Cx.12; p.94 

[1998] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE  DE 
BRASÍLIA-FUB e a UFPA, objetivando conjugação de esforços entre as 
partícipes mediante utilização de tecnologias, recursos humanos e 
materiais científicos disponíveis, para Prática de Programas e Projetos. 
Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1966 
Cx.12; p.95 

[1998] Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA e a UFPE, objetivando 
conjugação e aprofundamento de áreas de conhecimento afins, a 
promoção de intercâmbio científico a nível de Pós-Graduação e a 
realização de projetos. Contém termo de compromisso.  

01.05.1967 
Cx.12; p.96 

[1998] Convênio celebrado entre a UFPA e o CCS-CURSO DE 
ODONTOLOGIA, sem objetivo. Contém boletim de produção.  

01.05.1968 
Cx.12; p.97 

[1998] Convênio de Cooperação Acadêmica Científica celebrado entre o 
CENTRE NATIONAL D’ ETUDES AGRONOMIQUES DES REGIONS 
CHAUDES (CNEARC) e a UFPA, objetivando a congregação de 
esforços das instituições quanto ao desenvolvimento de pesquisa, 
capacitação e a formação de estudantes brasileiros e franceses a respeito 
do desenvolvimento rural de suas regiões de atuação.                                                                                              
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01.05.1969 
Cx.12; p.98 

[1998] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA ESPANHA e a UFPA, objetivando 
estabelecer um regime de cooperação técnica e científica entre a UFPA e 
a UNED, com vistas à conjugação e o aprofundamento de áreas de 
conhecimentos afins. Contém termo do convênio.                                                                                            

01.05.1970 
Cx.12; p.99                                                                                                                  

[1998] Convênio de Cooperação técnico-científica, celebrado entre a SESPA e a 
UFPA, objetivando estabelecer um regime de cooperação técnico-
científica entre a UFPA e a SESPA de modo a tornar possível a realização 
e desenvolvimento do Curso de Residência em Nutrição no âmbito da 
UFPA. Contém termo do convênio, prestação de contas. (Juntado ao 
Convênio 232/2000).  

01.05.1971 
Cx.12; p.100                                                                                       

[1998] Convênio de Cooperação Técnica, Científica, Cultural e Acadêmica, 
celebrado entre  a UNIVERSIDADE NACIONAL DE UCAYALI-UNU 
(PERÚ) e a UFPA, objetivando estabelecer um regime de cooperação, 
técnica, acadêmica, cultural, científica e internacional entre a UFPA e a 
UNU, com vistas à realização de ações recíprocas, que permitam a inter-
relação entre ambas as universidades convenentes. Contém termo do 
convênio.  

ANO 1999 

01.05.1972 
Cx.1; p.1 

24.08.1999 Convênio de Cooperação Técnica e Científica n.001/99, celebrado entre 
INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO 
ESTADO DO AMAPÁ-IEPA e UFPA, objetivando realização conjunta 
no estado do Amapá do Curso de Especialização em tecnologia de 
alimentos. Contém termo do convênio, minuta do contrato.  

01.05.1973 
Cx.1; p.2 

[12.1999] Convênio n.001, celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando o 
gerenciamento pela FADESP , dos recursos da CAPES repassados pela 
UFPA, para aquisição de títulos de periódicos internacionais necessários 
ao desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação dos diversos 
Programas apoiados pela CAPES. Contém termo do convênio.  

01.05.1974 
Cx.1; p.3 

02.02.1999 Convênio n.01, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
desenvolvimento do MINTER, por meio da concessão de bolsas de estudo 
no País para intensificar o intercâmbio interuniversitário e estimular 
formas de associação entre instituições de Ensino Superior. Contém termo 
do convênio, plano de trabalho, prestação de contas.  

01.05.1975 
Cx.1; p.4 

30.06.1999 Acordo de Cooperação Técnica e Científica n.01, celebrado entre o MEC, 
MEPE, COMANDO GERAL DA AERONÁUTICA, UFAC, UNIFAP, 
FUAM, UFMA, UFPA, UNIR-RO, UFRR e a CAPES, objetivando 
conjugação de esforços e de apoio técnico e administrativo para execução 
do Programa destinado ao auxílio na Prática do SIPAM e SIVAM. 
Contém termo do acordo. 

01.05.1976 
Cx.1; p.5 

11.05.1999 Convênio n.002, celebrado entre a SECTAM, UFPA e a FADESP, 
objetivando apoiar financeiramente a realização do Evento “Direito 
Ambiental e Gestão Descentralizada dos Recursos”. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1977 
Cx.1; p.6 

[1999] Convênio n.002, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEEP, UFPA e a FADESP, objetivando cooperação financeira 
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entre as partes para conclusão da obra física que abrigará o Laboratório de 
Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos da UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1978 
Cx.1; p.7 

18.08.1999 Convênio n.02, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoiar 
atividades de pesquisas e de formação de recursos humanos da Pós-
Graduação “Stricto Sensu”, vinculadas a um Projeto Institucional de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação. Contém termo do convênio.  

01.05.1979 
Cx.1; p.8 

01.09.1999 Convênio n.02, celebrado entre a CAPES, PRODEN e a UFPA, 
objetivando apoio as atividades de pesquisa e Pós-Graduação da UFPA, 
enquanto instituição financeira de ensino, contribuindo na direção da 
formação de recursos humanos. Contém prestação de contas, orçamentos.  

01.05.1980 
Cx.1; p.9 

11.05.1999 Convênio n.003, celebrado entre a SECTAM, SEDUC, UFPA e a 
FADESP, objetivando realização de Cursos de Aperfeiçoamento em 
Física para professores das redes pública e privada, no âmbito do 
Programa de melhoria de Ensino de Ciências e Matemática (Pró- 
Ciência). Contém termo do convênio.  

01.05.1981 
Cx.1; p.10 

[1999] Convênio n.003, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, SEEP, UFPA, e a FADESP, objetivando cooperação financeira 
entre os partícipes com a finalidade de Expansão da Biblioteca Seccional 
do Centro de Ciências da Saúde da UFPA. Contém termo do convênio, 
plano de trabalho.  

01.05.1982 
Cx.1; p.11 

[1999] Convênio n.003, celebrado entre a SECTAM, PRÓ-CIÊNCIA, UFPA e a 
FADESP, sem objetivo. Contém encaminhamento.  

01.05.1983 
Cx.1; p.12 

11.05.1999 Convênio n.004, celebrado entre a SECTAM, UFPA e a FADESP, 
objetivando apoiar financeiramente a realização do Evento “Memória e 
Comunidade: Entre o Rio e a Floresta”. Contém termo do convênio.  

01.05.1984 
Cx.1; p.13 

02.02.1999 Convênio n.005, celebrado entre a UFPA e a SEMEC, objetivando 
cooperação técnico-pedagógico, mediante ações conjuntas das 
convenentes com objetivo de desenvolvimento da Educação, por meio do 
Esporte, lazer e dança. Contém termo do convênio, aditivo.  

01.05.1985 
Cx.1; p.14 

18.06.1999 Convênio n.005, celebrado entre a SECTAM, UFPA e a FADESP, 
objetivando apoiar financeiramente a realização dos Eventos “Semana de 
Matemática da UFPA 1999 e o II Encontro Regional de Matemática 
Aplicada e Computacional”. Contém termo do convênio.  

01.05.1986 
Cx.1; p.15 

01.06.1999 Convênio n.05, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando  
concessão de bolsas a professores em nível de Pós-Graduação de acordo 
com as diretrizes do PAP, ao estímulo da Carreira do Magistério de 1º e 2º 
Graus. Contém termo do convênio, controle de bolsas, prestação de 
contas.  

01.05.1987 
Cx.2; p.16 

02.07.1999 Convênio n.006, celebrado entre a SECTAM, UFPA, SECRETARIA 
ESPECIAL DE ESTADO DE PRODUÇÃO e a FADESP, objetivando 
apoiar financeiramente a realização do Evento “Planejamento e 
Gerenciamento de Processos de Incubação de Empresas”. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1988 
Cx.2; p.17 

29.09.1999 Convênio n.06, celebrado entre a AGÊNCIA NACIONAL DE 
PETRÓLEO e a UFPA, objetivando regular o auxílio concedido a 
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beneficiária, para continuar com a realização do Programa intitulado 
“Geofísica Aplicada a Exploração e Desenvolvimento de Reservatórios de 
Petróleo e Gás Natural”, com ênfase no setor petróleo e gás. Contém 
termo do convênio.  

01.05.1989 
Cx.2; p.18 

[1999] Convênio n.007, celebrado entre a SECTAM, FUNTEC e a UFPA, 
objetivando promover o Evento “Encontro de Ciência e Tecnologia para a 
Amazônia: Desenvolvimento com qualidade de vida”. Contém processo.  

01.05.1990 
Cx.2; p.19 

[1999] Termo Aditivo ao convênio n.007, celebrado entre a SUDAM e a UFPA, 
objetivando estabelecer relações institucionais com vistas a concessão de 
Estágio de alunos de Graduação desta IFES. Contém processo.  

01.05.1991 
Cx.2; p.20 

19.02.1999 Convênio n.07, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio ao 
desenvolvimento do MINTER, por meio da concessão de Bolsas de 
Estudo no país para intensificar o intercâmbio interuniversitário e 
estimular formas de associação entre instituições de Ensino Superior. 
Contém termo do convênio.  

01.05.1992 
Cx.2; p.21 

20.08.1999 Convênio n.008, celebrado entre o MUNICÍPIO DE BELÉM, 
PROGRAMA DE GESTÃO URBANA, MNLM-PA, UFPA, APAAC e a 
CEARAH, objetivando elaboração de um Plano de Ação local que 
promova a melhoria nas condições de vida e na gestão dos rios da cidade 
potencializando a marca do governo “Revitalizar Belém”. Contém termo 
do convênio.  

01.05.1993 
Cx.2; p.22 

14.07.1999 Convênio n.08, celebrado entre o CNPq, IBICT e a UFPA, objetivando 
estabelecer e disciplinar as relações das convenentes como unidade 
coordenadora e as Instituições cooperantes do SITE. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1994 
Cx.2; p.23 

10.10.1999 Convênio n.010, celebrado entre a SECTAM, FUNTEC e a UFPA, 
objetivando apoiar financeiramente a realização do Evento “X Seminário 
de Iniciação Científica da UFPA”. Contém termo do convênio, plano de 
trabalho.  

01.05.1995 
Cx.2; p.24 

[1999] Convênio n.012, celebrado entre o ESTADO  DO PARÁ, SECTAM e a 
UFPA, objetivando a realização do Curso de Especialização em 
Matemática, para professores das redes pública e privada de Ensino 
Médio no Estado do Pará. Contém termo do convênio. 

01.05.1996 
Cx.2; p.25 

19.02.1999 Convênio n.12, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio ao 
desenvolvimento do MINTER, por meio da concessão de bolsas de estudo 
no país, para intensificar o intercâmbio interuniversitário e estimular 
formas de associação entre instituições de Ensino Superior, visando 
permitir a qualificação de docentes e técnicos. Contém termo do 
convênio.  

01.05.1997 
Cx.2; p.26 

02.01.1999 Convênio n.013, celebrado entre a SEMEC, PMB e a UFPA, objetivando 
a realização de dez turmas com 25 alunos de alfabetização de jovens e 
adultos com um monitor em cada turma. Contém termo do convênio.  

01.05.1998 
Cx.2; p.27 

07 .05.1999 Convênio n.13, celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ e a 
UFPA,  objetivando instituir cooperação técnica-científica entre as 
convenentes, com vistas ao desenvolvimento de Programas, Projetos e 
atividades no campo da Pesquisa. Contém termo do convênio.  
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01.05.1999 
Cx.2; p.28 

[1999] Convênio n.022,  celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando 
estabelecer um regime de cooperação técnica e científica entre as 
convenentes, com vistas a viabilização de continuidade do 
desenvolvimento de atividades físicas junto  aos alunos da UNITERCI. 
Contém termo do convênio.  

01.05.2000 
Cx.2-3; p.29-A-D 

[1999] Convênio n.22, celebrado entre o PORT, FNS, UFPA e o HUBFS, 
objetivando pagamentos de serviços aos beneficiários (HUBFS, HJBB, 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA-UFPA). Contém termo do contrato, 
prestação de contas, pagamentos de serviços.  

01.05.2001 
Cx.4; p.30 

[1999] Convênio n.25, celebrado entre a SECTAM, UFPA-ENFERMAGEM e a 
UFPA, objetivando o pagamento da banca examinadora de monografia do 
Curso de Especialização em Enfermagem, Doenças Tropicais. Contém 
consulta de ordem bancária.  

01.05.2002. 
Cx.4; p.31 

[06.1999] Convênio n.27, celebrado entre a CAPES e a UFPA, objetivando apoio ao 
desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação brasileira de aquisição 
de periódicos internacional, em conformidade com o Plano de 
Atendimento aprovado pela CAPES. Contém termo do convênio 

01.05.2003 
Cx.4; p.32   

01.09.1999 Convênio n.27, celebrado entre a SEMEC, PMB e a UFPA, objetivando a 
execução do “Projeto da área de esporte e lazer”. Contém termo do 
convênio, consulta de ordem bancária.  

01.05.2004 
Cx.4; p.33 

09.09.1999 Convênio n.029, celebrado entre o ESTADO DO PARÁ, SETEPS, UFPA 
e a FADESP, objetivando a prestação de serviços relacionados a execução 
do Projeto Especial de Acompanhamento e Avaliação do Plano de 
Educação Profissional do Estado do Pará e realização do “IV Congresso 
Estadual profissional”. Contém termo do convênio.  

01.05.2005 
Cx.4; p.34 

01.07.1999 Convênio MINTER n.44, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando a concessão de Bolsas dentro do Subprograma Mestrado 
Interinstitucional em Gastrocirurgía. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, ordem bancária.   

01.05.2006 
Cx.4; p.35 

01.07.1999 Convênio MINTER–n.48, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando a concessão de Bolsas de Estudo, dentro do Subprograma de 
Mestrado Interinstitucional, no Curso de Psicologia Clínica. Contém 
termo simplificado do convênio, ordem bancária.  

01.05.2007 
Cx.4; p.36 

01.08.1999 Convênio MINTER–n.51, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando a concessão de Bolsas de Estudo dentro do Subprograma de 
Mestrado Interinstitucional em Ciência da Informação. Contém termo 
simplificado do convênio, prestação de contas, ordem bancária.   

01.05.2008 
Cx.4; p.37 

[1999] Convênio n.053-18, celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando 
repasse de recursos financeiros, para Projetos e Pesquisas. Contém extrato 
do contrato, prestação de contas.  

01.05.2009 
Cx.4; p.38 

[1999] Convênio n. 60, celebrado entre a CAPES e a UFPA (MINTER SAÚDE 
PÚBLICA), objetivando a realização de Mestrado Interinstitucional em 
Saúde Pública. Contém consulta de ordem bancária, prestação de contas.  

01.05.2010 
Cx.4; p.39 

20.09.1999 Convênio n.095, celebrado entre a SESu e a UFPA, objetivando a 
manutenção geral da instituição. Contém termo do convênio, prestação de 
contas, ordem bancária.  
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01.05.2011 
Cx.4; p.40 

[1999] Convênio n.103, celebrado entre a SESu e a UFPA, objetivando a 
recuperação e ampliação de acervos bibliográficos destinados a 
Graduação da IES. Contém prestação de contas.   

01.05.2012 
Cx.5; p.41 

22.12.1999 Convênio periódico n.108, celebrado entre a CAPES e a UFPA, 
objetivando apoio ao desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação 
brasileira do Programa de aquisição de periódicos internacionais. Contém 
termo simplificado do convênio, aditivo, prestação de contas.    

01.05.2013 
Cx.5; p.42 

20.09.1999 Convênio n.119, celebrado entre o DETRAN e a UFPA, objetivando 
fomentar a educação de trânsito nas escolas paraenses de Ensino 
Fundamental. Contém termo do convênio.  

01.05.2014 
Cx.5; p.43 

[1999] Convênio n.124, celebrado entre o DETRAN/PA e a UFPA, sem 
objetivos. Contém processo.  

01.05.2015 
Cx.5; p.44 

[1999] Convênio n.126, celebrado entre a SESPA e a UFPA,  sem objetivos. 
Contém consulta de ordem bancária.  

01.05.2016 
Cx.5; p.45 

28.10.1999 Convênio n.150, celebrado entre o IPAM, UFPA, NAEA e a FADESP, 
objetivando a execução do Projeto “Aspectos Econômicos dos Impactos 
do Fogo Acidental na Amazônia”. Contém termo do convênio.  

01.05.2017 
Cx.5; p.46 

28.06.1999 Convênio n.154, celebrado entre o INDESP e a UFPA-PROJETO 
RIACHO DOCE, objetivando atender a continuidade do Projeto Riacho 
Doce, garantindo a prática do esporte com meio de desenvolvimento 
integral do indivíduo e formação da cidadania. Contém termo do 
convênio, aditivo, prestação de contas.  

01.05.2018 
Cx.5; p.47   

[1999] Convênio n.176-00, celebrado entre a FADESP, FINEP, PADCT e a 
UFPA, objetivando a realização do Projeto PADCT III. “Fabricação de 
Anodos na Albrás: Avanço Tecnológico e Controle Ambiental”-03-CE-
01/98-02/02-4. Contém prestação de contas.  

01.05.2019 
Cx.5; p.48 

20.10.1999 Convênio n.195, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
garantir o funcionamento dos Hospitais Universitários Federais, fazendo 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uso nos mesmo. 
Contém prestação de contas, ordem bancária.  

01.05.2020 
Cx.5; p.49 

22.10.1999 Convênio n.197, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
repasse de recurso financeiro para o “III Projeto Norte de Interiorização”. 
Contém termo do convênio, prestação de contas, ordem bancária.  

01.05.2021 
Cx.5; p.50 

04.11.1999 Convênio n.205, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
repasse de recursos financeiros para recuperações das instalações físicas 
de Unidades de Ensino – Campi do Interior (Campus Universitários: 
Abaetetuba, Soure, Breves e Cametá). Contém termo do convênio, 
prestação de contas.  

01.05.2022 
Cx.5; p.51 

29.10.1999 Convênio n.217, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoiar o Projeto de Ensino Informatizado no Ensino de Graduação nas 
áreas de Ciências Exatas e da terra. Contém termo do convênio, prestação 
de contas.  

01.05.2023 
Cx.5; p.52 

29.10.1999 Convênio n.218, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
repasse de recursos financeiros destinados a apoiar o Projeto de Ensino 
Informatizado no Ensino de Graduação – laboratório de informática para 
o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas. Contém termo do convênio, 
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prestação de contas.  

01.05.2024 
Cx.5; p.53 

[1999] Convênio n.348, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
apoio financeiro para o Projeto “Desenvolvimento Sustentável de 
Comunidades Rurais” por meio de jornada universitária, em 
assentamentos da reforma agrária do INCRA (110) Mãe do Rio e Iritúia-
PA “Projeto Universidade Solidária”. Contém termo do convênio, 
prestação de contas, ordem bancária.     

01.05.2025 
Cx.5; p.54 

29.12.1999 Convênio n.390, celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando o 
repasse de recursos financeiros para a reforma do prédio da Engenharia 
Elétrica. Contém termo do convênio, prestação de contas.  

01.05.2026 
Cx.5; p.55 

[1999] Convênio n.798, celebrado entre o PORT, FNS, HUB, FS, HUJBBU e a 
UFPA, objetivando atender ao Projeto de Modernização e Manutenção 
dos setores dos Hospitais Universitários. Contém recurso do convênio, 
pagamentos de serviços.  

01.05.2027 
Cx.6; p.56 

04.01.1999 Termo Aditivo ao convênio n.101-00-98, celebrado entre a SESAN, 
UFPA-NAE, FADESP, objetivando prorrogação do prazo de vigência do 
convênio n.101-00-98-Município de Belém SESAN/UFPA-NAE, 
FADESP.  

01.05.2028 
Cx.6; p.57 

05.01.1999 Convênio celebrado entre a UFPA e o IAMSPE, objetivando o 
recebimento de estudantes do Curso de Medicina para realização de 
Programa de Internato. Contém termo do convênio.  

01.05.2029 
Cx.6; p.58 

15.01.1999 Termo Aditivo celebrado entre o SEBRAE, UFPA e a FADESP, 
objetivando alteração de cláusula. Contém  termo aditivo.  

01.05.2030 
Cx.6; p.59 

18.01.1999 Convênio celebrado entre a PMB, PGU, MNLM-PA, APAAC, CEARAH 
e a UFPA, objetivando a elaboração de um Plano de Ação local que 
promova a melhoria nas condições de vida e na gestão de rios da cidade, 
potencializando a marca de governo “Revitalizar Belém” que será 
desenvolvido no município. Contém termo do convênio.  

01.05.2031 
Cx.6; p.60 

04.02.1999 Convênio celebrado entre a SEC. JUSTIÇA, TJE e a UFPA, objetivando 
realização de exame periciais de DNA, pela UFPA nas ações de 
investigações, em Tramitação nos Juízos de Diretor da Comarca do 
Estado do Pará, aos cidadãos carentes, devidamente encaminhadas pelo 
setor social do TJE, por meio do SEJU. Contém termo do convênio.   

01.05.2032 
Cx.6; p.61 

01.03.1999 Convênio celebrado entre o INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, 
ASSOCIAÇÃO MADE IN BRASIL e a UFPA, objetivando o 
aprimoramento profissional na área de Cursos, treinamento e seminários.  

01.05.2033 
Cx.6; p.62 

16.03.1999 Convênio celebrado entre o IEPA e a UFPA-NAEA, objetivando 
estabelecer as bases gerais de um Programa de Cooperação entre os 
convenentes, visando a elaboração de Cursos, e demais atividades. 
Contém termo do convênio.  

01.05.2034 
Cx.6; p.63 

05.04.1999 Termo aditivo ao convênio n.066/97, celebrado entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando alterar 
o Caput da Cláusula quarta e quinta do convênio FUNTEC/ 
SECTAM/UFPA/FADESP-066/97. Contém termo aditivo.  

01.05.2035 
Cx.6; p.64 

05.04.1999 Convênio celebrado entre a UFBA e a UFPA, objetivando estabelecer um 
regime de cooperação técnica e científica entre as convenentes na Prática 
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e desenvolvimento de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
Contemporânea. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.2036 
Cx.6; p.65 

03.05.1999 Termo de Compromisso celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL e a UFPA, objetivando a realização de Estágio. Contém termo 
de compromisso. 

01.05.2037 
Cx.6; p.66 

14.05.1999 Convênio celebrado entre a UFPA, FUNDAÇÃO BIO RIO e a FADESP, 
objetivando instituir mecanismo de suprimento de materiais e de 
cooperação técnico-científica entre as convenentes e entidades. Contém 
termo do convênio.  

01.05.2038 
Cx.6; p.67 

21.06.1999 Convênio celebrado entre a UFPA, UNAMA e a UFPA, objetivando a 
integração e a cooperação interinstitucional , visando a execução de um 
Programa de Formação de docentes da SEDUC e SEMEC. Contém termo 
do convênio.  

01.05.2039 
Cx.6; p.68 

25.06.1999 Convênio celebrado entre a UFPA e a UFRJ, objetivando a implantação e 
desenvolvimento de um Curso de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação. Contém termo do convênio.  

01.05.2040 
Cx.6; p.69 

30.06.1999 Acordo de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre o MEC, 
MEPE, COMANDO DA AERONÁUTICA, UFAC, UNIFAP, FUAN, 
UFMA, FUFMT, UFPA, UNIR-RO, UFRR e a CAPES, objetivando 
execução de Programa de Cooperação técnico-científica, destinado ao 
auxílio da implantação do SIPAM e do SIVAM. Contém termo do acordo. 

01.05.2041 
Cx.6; p.70 

03.08.1999 Protocolo de Intenções celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO 
PARÁ, SEEDS, UFPA e a FADESP, objetivando estabelecer uma 
aproximação entre as convenentes. Contém protocolo de intenções. 

01.05.2042 
Cx.6; p.71 

12.08.1999 Convênio celebrado entre a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA e a UFPA, objetivando 
promover a capacitação profissional dos estudantes do Curso de Direito 
Público da UFPA. Contém termo do convênio.  

01.05.2043 
Cx.6; p.72 

13.08.1999 Convênio celebrado entre a UFPA, UEPA, UNAMA e o CESUPA, 
objetivando a implantação do Curso de Doutorado Interinstitucional em 
Ciência Política. Contém termo do convênio, aditivos.  

01.05.2044 
Cx.6; p.73 

14.09.1999 Termo de Compromisso celebrado entre o TRT 8ª REGIÃO e a UFPA, 
objetivando o Estágio de alunos  do Curso de Direito, no TRT-8ª Região. 
Contém termo de compromisso. 

01.05.2045 
Cx.6; p.74 

14.09.1999 Convênio celebrado entre a BRASILTION BELÉM HÓTEIS E 
TURISMO e a UFPA, objetivando a concessão de Estágios a estudantes 
do Curso de Graduação. Contém termo do convênio.  

01.05.2046 
Cx.6; p.75 

16.09.1999 Convênio, celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SEPLAN, EMATER, A DEUTSCHER GESELLSCHAFT FUR, 
CENTRO AGROPECUÁRIO, FANEP E MMNEPA e UFPA, 
objetivando execução de atividades e Projetos, por dez meses, referente a 
1° Etapa do Projeto PRORENDA RURAL – PARÁ, na região do nordeste 
do Estado, Municípios de Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Bragança, 
e Peixe Boi. Contém processo n.017.172/1999.  

01.05.2047 
Cx.6; p.76 

27.09.1999 Convênio celebrado entre a UFPA e a SUSIPE, objetivando a execução 
do Projeto: Redução e Reintegração Socioeconômica, visando a absorção 
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da mão-de-obra da comunidade carcerária do Estado. Contém termo do 
convênio.  

01.05.2048 
Cx.6; p.77 

29.09.1999 Convênio celebrado entre a UFPA e a ANP, objetivando a realização de 
Programa de Formação de Profissionais com ênfase no setor petróleo e 
gás. Contém termo do convênio.  

01.05.2049 
Cx.6; p.78 

04.11.1999 Convênio celebrado entre a UFPA e o DCE, objetivando o repasse de 
recursos financeiros para a manutenção da representação discente. 
Contém termo do convênio.  

01.05.2050 
Cx.6; p.79 

23.12.1999 Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA, PMB e a SESAM, 
objetivando a execução do Projeto Tucunduba, pertencente a 
compromissária, que servirá para a revitalização dos bairros Guamá e 
Terra Firme. Contém termo de compromisso.  

01.05.2051 
Cx.6; p.80 

30.12.1999 Convênio celebrado entre o MPT-PRT 8ª REGIÃO e a UFPA, 
objetivando a concessão de Estágios a estudantes. Contém termo do 
convênio.  

01.05.2052 
Cx.7; p.81 

[1999] Termo Aditivo ao convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
TUCURUÍ, UFPA e a FADESP, objetivando a realização de Cursos 
Superiores no Município de Tucuruí, a ser ministrados pelos professores 
da UFPA. Contém termo aditivo. 

01.05.2053 
Cx.7; p.82 

[1999] Convênio celebrado entre a SEDUC e a UFPA, objetivando cooperação 
técnico-pedagógica mediante ações conjuntas dos partícipes, no 
desenvolvimento da Educação por meio do Curso de Capacitação 
Docente, Cursos supletivos, alfabetização de Jovens e Adultos nas áreas 
de assentamentos do INCRA e MST. Contém termo do convênio, termo 
de cooperação.  

01.05.2054 
Cx.7; p.83 

[1999] Convênio Interuniversitário de Cooperação Técnico Científica, celebrado 
entre UEPA, UNAMA, UNIVERSIDADE NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-UNED-ESPANHA e a UFPA, objetivando 
estabelecer um regime de cooperação técnica e científica entre as 
instituições convenentes, com vistas a conjugação e o aprofundamento de 
áreas de conhecimentos afins. Contém termo do convênio.    

01.05.2055 
Cx.7; p.84 

[1999] Convênio celebrado entre o HUJBB, PMB e a UFPA, objetivando a 
continuidade do funcionamento do centro de informações toxicológicas 
para conjuntamente prestarem serviços de informações e orientações por 
telefone, aos profissionais de saúde e população de Belém e demais 
municípios do Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.2056 
Cx.7; p.85 

[1999] Convênio  celebrado entre a UEPA, UFPA e o HUJBB, objetivando o 
desenvolvimento de atividades de ensino/assistência, nos Cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Terapia Ocupacional. Contém 
termo do convênio.  

01.05.2057 
Cx.7; p.86 

[1999] Convênio de Cooperação e parceria técnico-científico celebrado entre  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ, UFPA e a 
FADESP, objetivando a parceria técnico-científico, visando a implantação 
de pesquisa científica na área de Agrometereologia a ser desenvolvida na 
Escola Técnica Agrícola Municipal de Santa Isabel do Pará. Contém 
termo do convênio.  
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01.05.2058 
Cx.7; p.87 

[1999] Convênio de Cooperação técnico-científica celebrado entre o 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA-MCT, por meio do 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPECIAIS-INPE, 
EMBRAPA por meio do CPATU, objetivando estabelecer e regulamentar 
um Programa de Cooperação técnico-científica entre o INPE e a 
EMBRAPA/CPATU. Contém termo do convênio.  

01.05.2059 
Cx.7; p.88 

[1999] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e a 
UFPA,  objetivando dar condições para o desenvolvimento do Projeto 
Sócio Educacional Integrado na comunidade do Riacho Doce. Contém 
termo do convênio.  

01.05.2060 
Cx.7; p.89 

[1999] Convênio celebrado entre o CNPq-MPEG e a UFPA, objetivando 
proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de 
Graduação da UFPA, oportunidade de realização de Estágio Curricular 
nas áreas de interesse do Museu Paraense Emílio Goeldi. Contém termo 
do convênio.  

01.05.2061 
Cx.7; p.90 

[1999] Convênio celebrado entre a UFPA, HUJBB, PMB e a SESMA, 
objetivando manter o funcionamento do CENTRO DE INFORMAÇÕES 
TOXICOLÓGICAS DE BELÉM-CIT-BELÉM, para prestação de 
serviços de informações e orientações por telefone aos profissionais de 
saúde e população de Belém e demais municípios do Estado do Pará. 
Contém termo do convênio.  

01.05.2062 
Cx.7; p.91 

[1999] Convênio celebrado entre o IEL-PA e a UFPA, objetivando a realização 
de Eventos como Cursos, seminários, consultoria, palestras e outros que 
serão executados pelas partes convenentes, obedecendo os princípios 
regidos por este instrumento. Contém termo do convênio.  

01.05.2063 
Cx.7; p.92 

[1999] Convênio celebrado entre a PMB, SEMEC, UFPA e a FADESP, 
objetivando o desenvolvimento pelas convenentes do “Projeto Sócio 
Educacional Integrado”. Contém termo do convênio.  

01.05.2064 
Cx.7; p.93 

[1999] Convênio celebrado entre o IUPERJ-TEC e a UFPA, objetivando 
cooperação técnica e científica com vistas à conjugação e aprofundamento 
de áreas do conhecimento a fins, intercâmbio científico a nível de Pós-
Graduação e a realização de Projetos conjuntos de pesquisa. Contém um 
parecer.     

01.05.2065 
Cx.7; p.94 

[1999] Convênio celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 
UFPA e a FADESP, objetivando dar condições para o desenvolvimento 
do Projeto Sócio Educacional Integrado na Comunidade Riacho Doce.  

01.05.2066 
Cx.7; p.95 

[1999] Convênio celebrado entre a UFPA, PREFEITURA DO CAMPOS 
UNIVERSITÁRIO-PCU e a FUNCAP, objetivando cooperação entre os 
órgãos já identificados, constituindo-se em instrumento de integração, em 
termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento cultural e de 
relacionamento humano. Contém termo do convênio.  

01.05.2067 
Cx.7; p.96 

[1999] Convênio celebrado entre a UFPA e a FADESP, objetivando execução do 
Projeto de Extensão Universitária ACADEMIA AMAZÔNIA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.2068 
Cx.7; p.97 

[1999] Convênio celebrado entre a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA-UNIR e a UFPA, objetivando implantação e 
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desenvolvimento de um Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em 
doenças Tropicais, nível de Mestrado para atender a demanda  de 
qualificação dos professores do Curso de Graduação na área de Ciências 
da Saúde, no pleno exercício de atividades docentes e técnicos da UNIR. 
Contém termo do convênio.  

01.05.2069 
Cx.7; p.98 

[1999] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RONDÔNIA-UNIR, UFPA e a FUNDAÇÃO RIO MADEIRA-
RIOMAR, objetivando implantação e desenvolvimento do Curso “Stricto 
Sensu”, nível de Doutorado em Desenvolvimento Sustentável em 
Trópicos Úmidos, para atender a demanda de qualificação dos professores 
e técnicos  da UNIR, no plano de exercício de suas atividades. Contém 
termo do convênio, aditivos.  

01.05.2070 
Cx.7; p.99 

[1999] Convênio celebrado entre a UNIFESP, UFPA e a UEPA, objetivando 
promover e desenvolver a cooperação didático-científica, em matérias de 
interesse recípocro das partes. Contém termo do convênio.  

01.05.2071 
Cx.7; p.100 

[1999] Termo de Compromisso celebrado entre a UFPA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM e a SESAN, objetivando viabilizar a execução 
do Projeto “Tucunduba”, pertencente a compromissária de grande 
relevância social e que servirá para revitalização dos bairros do Guamá e 
Terra Firme. Contém termo de compromisso.  

01.05.2072 
Cx.8; p.101 

[1999] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS e a UFPA, objetivando cooperação técnica 
estabelecida entre as convenentes, visando desenvolver um conjunto de 
ações, cuja finalidade comum é a divulgar e implementar o Programa 
Nacional de Incentivo a Leitura-PROLER da Fundação Biblioteca 
Nacional, no Estado do Pará. Contém termo do convênio.  

01.05.2073 
Cx.8; p.102 

[1999] Convênio celebrado entre o GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
SECTAM, UFPA e a FADESP, objetivando cooperação financeira entre 
as partes para a conclusão da obra física que abrigará o Laboratório de 
Biologia e Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos da UFPA. Contém 
termo do convênio.  

01.05.2074 
Cx.8; p.103 

[1999] Convênio celebrado entre a EMBRAPA e a FADEPS, objetivando 
integração de esforços entre  as partícipes para execução em regime de 
colaboração dos Trabalhos de Pesquisa Agropecuárias consistentes e em 
consonância com o Projeto PRODETAP. Contém termo do convênio.  

01.05.2075 
Cx.8; p.104 

[1999] Convênio celebrado entre a FADESP e a UFPA, objetivando o 
gerenciamento dos  recursos advindos da prestação de serviços realizados 
pela CENTRAL DE BIOTECNOLOGIA DE REPRODUÇÃO ANIMAL-
CEBRAN. Contém termo do convênio.  

01.05.2076 
Cx.8; p.105 

[1999] Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a POLÍCIA MILITAR, 
FCAP, ELETRONORTE, CENTRO COMUNITÁRIO RIACHO DOCE e 
a UFPA, objetivando proporcionar o intercâmbio entre as convenentes, 
com vistas à melhorias de segurança nas áreas dos Bairros do Guamá e a 
Terra Firme. Contém termo do convênio, termo de auto de entrega.  

01.05.2077 
Cx.8; p.106 

[1999] Convênio celebrado entre a FADESP, FUNDAÇÃO BANCO DO 
BRASIL e a UFPA, sem objetivos. Contém diversos documentos.  
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01.05.2078 
Cx.8; p.107 

[1999] Convênio celebrado entre o IBAMA e a UFPA, objetivando cooperação 
técnica entre as partes, possibilitando a complementação educacional dos 
estudantes, por meio do Estágio Supervisionado das dependências do 
IBAMA. Contém termo do convênio.  

01.05.2079 
Cx.8; p.108 

[1999] Convênio de Cooperação Técnica Científica e Cultural, celebrado entre 
CENTRAL MISSOURI STATE UNIVERSTY e a UFPA, objetivando 
estabelecer um regime de cooperação técnica, acadêmica, cultural, e 
científica entre a UFPA e a CMSU, com vistas à realização de ações 
recíprocas, que permitam a inter-relação entre ambas Universidades 
convenentes. Contém termo do convênio.  

01.05.2080 
Cx.8; p.109 

[1999] Convênio celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, objetivando 
transferência de recursos financeiros para Manutenção Geral da 
Instituição, de acordo com o Plano de trabalho, que o integra. Contém 
termo do convênio, plano de trabalho. 

01.05.2081 
Cx.8; p.110 

[1999] Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
FUNPAPA e a UFPA, objetivando a realização de Qualificação 
Profissional de adolescentes excluídos dos seus direitos sociais, no espaço 
físico da conveniada (Laboratório de Mecânica) e da convenente (Liceu 
de Artes e Ofícios Ruy Meira), visando sua educação profissional e a 
construção de sua cidadania. Contém termo do convênio.     

01.05.2082 
Cx.8; p.111 

[1999] Convênio celebrado entre o IBAMA, UFPA e a PREFEITURA DO 
CAMPOS-PCU, objetivando ações proativas em favor das atividades fins 
da UFPA e o Projeto de Criação e Revitalização dos Espaços de 
Conveniência. Contém termo do convênio.  

01.05.2083 
Cx.8; p.112 

[1999] Convênio celebrado entre a UFPA e o INSTITUTO DE PATOLOGIA E 
IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO-
IMATIMUP, objetivando estabelecer um regime de cooperação entre as 
convenentes, com vistas à conjugação e aprofundamento nas áreas afins.  

01.05.2084 
Cx.8; p.113 

[1999] Protocolo de Intenções celebrado entre a UFC e o MINISTÉRIO DA 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES FEDERAIS, objetivando promover 
incremento e otimização das atividades de cunho nacional, em especial, 
em nível Universitário, no campo das relações internacionais para a 
difusão do Projeto de federalização da atuação do Itamaraty por 
intermédio de sua assessoria de relações Federativas. Contém protocolo 
de intenções. 

01.05.2085 
Cx.8; p.114 

[1999] Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o MEC, SESu e a UFPA, 
objetivando conjugação de esforços com a implantação nos Estados-
Membros da Federação, de um serviço de avaliação e qualidade do Ensino 
Superior nas instituições integrantes do Sistema Federal de Ensino 
Superior. Contém termo do acordo.  

01.05.2086 
Cx.8; p.115 

[1999] Convênio de Cooperação Técnico Científica, celebrado entre a UFPA e a 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP, 
objetivando estabelecer um regime de cooperação técnica e científica 
entre as convenentes, com vistas à conjugação e aprofundamento de áreas 
de conhecimentos afins. Contém termo do convênio, retificação.  

01.05.2087 [1999] Convênio celebrado entre o SUS e a UFPA. Sem objetivo. Contém 
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Cx.8; p.116 consulta de ordem bancária.  

01.05.2088 
Cx.8; p.117 

[1999] Convênio celebrado entre o PICDT, CAPES e a UFPA, objetivando 
concessão de bolsa de estudo. Contém consulta de ordem bancária.  

01.05.2089 
Cx.8; p.118 

[1999] Convênio de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre a UFPA e o 
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENO ECONÔMICO-SOCIAL DO 
PARÁ, objetivando rescisão do referido convênio. Contém termo de 
rescisão.  

01.05.2090 
Cx.8; p.119 

27.12.1999 Convênio celebrado entre a FINEP, FADESP e a UFPA, objetivando 
execução do Projeto “Ampliação da Infra-estrutura Física e Laboratorial 
da UFPA nas áreas de Geologia, Geofísica, Química, Engenharia, 
Mecânica, Elétrica para os incrementos das atividades institucionais 
relacionadas ao Setor de Petróleo e gás”. Contém termo do convênio.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
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ACERVO  

Totalidade de documentos de uma entidade produtora ou custodiadora. 

ACORDO  

Combinação realizada por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas em torno de interesse comum no intuito de resolver 

pendências, demandas ou conflitos.  

ANEXAÇÃO  

Juntadas definitiva a um processo de um documento ou outro processo, prevalecendo como referência o número do 

processo mais antigo. 

ARRANJO 

Processo de operação intelectuais e físicas que visam à organização dos documentos de coleções e arquivos 

permanentes. Semelhante ao processo de classificação nos arquivos correntes. 

CATÁLOGO 

Instrumento de pesquisa que reúne a descrição de documentos, de forma individualizada, que pertencem a um ou mais 

fundos e/ou coleções. Podem ser organizados segundo critérios temáticos, onomásticos, cronológicos ou toponímicos 

CONTRATOS  

Registro de acordo entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas estabelecendo direitos e obrigações entre si. 

CONVÊNIOS  

Acordo celebrado entre entidades públicas ou privadas para a realização de algum objetivo comum. 

DATAS-LIMITE 

Elemento de identificação cronológica onde consta a data do documento mais antigo e a data do documento mais 

recente. 

ORIGINAL (1) OU CÓPIA (2) 

Indica se o documento é original ou cópia. Na inexistência do documento original, a cópia deve ser considerada como 

tal. 

SÉRIE DOCUMENTAL 

Conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados no exercício de uma mesma competência, função ou 

atividade, documentos estes que têm idêntico modo de produção, tramitação e resolução. Esse campo pode ser 

preenchido com o nome e/ou código da série. A codificação faz-se importante quando se pretende informatizar os 

arquivos. 

SUPORTE 

Material sobre o qual as informações são registradas: papel, filme, fita magnética, disco ótico, disquete etc. 
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TIPO DOCUMENTAL 

É a configuração que assume o documento em decorrência da disposição de suas informações. Ex: ofício, relatório, ata, 

processo, planta, projeto. 

PRAZO DE PRECAUÇÃO 

Intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado guarda o documento por 

precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda definitiva no Arquivo Permanente. 

PRAZO DE PRESCRIÇÃO 

Intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado pode invocar a tutela do Poder 

Judiciário para fazer valer direito seu que entenda violado.  

PRAZO DE VIGÊNCIA 

Intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades 

que determinaram a sua produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


