
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

R E I T O R I A

PORTARIA Nº 1700/2012

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,  no uso de suas 
atribuições  legais  e  estatutárias,  considerando o  que  dispõem o art.  95  da  Lei  nº 
8.112/90, o art.  1º do Decreto nº.  1.387, de 07 de fevereiro de 1995 e a Resolução 
CONSEPE/3524/2007, de 03/05/2007, de acordo com a subdelegação de competência 
que lhe confere o art. 1º da Portaria nº 404-MEC de 23 de abril de 2009 e tendo em vista 
o  que  consta  no  Processo  nº  015513/2012-47,  oriundo  INSTITUTO  DE 
GEOCIÊNCIAS da UFPA,

RESOLVE:

Autorizar o afastamento do país do servidor PEDRO WALFIR MARTINS E 

SOUZA FILHO, matrícula SIAPE/1229328,  ocupante do cargo efetivo de Professor 

Associado nível 1, do quadro de pessoal desta Universidade, no período de 1º. a 09 de 

junho de 2012, para apresentação de trabalho científico “Multi-temporal mapping of 

the largest continuous Amazonian mangrove belt using object-based classification 

of multi-sensor imagens” no evento técnico-científico “9th INTECOL International 

Wetlands Conference”, a ser realizado na cidade de ORLANDO, FLÓRIDA, Estados 

Unidos, com ônus pela CAPES e sem prejuízo de sua remuneração na UFPA.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, Belém, 17 de maio de 2012.

Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Reitor 
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