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PORTARIA INTERNA Nº. 15/2018 – ISPA     Belém - PA, 01 de outubro de 2018. 

 

 

 

O Diretor do Instituto da Saúde e Produção Animal, usando das atribuições que lhe confere a Portaria nº 

500, de 28 de fevereiro de 2018. 

 

RESOLVE 

 

 Nomear os docentes abaixo nominados para comporem a Comissão Assessora de Pesquisa do ISPA, 

com vigência de quatro anos (até agosto de 2022). 

 

Profa. Érika Renata Branco 

  Prof. Thiago Carvalho da Silva 

 

  Prof. Leandro Nassar Coutinho 

 

  Prof. Frederico Ozanan Barros Monteiro 

 

  

As atribuições desta Comissão são as seguintes: 

1) Buscar formas administrativas para alavancar as ações de Pesquisa do ISPA. Priorizar preparo dos 

pesquisadores em pesquisa, publicação e participação em editais de fomento. Fomentar ações de 

internacionalização. 

2) Propor novos programas para pesquisa e desenvolvimento de atividades de preceptoria de pós-

graduandos no Hospital Veterinário e nos Setores Produtivos. 

3) Orientação para composição dos projetos e relatórios das iniciativas de pesquisa, para 

regularização junto à PROPED. 

4) Propor os editais para promover eventos científicos e fomentar as pesquisas; avaliação de 

propostas submetidas ao ISPA. 

5) Divulgação da publicação de editais para fomento à pesquisa, eventos e desenvolvimento 

tecnológico. 

6) Propor alterações regimentais e regulamentares à Administração Superior com vistas ampliar e 

aprimorar as ações de pesquisa. 

7) Avaliar as propostas e andamento dos projetos cadastrados na PROPED pelo Instituto. 

8) Criar critérios de avaliação e distribuição de bolsas de pesquisa pertencentes ao Instituto. 

9) Gerar o Boletim Informativo e Relatório Anual sobre as ações de Pesquisa do ISPA; 

10) Fomentar ações visando à internacionalização dos cursos de pós-graduação e, consequentemente, 

do Instituto. 
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Fica esclarecido que a função da Comissão é estritamente consultiva, não sendo instância prévia 

obrigatória à deliberação do Colegiado em matérias de apoio à pesquisa realizada no Instituto, sendo as decisões 

do Colegiado soberanas nas matérias pautadas por esta Comissão. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Raimundo Nelson Souza da Silva 

Diretor do ISPA 


