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RELATÓRIO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DA MISSÃO DE TRABALHO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

1. IES/IP: 
 

Universidade Federal de Santa Maria 
Instrução: Informar o nome da IES/IP cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 

 
2. Tema: 
 

Desarrollo de herramientas y métodos de análisis de residuos y contaminantes en muestras diversas 
Instrução: Informar o TEMA cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 
3. Programa de Pós-Graduação (PPG): 
 

Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) 
Instrução: Informar o PPG cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 
4. Nome do Beneficiário do AUXPE: 
 

 

Instrução: Informar o beneficiário do AUXPE cujo recurso da missão de trabalho será financiado. 
 
5. Dados do beneficiário da missão de trabalho (autor/agente da missão): 
 

5.1. Nome: 5.2. CPF: 5.3. Telefone: 
Roberto Romero González Passaporte PAG632636 +34 950214278 
5.4. Tipo de beneficiário da missão de trabalho 

5.4.1. Brasil 5.4.2. Exterior 

☐ Gestor (Pró-Reitor) 
☐ Membro do Grupo Gestor 
☐ Coordenador do projeto de Cooperação Internacional 
☐ Membro Docente ou Pesquisador 

☐ Membro do Grupo Gestor 
X Membro Docente ou Pesquisador 

 

Instrução: Informar a identificação do beneficiário da missão de trabalho. Em caso de missão com mais beneficiários, replicar este conjunto de 

informações aos demais, clicando dentro da tabela e depois clicar no sinal de  que aparece ao final desta. 
 
 
 

DETALHES DE EXECUÇÃO DA MISSÃO DE TRABALHO 

 

 

6. Identificação do Plano de Aplicação: 
 

<Inserir a identificação da missão de trabalho, contida no Plano de Aplicação> 
Instrução: Informar o nome/identificação da missão de trabalho previsto no Plano de Aplicação. 
 
 

7. Período de Afastamento: 
 

7.1. Trecho da Ida: 7.2. Data de Saída: 7.3. Data de Chegada: 
Almería-Madrid-Sao Paolo-Porto Alegre-Santa Maria 04/11/2019 05/11/2019 

 
7.4. Trecho da Volta: 7.5. Data de Saída: 7.6. Data de Chegada: 

Santa Maria-Porto Alegre-Sao Paolo-Madrid-Almería 19/11/2019 20/11/2019 
Instrução: Informar os dados sobre o período de afastamento para realizar a missão de trabalho incluindo os trechos de ida e volta. Poderão ser 
adicionadas linhas, caso sejam necessárias. 
 
 

8. Local de Afastamento: 
 

 

8.1. Cidade de Origem: 8.2. País: 
Almería España 

 

 

8.3. Cidade de Destino: 8.4. País: 
Santa María Brasil 

Instrução: Informar dados sobre o local do afastamento que será realizada a missão de trabalho. 
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9. Despesas com o afastamento: 
 
 
 
 
 

9.1. Despesas da missão de trabalho 9.1.1. Quantidade 9.1.2. Valor Unitário 
(R$) 

9.1.3. Valor Total 
 (R$) 

Passagem 1 6044,68 6044,68 
Diária Nacional     
Diária Internacional 15 1080 16200 
Seguro-Saúde 1 400 400 

Total: 22644,68 
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução. 

 
 
 

 

10. Finalidade da missão de trabalho (mínimo de 250 caracteres): 
 

Presentar las experiencias del Grupo de Química Analítica de Contaminantes de la Universidad de Almería. Cooperar con 
grupos de investigación del Programa de Posgrado en Química de la Universidad Federal de Santa María en el desarrollo de 
métodos de preparación de muestras y determinación de residuos y contaminantes en muestras de alimentos y medio 
ambiente empleando técnicas cromatografícas acopladas a espectrometría de masas. 
Instrução: Informar a finalidade para a qual a missão de trabalho será necessária para o projeto a que estará vinculada. 

 
11. Atividades/Fatos Transcorridos/Pessoas Contatadas (mínimo de 250 caracteres): 
 

Presentación de nuevas estrategias de preparación de muestras para determinación de residuos y contaminantes en 
muestras de alimentos y medio ambiente utilizando técnicas cromatografícas acopladas a espectrometría de masas. 
Distintos investigadores fueron contactados en especial los profesores Renato Zanella, Martha Adaime y Osmar Prestes do 
LARP-UFSM. Durante la misión de trabajo, se presentaron conferencias en particular  a “Generic extraction methods coupled 
to chromatography-high resolution mass spectrometry: game over? Presentada dia 08/11/2019 y el mini curso 
Chromatographic techniques coupled to mass spectrometry: practical features presentado dia 12/11/2020. 
Instrução: Detalhar as atividades, fatos e pessoas envolvidas com a missão de trabalho e sua relevância, no contexto do projeto ao qual estejam 
vinculados. 

 
12. Sugestões dos benefícios que poderão ser auferidos a partir da missão de trabalho (mínimo de 250 

caracteres): 
 

La visita realizada ha fortalicido la colaboración entre la Universidad de Almería y la Universidad Federal de Santa Maria, 
abriendo potenciales líneas de investigación entre grupos de investigación de ambas universidades 

Instrução: Detalhar as sugestões de benefícios com a missão de trabalho, para o projeto vinculado. 

 

13. Conclusões/Resultados alcançados com a missão de trabalho (mínimo de 250 caracteres): 
 

Los principales resultados de la visita ha sido facilitar la posibilidad de intercambio de estudiantes entre ambas universidades, 
aunque dicho aspecto se ha visto perjudicado por la situación higienico-sanitaria actual provocada por el coronovirus 
Instrução: Descrever as conclusões e resultados alcançados com a missão de trabalho e como estas conclusões e resultados alcançados 
impactam no projeto ao qual estejam vinculados. 

 
14. Observações:  
 

La existência de este tipo de programas se considera muy relevante para potenciar sinergias entre grupos de investigación 
pertenecientes a distintas universidades y facilitar el intercambio de conocimiento y personal investigador que es beneficioso 
para ambas entidades 

Instrução: Descrever as observações que julgar relevante no contexto da missão de trabalho e que não foram abordadas nos itens anteriores. 

 
Instruções Finais: Anexar os documentos comprobatórios de acordo com as orientações da Coletânea de Entendimentos do 
Programa Institucional de Internacionalização - PrInt e outras instruções, se for o caso. Incluir também as informações 
apontadas pelo beneficiário do AUXPE. Observar o mínimo de caracteres a cada pergunta descritiva. 
 

 
 

Roberto Romero González 
Local, Data: __05_/__10/_2020__  Assinatura do Beneficiário Executor da Missão 

de Trabalho 
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