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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: 
 

Sociedade Informacional: memória e tecnologias 

Instrução: Informar o TEMA cuja missão de trabalho estará vinculada. 

 

3. Programa de Pós-Graduação (PPG): 
 

Engenharia Florestal 

Instrução: Informar o PPG cuja missão de trabalho estará vinculada. 

 

4. Nome do Beneficiário do AUXPE: 
 

Lia Rejane Silveira Reiniger 

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: 

Berta Maria Heinzmann 466.482.910-87 +55 55 999270404 

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 

x Membro Docente ou Pesquisador 

 ☐ Membro do Grupo Gestor 

 ☐  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 Trabalho: 
 

Missão de trabalho 
Instrução: Informar o nome da missão de trabalho previsto no Plano de Trabalho. 
 
 

7. Período de Afastamento: 
 

7.1. Trecho da Ida: 7.2. Data de Saída: 7.3. Data de Chegada: 

Porto Alegre-Sevilha 19/10/2019 20/10/2019 

 

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

Madri-Porto Alegre 02/11/2019 03/11/2019 

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: 

Porto Alegre Brasil 
 

 

8.3. Cidade de Destino: 8.4. País: 

Sevilha Espanha 

Cádiz Espanha 

Salamanca Espanha 
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 01 6.658,41   6.658,41 

Diária Nacional  - - - 

Diária Internacional 15 1.296,90 19.453,59 

Seguro-Saúde 01    333,60      333,60 

Total:   26.445,60 
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução.  

 

 

 

 

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

Capacitar, no exterior, docentes na temática Informação e Tecnologia, com ênfase em produção florestal sustentável, mais 

especificamente em história Ambiental e Agroecologia, recursos pesqueiros (aquicultura) e controle biológico de doenças 

em recursos genéticos florestais. 
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): 
 

Missão de trabalho junto o Prof. Manoel Gonzáles de Molina Navarro do Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas – 

Universidade Pablo de Olavide (UPO), em Sevilha, Espanha. Encontro com os membros do Laboratório de Historia de los 

Agroecosistemas – UPO para troca de experiências e planejamento de atividades em parceria. Participação em Seminário e 

visitas aos locais de experimentação do Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas – UPO. Consolidar parcerias já 

estabelecidas com o Prof. Juan Miguel Mancera (Instituto Universitario de Investigación Marina, Campus de Excelencia 

Internacional del Mar, Universidad de Cádiz), bem como com o Dr. Gonzalo Matrinez-Rodríguez (Instituto de Ciencias Marinas 

de Andalucía - ICMAN-CSIC, Puerto Real, Cádiz) visando dar continuidade à interação com o objetivo de realizar 

experimentos para utilização de extrativos vegetais de espécies florestais nativas em práticas aquícolas. Encontro com o Prof. 

Enrique Monte Vázquez para conhecer as atividades do Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE) – 

Universidade de Salamanca (USAL), Espanha. Reunião com membros do CIALE para troca de experiências e planejamento 

de atividades em parceria.  Visitas aos laboratórios do CIALE e reunião com os pesquisadores responsáveis. 
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): 
 

Como resultado da missão foram elaborados planos de trabalho relacionados ao intercâmbio de discentes e docentes da 

UFSM e as instituições de ensino ou pesquisa espanholas que foram visitadas, o que poderá impactar positivamente a 

produção científica e tecnológica, incrementar a inserção de docentes e discentes da UFSM em redes internacionais de 

pesquisa, desenvolver projetos de cooperação internacional, bem como contribuir para a formação de pesquisadores. 

Esses planos de trabalho serão a base para o estabelecimento de convênio de cooperação internacional entre a UFSM e a 

Universidade Pablo de Olavide (Sevilha – Espanha) e de um aditivo ao Convênio já existente com a Universidade de 

Salamanca (Espanha), bem como auxiliarão a consolidar o convênio já existente com pesquisadores de Cádiz. Os 

convênios propulsionarão a parceria científica e tecnológica entre a UFSM e as instituições espanholas. 
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): 
 

Como resultado direto e imediato da missão encontra-se em tramitação o estabelecimento de convênio de cooperação 

internacional entre a UFSM e a Universidade Pablo de Olavide (Sevilha – Espanha) e de um aditivo ao Convênio já existente 

com a Universidade de Salamanca (Espanha). Os convênios, bem como as possibilidades de intercâmbio de docentes, 

técnicos e discentes contribuirão para que sejam alcançados os objetivos e metas do Projeto Institucional de 

Internacionalização da UFSM, propulsionando a parceria científica e tecnológica entre a UFSM e as instituições espanholas, 

com potencialidade para beneficiar a totalidade da comunidade acadêmica de nossa IES. 
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:  
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