
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  

 

1.1 Nome do Beneficiário: Luiz Caldeira Brant de Tolentino Neto 

 

1.2 CPF / Passaporte: --- 

1.3 Instituição: Universidade Federal de Santa Maria 

 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE: 
888881.310287/2018-01 

1.5 Projeto: Estratégias Farmacológicas e nutricionais para a 

promoção da saúde 

 

1.6 Coordenador Projeto: MARIA ROSA 

CHITOLINA 

 

1.7 Programa de Pós-Graduação: Educação em Ciências 

 

2 – BENEFÍCIO 

2.1 Modalidade 

(x ) Missão de Trabalho (  ) Bolsa ____________________________ 

2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa): Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) e Universidad 
Complutense de Madri. 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

03 novembro 2022 

2.3.2 Término 

15 novembro 2022 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 4.866,47 (em 19 de agosto de 2022) 

3.2 Auxílio-instalação  

3.3 Seguro-saúde R$398,59 (U$90 em 23 de setembro de 2022) 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade  

3.6 Auxílio-diário R$23.163,48 (12 diárias x U$370 = U$4440, em 20 de outubro de 2022) 



4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 

Justifica-se a realização desta missão tendo em vista as contribuições que trará aos projetos de pesquisa, ensino e extensão 

vinculados ao PPG Educação em Ciências sob minha coordenação e orientação. O convívio e o estabelecimento de 

encontros pessoais com pesquisadores e seus grupos de trabalho, renomados no campo da divulgação científica e 

popularização da ciência, possibilitará tanto o diálogo com novas perspectivas teóricas e metodológicas, quanto o 

desenvolvimento de novas pesquisas/ações em parceria internacional, com novos futuros pós-graduandos. As atividades 

incluem visitas técnicas à Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), à Universitat de Barcelona e à Universidad 

Complutense de Madri. Dentre os projetos vigentes que se beneficiarão deste primeiro intercâmbio, destacam-se ´Estudo 

dos interesses de jovens gaúchos em Ciência e Tecnologia´ (no.projeto GAP 057985) e ´Educação Científica em Espaços de 

Educação não formal da UFSM´( no. projeto 055569).  

Atividades Realizadas: (listar atividades) 

- Paineis e atividades sobre aquecimento global 

Parque Guell, Barcelona 

- Reunião com Jordi Mas (Director General, CEO) e Enric Garrell (Coordinador Disseminació Científica) da Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Barcelona 

- Visita ao observatório astronômico da UCM 

Oficina de apoyo a la docencia e investigación - Facultad de Ciencias Físicas 
Universidad Complutense de Madrid, Madri 

- Atividade "Si la microbiología mola… ¡Se dice y punto!" 

Encontro com professora Jéssica Gil Serna do Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología da Facultad de CC 

Biológicas - Universidad Complutense de Madrid, Madri 

- Atividade “Mano robótica” 

Doação de livros e cartilhas de extensão da UFSM 
Biblioteca “Luis Martín-Santos” (Villa de Vallecas, Madrid), Madri 

- Observação e visita ao relógio de sol da Cidade Olímpica 

Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, Barcelona 

- Atividade “Portes obertes a L'herbari de la Universitat de Barcelona” 

Encontro com professora Roser Guardia do Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal CRAI - Universitat de 

Barcelona, Barcelona Oficina de apoyo a la docencia e investigación - Facultad de Ciencias Físicas, Universidad 

Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 

As visitas técnicas aos organizadores das duas maiores Semanas da Ciência da península ibérica possibilitaram a vivência e 

o estabelecimento de contatos importantes para a qualificação das atividades de pesquisa e extensão realizadas na UFSM 

no âmbito do projeto CAPES PrInt e do PPG Educação em Ciências. 

Em Barcelona, a aproximação com o diretor geral  e com o coordenador de divulgação científica da Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació (FCRI) resultou em possibilidades de parcerias na realização de atividades conjuntas entre FCRI e 

UFSM no que tange a promoção e organização de eventos de divulgação e difusão científica. Acompanhar algumas das 

atividades propostas na 27ª edição da Setmana de la Ciència da Catalunha trouxe a exata dimensão do que pode ser feito a 

partir um grande esforço de divulgação científica envolvendo universidades (como a visita ao herbário da Universitat de 

Barcelona) , iniciativa privada (como a mostra sobre mudanças climáticas promovida pela XXX), organizações sociais, 

grupos de entusiatas da ciência e tecnologia (como o Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona) e voluntários. 

Na capital espanhola acompanhei algumas das dezenas de atividades propostas na 22ª edição da Semana de la Ciencia y la 

Innovación de Madrid. Presenciei atividades e estive reunido com pesquisadores da Universidad Complutense de Madrid, 

em especial nas Facultad de Ciencias Biológicas e de Ciencias Físicas, centros com maior afinidade à minha pesquisa. As 

visitas ao observatório astronômico e ao laboratório de microbiologia, possibilitaram o entendimento de como ocorre desde 



a organização até a execução das atividades voltadas ao público em geral, crianças, grupos escolares, famílias, idosos, 

estudantes universitários. Da mesma forma, acompanhei a rotina de uma atividade (mão robótica) para crianças 

desenvolvida por voluntários dentro de uma biblioteca na periferia de Madri. 

A intenção é ampliar e cultivar esses vínculos buscando trazer ao contexto da UFSM o estabelecimento de um grupo de 

referência em ações de divulgação científica. Novas interações, remotas e presenciais, estão no horizonte próximo, em 

especial envolvendo o intercâmbio bilateral de pesquisadores experientes e em formação. 

 

 

 

Santa Maria/RS, 21 de novembro de 2022  

 

____________________________________ 

Luiz Caldeira Brant de Tolentino-Neto 

SIAPE 1764880 
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