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RELATÓRIO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DA MISSÃO DE TRABALHO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

1. IES/IP: 
 

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

 
2. Tema: 

 

Recursos Energéticos 
Instrução: Informar o TEMA cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 
3. Programa de Pós-Graduação (PPG): 

 

Programa de Pós-Graduação em Meteorologia – PPGMET 

Instrução: Informar o PPG cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 
4. Nome do Beneficiário do AUXPE: 

 

Daniel Pinheiro Bernardon (Processo 88881.310202/2018-01 / Aux 2458/2018) 

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: 
Débora Regina Roberti 899.084.810-53 +55(55)996169169 

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 Trabalho: 
 

Missão de Trabalho 03 na University of California at Berkeley, EUA 
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, Brasil – São Francisco, EUA 30/11/2019 30/11/2019 

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

São Francisco, EUA – Porto Alegte, Brasil 13/12/2019 14/12/2019 
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: 
Santa Maria Brasil 

 

 

8.3. Cidade de Destino: 8.4. País: 
Berkeley EUA 

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 8.170,00 8.170,00 
Diária Nacional  -   
Diária Internacional 07 1.528,10 10.696,70 
Seguro-Saúde 01 173,84 173,84 

Total: R$ 19.040,54 
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução. 

 
 
 

 

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

Realização de missão de trabalho no tema de Meteorological Applications in Energy and Environment junto ao 
Biometeorology Lab liderado pelo Dr. Dennis Baldocchi na Universidade da Califórnia em Berkeley e junto aos pesquisadores 
do projeto Ameriflux do Lawrence Berkeley National Laboratory (LBL) nos Estados Unidos. Além disso, a missão se estendeu a 
participação na AGU Fall Meeting 2019 in São Francisco – CA, EUA, apresentando o trabalho intitulado: EFFECT OF FROST 
EVENTS ON SURFACE FLUXES IN PAMPA BIOME e realizando contato com diversos pesquisadores de diferentes instituições 
internacionais. Ressalta-se que foram recebidas 7 (sete) diárias pelo Programa CAPES PrInt, cobrindo apenas o período das 
missões de trabalho. 

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): 

 

A missão de trabalho contou com uma visita guiada na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde foi possível conhecer as 
diversas instancias da universidade e sua organização. Foi realizada uma visita de coleta de dados em seis sítios 
micrometeorológicos experimentais do Biometeorology Lab localizados no ‘San Joaquin - Sacramento River Delta’. Junto ao 
grupo de pesquisa do prof. Dr. Baldocchi foi realizada seminários e reuniões para discutir trabalhos a serem realizados em 
conjunto com sítios similares aos estudados na UFSM. O prof Dr Baldocchi é um reconhecido pesquisador na área de 
micrometeorologia, com índice de produtividade em pesquisa H=108. No Lawrence Berkeley National Laboratory foram 
visitadas as instalações dos laboratórios de calibração do Ameriflux com o Dr. Sébastien Biraud; foram discutidos os 
procedimentos de envio dos dados dos sítios micrometerológicos da UFSM para o site da Ameriflux com o Dr.  Housen Chu; foi 
realizada reunião cientifica junto ao Dr. Robinson Negron Juarez para colaboração cientifica em trabalhos a serem realizados 
em conjunto. Algumas fotos estão em anexo. 

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): 
 

A partir da visita ao Lawrence Berkeley National Laboratory foi possível finalizar o envio dos dados de fluxos superficiais coletados 
na UFSM no sítio experimental de arroz irrigado no município de Paraíso do Sul para a Ameriflux. Os dados já estão  
disponibilizados para a comunidade internacional no site da Ameriflux https://ameriflux.lbl.gov/sites/siteinfo/BR-PRS ). Esta 
iniciativa trará uma visibilidade internacional para a UFSM. Foi proposto a organização de um evento no Brasil para discutir a 
criação de uma rede nacional de observação de fluxos superficiais, com a participação de experts do projeto Ameriflux e dos 
diferentes grupos que coletam dados de fluxo no Brasil. Possibilidade de doutorado sanduíche para alunos do laboratório de 
micrometeorologia com expertise em processamento de dados de fluxos superficiais. A participação no AGU Fall Meeting 2019 
mostrou a importância da coleta de dados de fluxo nos diversos ecossistemas no sul do Brasil. Diversos pesquisadores 
internacionais foram contatados e demonstraram interesse em parcerias futuras, principalmente para calibração e estudos em 
sensoriamento remoto, também abrindo possibilidades de futuros projetos nesta área, com o envio de alunos para doutorado 
sanduíche como uma primeira meta. 

Instrução: Detalhar as sugestões de benefícios com a missão de trabalho, para o projeto vinculado. 
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13. Conclusões/Resultados alcançados com a missão de trabalho (mínimo de 250 caracteres): 
 

A missão apoiada pelo CAPES Print foi de grande importância para o grupo de micrometeorologia da UFSM. A possibilidade 
de visita a sítios micrometeorologicos do grupo reconhecido do prof Dr. Baldocchi mostrou que a infraestrutura que temos na 
UFSM tem nível internacional. As experiências que fui tendo na Universidade da Califórnia e no Lawrence Berkeley National 
Laboratory foi sendo continuamente compartilhada com o grupo da UFSM pelo aplicativo WhatsApp, o que motivou os 
alunos daqui, pois puderam, mesmo que remotamente, conhecer um pouco da estrutura e forma de trabalho de lá, além 
dos pesquisadores através de fotos. Além disso, a participação na AGU Fall Meeting 2019, foi de suma importância para o 
contato com os principais pesquisadores internacionais em estudos de fluxos superficiais. 
Do contato com alguns pesquisadores, alguns artigos já foram delineados no estudo da influencia das geadas nos fluxos 
superficiais com o Dr. Robinson Negron Juarez, das trocas de energia com o Dr. Dennis Baldocchi  e em estimativa de fluxos 
de metano com o Dr. Dario Papale.. 

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:  

 

No dia 09 de dezembro, o prof Baldocchi fez um Tweet sobre a visita nos sítios experimentais e a apresentação para seu 
grupo: 
https://nature.berkeley.edu/biometlab/index.php 
 
No dia 12 de dezembro minha bolsa foi roubada com todos os documentos na cidade de São Francisco, inclusive passaporte 
e celular. Foi realizado boletim de ocorrência na delegacia de São Francisco. 

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. 
 

 
 

Local, Data: _______/_______/__________  Assinatura do Beneficiário Executor da 
Missão de Trabalho 

 


