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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: 

 

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

 

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

 

PAULO RENATO SCHNEIDER 
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: 
VILCEU BORDIGNON GM524246 00+(00) 0 0000-0000 
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 
☐ 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 NÃO VINCULADA À PROJETO – MEMBRO DO GRUPO GESTOR 
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: 
<Inserir o(s) trecho(s) de ida> 29/07/2019 30/07/2019 

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

<Inserir o(s) trecho(s) de volta> 19/08/2019 20/08/2019 
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: 
MONTREAL CANADÁ 

 

 

8.3. Cidade de Destino: 8.4. País: 
SANTA MARIA 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 7.199,17 7.199,17 
Passagem Rodoviária 1 141,03 141,03 
Diária Nacional  15 1.024,35 15.365,22 
Diária Internacional    
Seguro-Saúde    

Total: 22.705,42  
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução. 

 
 
 

 

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

Essa missão de trabalho teve como principais objetivos: i) realizar um encontro entre o Prof. Vilceu Bordignon com 
Professores/Pesquisadores/Acadêmicos do PPG Medicina Veterinária para avaliação e discussão de projetos em andamento, 
bem como a implementação de novos projetos; ii) promover reuniões para fortalecer e ampliar colaborações com o PPG 
Medicina Veterinária e a UFSM com a Universidade McGill; e iii)organizar uma palestra aberta a comunidade científica da 
UFSM apresentada pela Prof. Vilceu sobre novos avanços em pesquisa e inserção da ciência/pesquisa nacional no cenário 
internacional. 

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): 

 

As atividades propostas para essa missão de trabalho foram realizadas e os objetivos propostos foram alcançados. As 
principais atividades incluíram:  
- Encontros com alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em medicina veterinária – PPGMV, 
podendo ser citados os estudantes Ana Paula Silva, Carolina dos Santos Amaral, Daniele Missio, Elisabeth Schmidt da Silva, Igor 
Gabriel Zappe, Júlia Koch, Karine de Vargas, Lady Katerine Serrano Mujica, Manuela Wolker Manta, Mariani Farias Fiorenza, 
Matheus Colpo Spricigo, Ricardo Della Mea, Zigomar da Silva. Nesses encontros, foram realizadas apresentações e discussões 
de projetos de pesquisa em andamento e propostas para projetos futuros. Nessas reuniões, foram avaliados os resultados 
recentemente obtidos e foram propostas revisões de métodos e protocolos de pesquisa. Além disso, opções de novas 
tecnologias foram propostas para projetos futuros; 
- Participação em seminários apresentados pelos alunos de mestrado e doutorado para avaliação de projetos de pesquisa 
em andamento e discussão de propostas para projetos futuros; 
- Participação da banca de Exame de Qualificação do doutorando do acadêmico Zigomar da Silva; 
- Participação em reuniões com Professores do PPGMV e Laboratório de Biotecnologia da Reprodução (Paulo Bayard Dias 
Gonçalves, Alfredo Quites Antoniazzi, Valério Portela Junior e Fabio Vasconcellos Comim) para discussão de projetos em 
andamento e possibilidades para novas colaborações; 
- Apresentação de palestra aberta a comunidade científica da UFSM sobre novos avanços da pesquisa em biotecnologia e 
genômica animal; 
- Participação em reunião do Comitê Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização – CAPES PrInt. 

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): 
 

Os benefícios que poderão ser auferidos a partir dessa missão de trabalho estão principalmente relacionados a formação 
de novos pesquisadores e implementação de novos projetos de colaboração. Primeiramente, a revisão e interpretação de 
resultados dos projetos em andamento, orientações sobre protocolos de pesquisa e discussões sobre novas hipóteses a 
serem testadas e novos objetivos a serem atingidos nos vários projetos que foram discutidos. Os resultados dessas 
abordagens terão um impacto importante sobre a formação dos estudantes envolvidos, sobre a qualidade das suas teses e 
sobre o impacto dos artigos que serão publicados. Em relação a geração de tecnologia, os experimentos básicos, 
principalmente em relação a reparo de DNA, novos métodos para produção de embriões, clonagem e transgenia deverão 
ser estabelecidos incrementando os índices dessas técnicas. Além disso, estabeleceu-se uma relação que proporcionara a 
ida de alguns dos estudantes envolvidos para realizarem parte dos seus projetos no laboratório do Prof. Vilceu Bordignon, na 
Universidade McGill.  

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): 
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A missão foi muito bem sucedida e atingiu plenamente os resultados esperados em todos os objetivos propostos, incluindo: 
1. contribuição na orientação e formação de estudantes: revisão dos projetos, métodos e protocolos sendo utilizados em 
cada projeto, discussão e interpretação de resultados obtidos, discussão de novos projetos e desenhos experimentais; 
2. participação em comitê de avaliação e formação de estudantes: doutorando Zigomar da Silva; 
3. ampliação da cooperação de pesquisa: Professores do PPGMV - Paulo Bayard Dias Gonçalves, Alfredo Quites Antoniazzi 
e Valério Portela Junior; 
4. difusão de novos conhecimentos; 
5. projeção de novas tecnologias; 
6. apresentação de palestra aberta a comunidade científica da UFSM.  

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:  

 

Além de alcançar os objetivos propostos, essa missão de trabalho possibilitou a expansão de contatos com pesquisadores 
de outras instituições de ensino (UNIPAMPA, UFPel, UDESC) e pesquisa (EMBRAPA) com potencial para fomentar novas 
colaborações evolvendo a participação de Professores da UFSM e o Professor Vilceu Bordignon.  

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. 

   Ste-Anne-De-Bellevue, QC, Canada        
Local, Data: 14/novembro/2019  Assinatura do Beneficiário Executor da 

Missão de Trabalho 
 


