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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): 
 

QUÍMICA 
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: 
ÉRICO MARLON DE MORAES FLORES 484.409.140-91 (55) 3220 8101 
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: 

POA – RJ (GIG)- DUBAI/UAE (DXB) - SHANGAI/CHINA (PUDONG) 18/05/2019 20/05/2019 

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

SHANGAI/CHINA (PUDONG) - DUBAI/UAE (DXB) – SP (GRU) - POA 01/06/2019 01/06/2019 

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: 
SHANGAI CHINA 

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

9. Despesas com o afastamento: 
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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 8.200,28 8.200,28 
Diária Internacional 15 1.031,34 15.470,13 
Seguro-Saúde 1 357,30 357,30 

Total: 24.027,71  
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução. 

 
 
 

 

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

O objetivo da missão à China foi de visitar universidades e instituições chinesas na região de Xangai e da província de Hubei 
de modo a perscrutar possibilidades de cooperação e de interação. Foi uma agenda intensa de reuniões com pesquisadores 
e empreendedores vinculados ao complexo de saúde, cidade inteligente sustentável (Tongi University) e investidores da 
província de Hubei. Essa missão foi de extrema importância para iniciar atividades de cooperação entre a UFSM e setores 
acadêmicos e de empreendedorismo visando a cooperação e desenvolvimento conjuntos na área científica e de  inovação 
entre a UFSM e as universidades e empresas chinesas. As atividades desenvolvidas nesta missão foram aderentes ao projeto 
da UFSM do PrInt-CAPES de modo a interagir com sistemas universitários e acadêmicos de alto nível tecnológico, viabilizando 
estratégias para a cooperação acadêmico científica na pós-graduação entre os programas de pós-graduação da UFSM e 
grupos de pesquisa, bem como com instituições de empreendedorismo e companhias chineses. Como um dos resultados da 
missão, pode-se citar a intenção de firmar acordo de cooperação entre a UFSM e a Tongji University de modo a possibilitar 
maior cooperação com pesquisadores chineses em diversas áreas contempladas no Programa CAPES-PrInt da UFSM. 
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): 
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Foram feitas visitas técnicas aos seguintes locais e respectivas pessoas contatadas: 
 
1. Shanghai East International Medical Center, SEIMC (http://english.pudong.gov.cn/2017-07/19/c_84871.htm), que pertence 
à Tongji University em Xangai. Nessa visita, a comissão foi recebida pela Dra. Cindy Wang, CEO do Shanghai East Hospital of 
Tongji University e pela Dra. Jasmine Zhu (Representante Administrativa da CEO). A visita foi muito produtiva e foram  
apresentadas as principais áreas de inovação gerenciadas pelo Shanghai East Hospital of Tongji University, incluindo a área 
de medicina tradicional chinesa, odontologia, tratamento intensivo e heliporto para recebimento de casos de emergência. 
 
2. Visita ao Departamento de Relações Internacionais da Tongji University 
(http://study.tongji.edu.cn/index.php?classid=11000): na parte da tarde, a missão foi recebida na TU onde foram 
apresentadas as principais ações de internacionalização, envolvendo mais de 100 países. Foi claramente demonstrada a 
intenção de parcerias em diversas áreas com a UFSM. 
 
3. Shanghai Tongji Urban Planning and Design Institute e pelo Shanghai International Institute of Design and Innovation (Dr. 
Luo Zhigang/diretor e Dr. Yusheng Su/vice-diretor, respectivamente). Foram apresentadas as potencialidades da UFSM nessa 
área e em outras áreas correlatas despertando o interesse dos pesquisadores para trabalhos conjuntos e atividades de 
internacionalização. 
 
4. Distrito de Hai'an (cidade de Nantong, Província de Jiangsu), onde fomos recebidos pelas autoridades governamentais 
desse distrito. A agenda teve início com a visita na Zona de Construção e Desenvolvimento do Distrito de Hai'an (cerca de 
200 km de Xangai), com visita na empresa Simon Electric, empresa de tecnologia de produtos elétricos para residências e 
grandes obras. Foi possível ver os avanços mais recentes nesse setor e o grande interesse que as instituições chinesas 
demonstram para futuros investimentos no Brasil e em relação com grupos de pesquisa das universidades brasileiras. Foi 
realizado um encontro com o Diretor do Investment Promotion Bureau da Zona de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico de Haian (Sr. Chu Ruiming) e com o coordenador da área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do 
Distrito de Hai'an (Sr. Zhang Yinglai). 
 
5. Departamento Municipal de Comércio de Tongxiang, da Companhia de Gestão de Operações Urbanas de Tongxian. Foi 
feito contato com o Sr. Liu Jian (Presidente da Fundação de Investimento Industrial de Tongxiang) e Sr. Zhou Min (vice-
prefeito). Sr. Liu Jian sugeriu a possibilidade de que a UFSM tenha uma unidade em Tongxiang. Isso será tratado futuramente 
com vistas a dinamizar as atividades relacionadas à internacionalização dos grupos de pesquisa da UFSM. 
 
6. Reunião com representantes da prefeitura da cidade de Huzhou, uma cidade moderna e que depositou cerca de 30.000 
patentes apenas em 2017 e possui cerca de 300 centros de pesquisa de alta tecnologia, quase 1000 empresas de high-tech. 
Entre as autoridades presentes nesse encontro, foram feitos contatos com o Sr. Zhang Yongsheng (diretor da Divisão de 
Comércio Internacional), com o Sr. Shi Genbao (vice-prefeito da cidade de Huzhou) que aventou a possibilidade de 
receber professores e estudantes da UFSM em Huzhou. 
 
7. participação na Conferência Econômica e Comercial de Wuhan (Wuhan International Conference on Economic & Trade 
Exchange and Cooperation, na cidade de Wuhan (província de Hubei). Nessa oportunidade, foi feito contato com os 
pesquisadores de diversos países. Em termos de ensino universitário a cidade de Wuhan possui 89 universidades 
compreendendo mais de 1,2 milhões de estudantes (cerca de 10% da população de Wuhan), sendo que algumas delas 
com elevada posição nos rankings mundiais (ex., Wuhan University, entre 301 e 350º e 37ª. melhor universidade da Ásia) e 
alguns ex-alunos que foram indicados para o Prêmio Nobel. Foi feito contato com o Sr. Pierre Ferdinand Poudeu 
(representante da Universidade de Michigan/EUA presente na conferência). 

 
 
 
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): 
 

Foram duas semanas de intensas atividades sendo possível ver in loco o estado muito avançado da tecnologia e 
organização chinesa e o grande interesse da China em fazer acordos de cooperação com universidades brasileiras que 
permitam melhorar os índices de internacionalização com universidades brasileiras. Pode-se dizer que a China está em 
estágio avançado para se tornar a maior economia mundial e com tecnologia extremamente desenvolvida e o Brasil é um 
país que desperta muito interesse dos chineses. As etapas a serem seguidas pela UFSM podem ser divididas em duas: 1) 
acordos de cooperação com as universidades chinesas para intercâmbio de alunos e pesquisadores, assim como de 
cooperação científica e tecnológica e 2) reunião para tratar das estratégias para mobilizar as empresas gaúchas a 
interagirem com empresas chinesas tendo a UFSM como apoio científico e de inovação tecnológicas nas áreas de 
interesse. 
 

 
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): 
 

Pode-se listar os seguintes resultados e/ou impactos: 
 

1. Com o contato na Universidade de Tongji (Xangai), foi possível estabelecer um diálogo para a cooperação entre a UFSM 
e o Shanghai East Hospital of Tongji University incluindo a área de medicina tradicional chinesa, por meio do contato com a 
Dra. Cindy Wang, CEO do Shanghai East Hospital of Tongji University e pela Dra. Jasmine Zhu (Representante Administrativa 
da CEO). Também está em tratativas um acordo da UFSM (Centro de Tecnologia e o  Shanghai Tongji Urban Planning and 
Design Institute e Shanghai International Institute of Design and Innovation por meio do Dr. Yusheng Su). Está atualmente em 
discussão um Memorando de Entendimento entre a UFSM e a Universidade de Tongji para projetos conjuntos na área de 
Design. 

 
2. As visitas e reuniões com representantes dos distritos, empresas e cidades visitadas (Songjiang, Hai'na, Tongxiang, Zhejiang, 
Wuhan) resultaram em um primeiro contato que permitiu conhecer melhor a dinâmica envolvida para a cooperação entre a 
UFSM e esses distritos/cidades. Isso é de grande importância, considerando a tradição chinesa de contatos presenciais, para 
a implementação de acordos de cooperação. Assim, foi cumprida a primeira etapa do planejamento de cooperação entre 
pesquisadores da UFSM e pesquisadores e órgãos de financiamento dos distritos/cidades visitados.   

 
3. Como ação subsequente à essa missão e no sentido de estreitar laços, está prevista para setembro/2019 uma visita de 
pesquisadores do PPG-Química da UFSM à Universidade de Tsinghua (a melhor universidade da Ásia e 22º. no mundo de 
acordo com o Times Higher Education/2019) e  a Universidade de Peking (a 5ª. melhor universidade da Ásia e 31º. no mundo 
de acordo com o Times Higher Education/2019), ambas na cidade de Beijing, norte da China Pretende-se firmar acordos de 
cooperação com essas instituições de altíssimo nível e permitir a cooperação científica entre os pesquisadores dessas 
instituições e da UFSM. 

 
4. Ainda como ação complementar à essa missão para a China, está prevista também no mês de setembro/2019, uma visita 
de pesquisadores do PPG-Química da UFSM à Universidade de Nanjing (a 18ª. melhor universidade da Ásia e 134º. no mundo 
de acordo com o Times Higher Education/2019). Da mesma forma que as universidades de Tsinghua e de Peking, pretende-se 
firmar um acordo de cooperação com a Universidade de Nanjing de modo a iniciar uma cooperação de alto nível na área 
de Química (além de outras possíveis áreas) envolvendo os pesquisadores dessas instituições e da UFSM. 

 
5. De modo a disseminar, entre os grupos de pesquisa da UFSM, as potencialidades de cooperação com instituições chinesas 
está prevista, para o início do mês de setembro na UFSM, uma reunião com grupos de pesquisa de diversas áreas para avaliar 
projetos em potencial para interação com universidades chinesas com o intuito de divulgar as ações realizadas e incentivar 
os pesquisadores da UFSM a interagir com pesquisadores das universidades de alta reputação na China. 

 
6. Ainda como resultado da missão para a China, a UFSM foi convidada para uma solenidade no dia 12/08/2019 para a 
assinatura de convênios na sede da Assembleia Legislativa do RS (um com a própria Assembleia e outro com a Prefeitura da 
cidade de Santiago que já possui cooperação com Tongxiang/China). Esses convênios envolverão ações entre universidades 
e instituições do estado do RS e a China. Considerando os contatos realizados com as instituições chinesas na missão 
realizada, tem havido interesse de instituições gaúchas e pedido de apoio para que a UFSM ajude a construção de parcerias 
entre a China e instituições brasileiras. Todas essas atividades estão resultando em uma dinamização das relações entre a 
UFSM e seus respectivos grupos de pesquisa de modo a iniciar uma cooperação sólida e pioneira entre a UFSM e instituições 
chinesas na área científica e de empreendedorismo.  

 
7. Apenas como exemplo adicional de ações concretas de correntes da missão para a China, pode-se citar a discussão 
atual para implantação de uma unidade do Instituto Confucius na UFSM, visando incentivar pequisadores e estudantes de 
pós-graduação a conhecer melhor a cultura chinesa e dar maior incentivo à cooperação entre a UFSM e universidades e 
demais instituições chinesas. 
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:  
 

 

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. 
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Local, Data: _______/_______/__________  Assinatura do Beneficiário Executor da 

Missão de Trabalho 
 


















