
CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕ E S  
INTERNACIONAIS  

<NOME DA IES>  
 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DA MISSÃO DE TRABALHO  
 

IDENTIFICAÇÃO   
1. IES/IP:   

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)  
Instrução: Informar o nome da IES/IP cuja missão de trabalho estará vinculada.  

 
2. Tema:  

 
Saúde Única  

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

3. Programa de Pós-Graduação (PPG):  
 

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

 
4. Nome do Beneficiário do AUXPE:  

 
Maria Rosa Chitolina 

 
Instrução: Informar o beneficiário do AUXPE cujo recurso da missão de trabalho será financiado.  

 
5. Dados dobeneficiário da missão de trabalho(autor/agente da missão):  

5.1. Nome: 5.2. CPF:  5.3. Telefone: 

Eduardo Jacob Lopes 986.232.730-87  55 32208822 
  

    

5.4. Tipo de beneficiário da missão de trabalho    

5.4.1. Brasil 5.4.2. Exterior   
    

☐ Gestor (Pró-Reitor) ☐Membro do Grupo Gestor   

☐Membro do Grupo Gestor xMembro Docente ou Pesquisador 

☐Coordenador do projeto de Cooperação Internacional    

☐Membro Docente ou Pesquisador    
     
Instrução: Informar a identificação do beneficiário da missãode 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:   
Mobilidade Eduardo Jacob Lopes-CIAL-UFSM  

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:   
SANTA MARIA-MADRID 16/08/2019 17/08/2019  

 
7.4.  Trecho da Volta: 

 
 

7.5.  Data de Saída: 7.6. Data de Chegada:   
MADRID-SANTA MARIA 05/09/2019 05/09/2019  
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 sejamnecessárias.   
8. Local de Afastamento: 

 
 8.1. Cidade de Origem: 8.2. País: 

 Santa Maria Brasil 
     

 8.3. Cidade de Destino: 8.4. País: 

 Madrid Espanha 
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 9.1.3. Valor Total  
    

(R$) 
 

(R$) 
  

         

 Passagem 1 6.034,04 6.034,04   

 Diária Nacional   0 0   

 Diária Internacional 19 1.385,91 26332,29   

 Seguro-Saúde 1 338,35 338,35   

       Total: 32.704,68  

Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução.  

 

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

Reunião com a Professora Elena Ibañez com pauta de apresentação do CSIC-MADRID, e prospecção de 

novos contatos para realização de atividades voltadas a internacionalização da UFSM. 
 

Reunião para discussão do dados obtidos pelo discente que realizou mobilidade para o CIAL, e em paralelo definição 

de plano de trabalho de outro discente que iniciou as atividades de DSE no CIAL. Realização de atividades no 

laboratório da professora Elena Ibañez. 

 
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):  
 

Foram realizadas as reuniões previstas, onde se iniciou as providencias necessárias para a realização de convênio 
bilateral entre as instituições (UFSM e CIAL), prevendo a possibilidade de dupla titulação para os discentes que realizarem 
a mobilidade.  
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):  
 

Estabelecimento de convênio com o CIAL, oportunizando a mobilidade de discentes e docentes de ambas as 
instituições (UFSM/CIAL) colaborando para a internacionalização do ambiente universitário na UFSM. 

 

 
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):  

 
Em caráter cientifico experimental duas teses de doutorado foram parcialmente delineadas, prevendo a publicação de 
artigos científicos em revistas especializadas na área.  
Foi fomentada a construção, ea implementação de planos de internacionalização para UFSM no tema saúde única junto a 
IES CIAL, mediante a tramitação de um convênio bilateral, prevendo a possibilidade de dupla titulação para os discentes 
que realizarem a mobilidade, com isso estimulando redes de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da 
produção acadêmica vinculadas à pós-graduação  

 
Instrução: Descrever as conclusões e resultados alcançados com a missão de trabalho e como estas conclusões e 
resultadosalcançadosimpactam no projeto ao qual estejam vinculados.  

 

14. Observações:  
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Instrução: Descrever as observações que julgar relevante no contexto da missão de trabalho e que não foram abordadas nositens 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 

____06___/___09____/___2019_______ de Trabalho



SBN Quadra 02 Lote 06 Bloco L, CEP 70040-020, Brasília – DPágina 3 de 3 


