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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: 

 

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

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
Instrução: Informar o PPG cuja missão de trabalho estará vinculada. 
 
4. Nome do Beneficiário do AUXPE: 

 

CESAR DE DAVID 
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: 
ADRIANO SEVERO FIGUEIRÓ 59375302091 55+(55)996134763 
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 - X 

☐ 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 de trabalho junto à Universidade de Havana - Cuba 
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 - Porto Alegre – Cidade do Panamá - Havana 25/01/2020 25/01/2020 

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

Havana – Cidade do Panamá – Porto Alegre – Santa Maria 08/02/2020 09/02/2020 
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: 
Havana Cuba 

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  R$ 4.064,76 
Diária Nacional     
Diária Internacional 15  R$ 11.368,00 
Seguro-Saúde 1  R$ 287,14 

Total: R$ 15.719,90 
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 atividades de campo e de laboratório referentes ao projeto conjunto da UFSM com a UH acerca da 
comparação dos mecanismos de produção das paisagens culturais do Brasil e de Cuba. Dentro deste objetivo principal da 
missão, destaca-se a importância que tiveram - as reuniões de trabalho com o professor Arturo Rua de Cabo, coordenador 
do convênio CAPES-PRINT pela Universidade de Havana, visando ampliar a troca de experiências acerca das metodologias 
utilizadas pelos pesquisadores cubanos e brasileiros no processo de inventariação e cartografia do patrimônio paisagístico. 
A experiência de Cuba na pesquisa de paisagem é referência mundial dentro da perspectiva geoecológica, por avançar 
na construção de métodos de análise da paisagem que incorporam às dinâmicas culturais às estruturas geo-biofísicas do 
território. O aprofundamento da compreensão destes métodos de pesquisa utilizados em Cuba foram fundamentais para os 
futuros  trabalhos de inventariação e cartografia do patrimônio paisagístico que estão em curso sob a coordenação do 
nosso Grupo de Pesquisa nos territórios dos projetos de Geoparque de Caçapava do Sul e Quarta Colônia. 

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): 

 

- Reconhecimento da paisagem cultural urbana de Havana. Fundada em 1520, a capital de Cuba, hoje com mais de 
2 milhões de habitantes, é uma referência na América Latina em termos de conservação do seu patrimônio arquitetônico 
colonial e barroco. Desde 1982, o centro histórico da capital e as suas fortificações foram incluídos pela UNESCO na Lista do 
Património Mundial. Durante esta atividade, visitamos a sede da Sociedade Cubana de Geologia, fundada em 1979, nas 
dependências do Museu Nacional de História Natural de Cuba, e que hoje é uma das entidades envolvidas na proposta de 
criação do primeiro Geoparque Cubano, na província de Pinar del Rio. 
- Ainda dentro das atividades planejadas na missão de trabalho para serem realizadas na área urbana de Havana, estava a 
participação em uma Oficina Internacional de Economia Social e Solidária, onde foi possível conhecer um conjunto muito 
amplo de políticas públicas que estão em curso em Havana, intituladas “Plan Maestro”, visando associar o processo de 
restauro arquitetônico e revitalização urbana com o processo de formação profissional de jovens e geração de emprego e 
renda, especialmente na área da cultura (fotografia, teatro, cinema, design gráfico, entre outros). A oficina foi desenvolvida 
pela Dra. Patrícia Rodríguez Alomá, arquiteta que coordena o Plan Maestro e incluía uma visita a campo para conhecer 
alguns dos projetos envolvidos. 
- Realização de Conferência magna para os alunos e professores da Faculdade de Geografia da Universidade de Havana, 
sob o título “La Pampa Brasil-Uruguay em el contexto de los paisajes culturales sudamericanos” 
- Reunião de trabalho com o Dr. Jorge Ángel Luis Machín, diretor do Instituto de Geografia Tropical de Cuba, uma autarquia 
do governo cubano voltada ao planejamento do território. Na ocasião discutimos sobre a possibilidade de criação de um 
convênio entre UFSM e IGT para colaboração científica e intercâmbio de pesquisadores. 
- Visita técnica ao vale de de Viñales, localizado na província de Pinar del Rio, uma paisagem cárstica protegida de 15.000 
ha, declarada Monumento Nacional em 1979, Sítio do Patrimônio da Humanidade em 1999 e Parque Nacional em 2001. Ali 
se está desenvolvendo um projeto para apresentar candidatura à UNESCO como primeiro Geoparque de Cuba. Na 
ocasião, fizemos uma visita a geossítios selecionados dentro do território do Projeto Geoparque Viñales, acompanhado do 
Diretor do Parque, Dr. Yoel Martínez, a fim de discutir algumas estratégias de conservação e interpretação da paisagem que 
estão sendo ali desenvolvidas. 
- Realização de um trabalho de campo de cinco dias, com 8 professores e 36 alunos do curso de Geografia da Universidade 
de Havana, onde visitamos diferentes localidades da província de Matanzas, discutindo seus mais diversos aspectos que 
compõe o ordenamento territorial. O trabalho foi coordenado pelo Prof. Dr. Arturo Rua de Cabo, Catedrático da Faculdade 
de Geografia da Universidade de Havana, e incluiu visitas a museus, percursos pedestres em cidades da província de 
Matanzas, visitas a indústrias e estação de pesquisa, além de reuniões com gestores do território, a fim de compreendermos 
os mecanismos de ordenamento territorial adotados na província. 
-  Os últimos dias da missão, retornando a Havana, foram dedicados à sistematização e discussão dos resultados de campo, 
programando a missão de trabalho do professor Arturo Rua de Cabo no Brasil, que deveria acontecer em março de 2020, 
quando então teríamos a oportunidade de discutir em campo a realidade dos territórios da Quarta Colônia e Caçapava do 
Sul, visando o desenvolvimento de estratégias comuns de ação no sentido ampliação das perspectivas de conservação da 
paisagem e desenvolvimento local no Brasil e em Cuba. Com a suspensão das atividades presenciais da UFSM em função 
da pandemia mundial e com o impedimento do governo cubano para que pesquisadores viajem ao exterior, até que o 
surto mundial do coronavírus esteja controlado, a vinda do professor Arturo ficou suspensa, devendo ser reprogramada após 
este período. 
 
 



 

 
CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
<NOME DA IES>  

 

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

 
 

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 resultados alcançados na missão de trabalho abrem diversas possibilidades de continuidade das relações, seja no 
projeto de pesquisa especificamente envolvido, seja no plano das relações institucionais da UFSM com instituições cubanas. 
Assim, podemos destacar: 
- Intercâmbio de metodologias entre os pesquisadores a fim de aprimorar os trabalhos de pesquisa que estamos 
desenvolvendo no Brasil; 
- Divulgação das pesquisas brasileiras e atração de futuros candidatos entre os alunos da Universidade de Havana, para 
realização de mestrado e doutorado na UFSM. 
- Possibilidade de ampliação dos convênios com Cuba, especialmente no caso do Instituto de Geografia Tropical, autarquia 
do governo cubano responsável por todo o processo de ordenamento territorial do país. O instituto não apenas poderá 
oferecer uma ampliação das possibilidades de estudo de mestrado e doutorado para nossos alunos brasileiros, como 
também proporciona uma oportunidade ímpar de estágio e vivência profissional para os geógrafos formados pela UFSM. 
- Os contatos feitos com diversos professores da Faculdade de Geografia da UH permitem que futuramente possam se 
estabelecer novos contatos e aproximações entre docentes do PPGGEO-UFSM com docentes da UH, em diferentes áreas 
de pesquisa da Geografia. 
- O projeto Geoparque Viñales continuará oferecendo uma importante parceria para troca de experiências e de 
pesquisadores com os projetos de Geoparque que a UFSM está assessorando, tanto na Quarta Colônia, quanto em 
Caçapava do Sul 

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): 
 

- Algumas metodologias de mapeamento da paisagem puderam ser aperfeiçoadas diante da experiência cubana, e isso já 
se está buscando testar em duas dissertações de mestrado que estão em desenvolvimento, sob nossa orientação, sendo 
uma em Caçapava do sul e outra na Quarta Colônia; 
- A visita ao centro interpretativo do projeto Geoparque Viñales, permitiram conhecer e discutir algumas estratégias de 
interpretação patrimonial que deverão ser testadas no futuro centro interpretativo do projeto Geoparque Quarta Colônia. 
- Já houve a manifestação inicial de três alunos recém  formados pela Universidade de Havana em virem para a UFSM 
desenvolver seus estudos de pós-graduação; 
- Há um artigo em elaboração que está sendo desenvolvido em conjunto com o professor Arturo Rua de Cabo acerca das 
experiências brasileiras e cubanas no estudo da paisagem. 

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. 
 

 
 

Local, Data: 
___18____/___03____/__2020________  

Assinatura do Beneficiário Executor da 
Missão de Trabalho 

 


