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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: 
 

Ecossistemas Sustentáveis 

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

Engenharia Florestal 

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

Gilberto Vilmar Kozloski 

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: 
César Augusto Guimarães Finger 231633300-10 55+55 997133198 

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 ☐☐☐☐xxxx 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: 
 

Ecossistemas Sustentáveis  
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: 

SMaria/PAlegre/SPaulo/Frankfurt/Viena 06/10/2019 07/10/2019 

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

Viena/Frankfurt/SPaulo/PAlegre/SMaria 19/10/2019 20/10/2019 

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: 
Viena Áustria 

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 5.740,56 5.740,56 
Diária Nacional     
Diária Internacional 13 1.633,23 21.232,00 
Seguro-Saúde 1  359,10 

Total: 27.331,66 
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 professores da Universität für Bodenkultur visando estreitar relações  e dar continuidade as atividades de 

convênio entre nossas Instituições. Planejar programa de atividades visando o estudo de crescimento em florestas puras e 

mistas; estudos para a mudança de sistemas de florestas puras para florestas mistas em espécies, dimensões e idades. Visita 

técnica a experimentos em florestas puras, florestas em transformação para florestas mistas, florestas mistas. Desenvolver 

programa recíproco de intercâmbio de estudantes, realização do 7. Simpósio Latino-americano sobre Manejo Florestal em 

Santa Maria. 

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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1- Participação no 52. International Symposium on Forest Mechanisation; participação em 8 de outubro,  

2- Visita a floresta comunal nos arredores de Forchstenstein – manejo de floresta baixa – Niederwald com acompanhamento 

do Prof. Dr. Eduard Hochbischler , Institut für  Waldbau, Universität für Bodenkultur. 

3- Vista técnica a Austrofoma em Forchtenstein, em 9 de outubro. Acompanhados pelos Prof. Dr. Eduard Hochbischler , 

Institut für  Waldbau, e Prof. Dr. i. R. Franz Andrae, Institüt für Walwachstum. 

4- Universität für Bodenkultur, em 11 de outubro.  

Institüt für Walwachstum – Prof. Dr. Arno Notdurft – Chefe do Instituto. 

Apresentação das linhas de pesquisa de interesse imediato do Instituto. Convite para participação no 7. SIMANEJO a ser 

realizado em 2020, em Santa Maria. Professores da Universidade participaram em cinco  das seis edições anteriores deste 

evento; sempre como promotores junto com o PPG em Engenharia Florestal da UFSM. O convite aceito. 

Assist. Prof. Dr. Tim Richter. Contatos realizados na área de inventário florestal, metodologias de inventário com utilização de 

sensores remotos, desenvolvimento de sensores. 

5- Reunião com Prof. Dr. Eduard Hochbischler, Institut für Waldbaum, Apresentação de pesquisa e resultados obtidos em 

áreas com Nieder, Mittel e Hochwald conduzidos pelo professor em diferentes sítios , cujas características determinam a 

composição de espécies, grau de mistura e o manejo florestal aplicado.  

6- Deslocamento à Willhelsburg - 12 e 13 de outubro. 

Visita a duas propriedades rurais na região da Baixa Áustria (Niederösterreich) – Observação em florestas coloniais, de área 

reduzidas ,as quais são manejadas para a produção de árvores de grandes de dimensões  e maior qualidade. A maioria das  

áreas se originam de regeneração natural e, apesar dos incrementos reduzidos quando comparados com reflorestamentos 

de   eucaliptos ou pinus no Brasil, são produtivas e economicamente viáveis; exatamente pela remuneração alcançada 

pelo fator qualidade. Acompanhados por Prof. Dr. i. R. Franz Andrae, Institüt für Walwachstum. 

7- Universität für Bodenkultur, em 14 de outubro.  

Retorno ao Institüt für Walwachstum. Contato com Prof. em. Dr. Hubert Sterba e Assist. Prof. Dr. Otto Eckmüllner. Atividades de 

inventário e manejo de florestas. 

8- Universität für Bodenkultur, em 14 de outubro. 

Institüt für Forstökologie – Prof. em. Dr. Anton Krapfenbauer – visita de cortesia e acompanhada de ampla discussão sobre 

Aquecimento Global, atividade solar, prognósticos sobre atividade solar e influência sobre o clima da terra.  

9 - Universität für Bodenkultur, em 15 de outubro. 

Institüt für Waldbaureunião , planejamento de atividades do convênio com o  Prof. Dr. Eduard Hochbischler.  

10 - Deslocamento para experimento em floresta mista,  em área de floresta média (Mittelwald), que apresenta 

predominância de carvalho. Trata-se de floresta mista de Quercus, Fagus e Picea, onde a predominância de Quercus esta 

determinada pelas condições do sítio.  

11 - Reunião com a Diretora de Assuntos Internacionais da Universität für Bodenkultur com ênfase na renovação do Convênio 

Bilateral e apoio a vinda de estudantes austríacos para estudos na UFSM, bem como para a vinda de professores. 

12 – Visita técnica a experimentos em Florestas altimontana, em 16 de outubro.  

Visita em experimentos de desbaste em Picea excelsa em área montanhosa nos Alpes. Experimento implantado em 1983 

com diferentes intensidades onde foi possível observar as respostas na dimensão atual das árvores, suas dimensões, 

qualidade do tronco, dimensões de copa, composição e intensidade da regeneração natural. Na oportunidade foi possível 

estabelecer rica discussão com o diretor Florestal da empresa Schwarzenber, Dr. Erwin Lick, Prof. Dr.Eduard Hochbischler 

sobre a situação da floresta e seus objetivos. 

Pode-se fazer um paralelo entre a Silvicultura naquela região e nas condições brasileiras envolvendo os aspectos de 

crescimento, custos diversos, desde a condução, manutenção exploração evidenciando-se a necessidade de produção 

de toras de madeira de alta qualidade e dimensão naquelas condições de clima e relevo. 

Visita a construção de estradas em área de difícil acesso. Montanhas rochosas em grandes altitudes. 

Visita a áreas de florestas localizadas no limite florestal alpino, cuja composição de espécies, período de crescimento e 

incremento anual, determinam rotações amplas, em torno de 250 anos; as quais, devido as características especiais de 

qualidade, dimensão e procura são rentáveis economicamente. As florestas na região são preponderantemente mistas em 

espécies, com ocorrência de Picea, Larix, Fagus, Pinus cembra, entre outras. A proporção de mistura varia com o sítio 

florestal. 

Em todos os locais os aspectos de estabilidade da floresta, a manutenção da qualidade ambiental foi tônica. Naquelas 

condições verifica-se claramente que o Código Florestal Brasileiro está inadequado na definição de área de preservação 
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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 execução deste projeto de internacionalização propicia a renovação das parcerias desenvolvidas com a Univ.f. 

Bodenkultur e a possibilidade de execução de pesquisas conjuntas visando o desenvolvimento de metodologias para o 

manejo da floresta, com a  conservação pelo uso; isto é possibilitando o corte de árvores de forma contínua e constante, 

sem interferir na produção dos benefícios ecológicos advindos da mesma. Estas tecnologias embasam o desenvolvimento e 

a economia da sociedade, por meio da oferta de produtos florestais, a conservação ecológica e, a obtenção de recursos 

econômicos, indispensáveis para o custeio do empreendimento. 

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): 
 

1- Fortalecimento da parceria UFSM e Universität für Bodenkultur 

2- Vinda a UFSM do Prof. Dr. Eduard Hochbischler para lecionar curso, visita a área experimental e possível implantação de 

experimento 

2- Estabelecimento de projeto de pesquisa em área de Floresta Semidecídua, na Região de região de Santa Maria, em 

parceria com o Institut für Walbau. 

3- Intercâmbio de alunos entre as instituições, buscando equilíbrio entre a ida de brasileiros e a vinda de austríacos 

4- Intercâmbio de Professores 

5- Ampliação de  atividades com renovação de parcerias com outros Institutos da Universität für Bodenkultur, iniciando pelo 

Institute of Soil Bioengineering and Landscape Construction.  

6- Vinda de professores austríacos a Santa Maria para participar do 7. SIMANEJO 

 
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:  
 

Em qualquer dos locais e experimentos  visitados neste período, independente da declividade do terreno, espessura do solo, 

tipo floresta, grau de mistura de espécies, de se tratar de área experimental ou de produção, pôde -se constatar a 

capacidade do homem em bem manejar o ambiente, garantindo a continuidade da floresta como produtora de bens 

materiais e de serviços ambientais. Em todos os locais pode-se vivenciar as palavras atribuídas ao poeta Goethe “ ... as 

árvores vão, a floresta fica! “comprovando que o aproveitamento racional da natureza, com base nos princípios do 

rendimento sustentado, possibilita a perpetuação do empreendimento. 

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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Santa Maria, RS, 28 de outubro de 2019  Assinatura do Beneficiário Executor da Missão de 

Trabalho 
 


