
 

 
CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

 

 

SBN Quadra 02 Lote 06 Bloco L, CEP 70040-020, Brasília – DF      Página 1 de 6 
 

 

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): 
 

Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal (PPGBA/UFSM) 

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: 

Sérgio Dias da Silva 022.627.158-74 +5555991316199 

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: 
 

Visita Técnica ao Indian Statistical Institute para realização de cooperação de Pesquisa em Paleontologia de Vertebrados 
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: 

Porto Alegre/Guarulhos – Guarulhos/Dubai – Dubai/Calcutá 01/11/2019 02/11/2019 

 

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

Calcutá/Dubai – Dubai/Guarulhos – Guarulhos/Porto Alegre 17/11/2019 18/11/2019 

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: 

Calcutá Índia 
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 01 8.937,48 8.937,48 

Diária Nacional     

Diária Internacional 08 1.072,75 8.582,00 

Seguro-Saúde 01 428,27 428,27 

Total: 17.947,75 
Instrução: Informar todas as despesas da missão de trabalho e detalhes da sua execução.  

 

 

 

 

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

Esta missão teve por objetivos a realização de estudo in loco da coleção de vertebrados fósseis do Indian Statistical Institute 

(ISI) em Calcutá, India, a qual tem como curador responsável o Dr. Dhurjati Sengupta, participante indiano deste projeto e 

co-autor do pesquisador brasileiro em artigos anteriormente publicados. A missão teve as seguintes finalidades: exame de 

fósseis de vertebrados em conjunto por ambos os pesquisadores e alunos de doutorado do ISI. Medições, fotografafias de 

alta resolução, e análises estatísticas com utilização do pacote estatístico R. Estudos filogenéticos com utilização dos 

softwares PAUP, Mesquite e TNT. Dada a semelhança faunística entre America do Sul e Índia, especialmente durante o 

período Triássico, realização de estudos paleobiogeográficos com base nos resultados das análises estatísticas. Trabalho de 

campo com fins de mapeamento geológico, para fins de comparação paleoambiental entre os ecossistemas 

sulamericanos e indianos Triássicos. 
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 contatados e realizaram trabalho conjunto com o presente docente/pesquisador o Dr. Dhurjati Sengupta e a 

doutoranda Sanjukta Chakravorti, ambos do Indian Statistical Institute (ISI). Todas as atividades previstas foram realizadas: 

medições, fotografafias de alta resolução de espécimes fósseis da coleção do ISI e inclusão das medições em análises 

estatísticas com utilização do pacote estatístico R, além de estudos filogenéticos com utilização dos softwares PAUP, 

Mesquite e TNT. Foram realizadas duas palestras explanatórias sobre o projeto de cooperação entre o beneficiário do auxílio 

e o ISI cinco reuniões de trabalho para análise dos dados das análises estatísticas. Foi realizado trabalho de campo de cinco 

dias em localidade distante cerca de 250 km de Calcutá na Formação Panchet (Triássico Inferior). Nessa expedição foram 

coletados espécimes fósseis e amostras de rocha sedimentar, além da descoberta de novas unidades fossilíferas durante 

essa etapa. Após a preparação laboratorial dos espécies, esses serão estudados em conjunto pela equipe indiana e o 

pesquisador brasileiro. 
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): 
 

Ao final desta missão, viabilizamos 4 iniciativas de pesquisa que seguramente irão resultar na publicação de artigos 

científicos em periódicos de alto fator de impacto na área palentológica entre os anos de 2020 e 2021A: (1) Revisão 

taxonômica do gênero mesozoico brasileiro Sangaia, o qual é sinônimo júnior de Indobrachyops, gênero indiano; (2) 

Paleobiogeografia de vertebrados fósseis brasileiros e indianos. Constatamos, através de análise morfométrica a grande 

semelhança entre essas faunas, especialmente em se tratando dos anfíbios; (3) Análise histológica de espécimes brasileiros 

para verificação de padrões de crescimento e influência climática em tais padrões; (4) análise química de amostras de 

sedimento tanto do Brasil, quanto da Índia para elucidar padrõres climáticos durante o início da era mesozoica.  
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): 
 

Obtivemos resultados imediatos referentes a iniciativa número 1 do item anterior (12). Pudemos comparar diretamente 

Sangaia com Indobrachyops, constatando a sinonímia do gênero brasileiro em relação ao gênero indiano, o que resultou 

na elaboração imediata de artigo científico para correção do nome genérico da espécie brasileira. Esse artigo deverá ser 

submetido a periódico internacional ainda este ano, no mês de dezembro. Quanto ao trabalho de campo, foram coletados 

cerca de 60 espécimes fósseis, os quais serão estudados em cooperação entre o beneficiário deste auxílio e os 

pesquisadores indianos. Decidimos também estabelecer um acordo de cooperação institucional entre a UFSM e o ISI, o qual 

será formalizado nos próximos meses assim que o texto seja elaborado e submetido a análise pelos departamentos jurídicos 

de ambas as instituições. O beneficiário deste auxílio se encarregará da elaboração do texto e submissão da proposta à 

instituição brasileira de acordo com as diretrizes institucionais de cooperação internacional. 
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:  
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O artigo científico em elaboração intitula-se “A new combination for the Early Triassic Brazilian Rhytidosteid from the Sanga 

do Cabral Supersequence”, o periódico escolhido para a submissão do mesmo é a Acta Paleontologica Polonica, 

classificado no Qualis/Capes como B1 na área de Biodiversidade. 

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: 21/11/2019  Assinatura do Beneficiário Executor da Missão 

de Trabalho 
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Anexo 

Documentação fotográfica das atividades realizadas na Índia 

 

 
 

Registro da palestra expositiva do projeto para equipe da unidade de geologia do ISI. À direita na foto, 

o Dr. Dhurjati Sengupta, coordenador da equipe indiana da missão. 

 

 

 
 

Exame e registro fotográfico de espécime fóssil depositado no ISI 
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Registro fotográfico de metoposauro do ISI parcialmente processado em editor de imagens. 

 

 
 

Atividade de campo. No registro, coleta de espécime fóssil 
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Atividade de campo. Fragmento mandibular coletado ainda parcialmente inserido na rocha sedimentar 

 

 
Atividade de campo. Geólogos do ISI examinando carta geológica da área 


