SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
I - Identificação do requerente:
Colégio de Entidades Nacionais – CDEN.
II - Finalidade da viagem, indicando o evento ou a atividade, entidade promotora e o local
onde será cumprida sua programação:
A participação no Congresso visa aprimorar conhecimentos na área de EST e nos diferentes domínios
da educação, que visam promover o exercício de uma cidadania ativa, no que se refere à prevenção
dos riscos e à mitigação das suas consequências, quando porventura estes se manifestarem.
III - Definição e clareza dos objetivos a serem alcançados, indicando como e onde serão
aplicados os conhecimentos adquiridos:
O objetivo a ser alcançado é conhecer os programas, planos, estratégias e políticas na área de
prevenção de riscos, análise e gestão de riscos e os princípios e abordagens da educação para a
redução do risco. Os conhecimentos adquiridos poderão ser aplicados em reformulações de normas do
Ministério do Trabalho, bem como na atualização de Resoluções do CONFEA nesse seguimento.
IV - exata correspondência entre os objetivos da missão, a formação e a habilitação
profissional do requerente:
O CDEN será representado pela ANEST e pela SOBES, ambas entidades nacionais que atuam para o
crescimento e a valorização da Engenheira de Segurança do Trabalho. As entidades trabalham em
defesa da integridade do elemento humano no trabalho, como garantia de continuidade dos processos
produtivos face aos acidentes e riscos inerentes às profissões.
V - programação detalhada das atividades previstas:
Dia 23
09:00

-

Abertura do Secretariado. Registo e acolhimento dos participantes.
Distribuição da documentação

10:30

-

Sessão de Abertura

11.30

-

Conferência de Abertura

13:00

-

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

-

Sessões paralelas de painéis temáticos

16:00

-

Visita à Universidade de Coimbra (Património Mundial)

18:30

-

Porto de Honra

Dia 24
09:00

-

Conferência

10:30

-

Intervalo para café

11.00

-

Sessões paralelas de painéis temáticos

13:00

-

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

-

Sessões paralelas de painéis temáticos

16:00

-

Intervalo para café

16:30

-

Mesa Redonda “Mais Educação, Menos Risco”

18:30

-

Sessão de posters
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19:00

-

Reunião das secções da RISCOS

20:00

-

Jantar Social

Dia 25
09:00

-

Conferência

10:30

-

Intervalo para café

11.00

-

Sessões paralelas de painéis temáticos

13:00

-

Almoço (restaurante Universitário)

14:00

-

Sessões paralelas de painéis temáticos

16:00

-

Intervalo para café

16:30

-

Conferência de Encerramento

Dia 26
Visitas Técnicas/ Viagens de Estudo
08:00 - Concentração no Largo D. Dinis (Universidade de Coimbra) e saída;
20:00 - Hora provável de chegada ao Largo D. Dinis (Universidade de Coimbra).

VI - datas do início e do término do evento:
23 a 25 de maio de 2017
VII - custo da viagem, com especificação dos valores das passagens e das despesas:
a) Passagem aérea internacional São Paulo/Lisboa/São Paulo
•

Individual: Aproximadamente R$ 3.000,00 (valor médio)

b) Diárias: (06 diárias + 01 AT + 1 AC)
•

Individual: US$ 600,00 = R$ 1.415,56
R$ 1.415,56 x 7 + 01 AC = R$ 10.003,92

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
c) Seguro – Viagem:
•

Individual: US$ 100,00 = ~ R$ 308,00

d) Inscrições:
€ 350,00 = R$ 975,00
d) Total individual - estimado
•

R$ 14.286,92 (quatorze mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

