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:
Participar da 2ª Reunião de Consulta às Partes Interessadas do 8º Fórum Mundial da Água,
nos dias 26 e 27 de abril de 2017, em Brasília-DF.
III - Definição e clareza dos objetivos a serem alcançados, indicando como e
onde serão aplicados os conhecimentos adquiridos:
A participação efetiva nessa atividade tem o objetivo de promover os esforços realizados pelo
CONFEA com a proposição de questões emanadas das discussões regionais, especialmente no
que diz respeito à atuação do Confea nos preparativos do Fórum Mundial da Água, organizado
pelo Conselho Mundial da Água.
IV - exata correspondência entre os objetivos da missão, a formação e a habilitação
profissional do requerente:
O requerente é o Colégio de Entidades Nacionais – CDEN, por meio da ABES, cujas temáticas
de trabalho coincidem com os temas abordados pelo Congresso.
V - programação detalhada das atividades previstas:
Esta reunião está sendo programada como um importante marco preparatório do 8o Fórum
Mundial da Água, visando assegurar um amplo processo de consultas e engajamento para o
êxito do evento.
VI - datas do início e do término do evento:
26 e 27 de abril de 2017
VII - custo da
das despesas:

viagem,

com

especificação

dos

a) Passagem aérea internacional GRU/BSB/GRU
•

Individual: Aproximadamente R$ 350,00 (valor médio)

b) Diárias: (03 diárias + 01 AT + 1 AC)
•

Individual: R$ 600,00 = R$ 4.495,00

valores

das

passagens

e

c) Inscrições:
Inscrições serão abertas no site oficial em 1o de março de 2017. Não foram indicados valores
ate a presente data.
d) Total individual - estimado
•

R$ 2.895,00

OBS: Trata-se de valor aproximado

