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:
Aprimorar conhecimentos na área de EST, bem como fazer intercâmbio técnico (inovação tecnológica),
entre os países participantes da 9° Conferência Internacional em Engenharia de Segurança do
Trabalho. Posteriormente, tentar implementar os novos conhecimentos adquiridos (novas práticas) na
legislação e normativos do Confea e do Ministério do Trabalho e Emprego.
III - Definição e clareza dos objetivos a serem alcançados, indicando como e onde serão
aplicados os conhecimentos adquiridos:
A 9° Conferência Internacional em Engenharia de Segurança do Trabalho oferece uma plataforma para
a troca de informação e opinião entre especialistas em segurança e saúde, representantes de
empresas e empregados, governo e autoridades públicas, e quaisquer profissionais que atuem na área
da saúde e segurança do trabalho. O objetivo é trocar e conhecer novas experiências, descobertas e
melhores práticas entre diferentes países e setores.
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:
Tópicos Principais
1. Pilares da ciência da segurança: teorias, princípios, métodos e ferramentas
2. Da pesquisa à prática: conquistas, lições aprendidas e desafios
3. Cultura de segurança e gestão de risco: estudos de caso, melhores práticas e outras
necessidades
4. Regulamentação de segurança: abordagens possíveis e razoáveis
5. Educação e Treinamento: pré-requisito para segurança
6. Complexidade e segurança: multidisciplinariedade e visão dos interessados.
VI - datas do início e do término do evento:
03 a 06 de outubro de 2017
VII - custo da viagem, com especificação dos valores das passagens e das despesas:
a) Passagem aérea internacional São Paulo/Praga/São Paulo
•

Individual: Aproximadamente R$ 4.000,00 (valor médio)
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b) Diárias: (06 diárias + 01 AT + 1 AC)
•

Individual: US$ 600,00 = R$ 1.920,00
R$ 1.920,00 x 7 + 01 AC = R$ 13.535,00

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

Individual: US$ 100,00 = ~ R$ 320,00

d) Inscrições:
€ 590,00 = R$ 1.888,00
d) Total individual - estimado
•

R$ 19.743,00

