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Justificativa de alteração da viagem

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

A viagem destinou-se a participação na 80ª REUNIÃO DA CTCT em 20 e 21 de setembro de 2012 e
decorreu das 14h às 18h e 8h às 18h do dia 21.e aconteceu no dia 20/09 na SEPN 505, Lote 2, Ed.
Marie Prendi Cruz, Sala S2, 1º Subsolo, Brasília-DF e no dia 21/09 - Esplanada dos Ministérios,
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, 2º andar, Sala do Conselho. No 1º dia: 20 de
Setembro (quinta-feira) Teve Início dos trabalhos e apresentação das minutas de moção dos
coordenadores dos GT’s:Ampliação das modalidades de Reuso de Água e Racionalização do Uso;
Desenvolvimento tecnológico para suporte a previsão de eventos extremos, alerta de cheias e plano de
contingência como aperfeiçoamento de rede hidrométrica e sistemas de alerta em tempo real;Incentivo à
disponibilização de informações sobre os resultados dos projetos financiados na área de Recursos
Hídricos, bem como o estabelecimento de mecanismos de avaliação desses resultados;Promoção de
Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação para melhoria de Tecnologias de Uso, Reuso e Reservação de
Água para Irrigação; No 2º dia: 21 de Setembro (Sexta-feira) houve Abertura da 80ª Reunião da CTCT,
Aprovação da Ata da 79ª Reunião da CTCT. e no Item Eleição do presidente da CTCT nosso segmento
se manifestou pela candidatura do Prof Jeferson. Após houve a Apresentação das minutas de moções
dos GTs – “Ampliação das modalidades de reuso de água e racionalização do uso” e “Desenvolvimento
Tecnológico que dê suporte à previsão de eventos extremos, alerta de cheias e plano de contingência
como aperfeiçoamento de rede hidrometeorológica e sistemas de alerta em tempo real”, Prof. Jefferson
Nascimento de Oliveira, coordenador do GT; Apresentação das minutas de moções do GT - “Promoção
de C,T&I para melhorias técnicas de uso, reuso e reservação de água para irrigação” e “ Incentivo à
disponibilização de informações sobre os resultados dos projetos que foram financiados na área de
recursos hídricos”, Mariana Gomes Philomeno, coordenadora do GT; No item final foi feito os Informes e
assuntos gerais e Encerramento. A reunião apresentou os objetivos previstos dentro do planejado.
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OBSERVAÇÃO
Este relatório (com cartão de embarque anexo) deverá ser anexado ao SCDP( Sistema de Diárias e Passagens)
no prazo de 5 (cinco) dias contados do retorno à sede de origem, sob pena de sanções administrativas cabíveis.

