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COMPANHIA EST DE HABITACAO E DESENV URBANO

REQUERIMENTO PADRÃO

Processo nº 12510005.002906/2019-11

1. DADOS DA VIAGEM

Número da PCDP: 495969
Data da Par�da (indicar a data efe�va): 20/11/2019
Data da Chegada (indicar a data efe�va): 23/11/2019

 

RELATÓRIO

 

Atividade: IV Congresso Internacional de Direitos Humanos - CONIDIH

Participante no evento:  Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz

                                         

             Congresso realizado no município de Campina Grande/PB, onde par�cipamos, nos
dias 20 a 22, do corrente mês, do 4º Congresso Internacional de Direitos Humanos, como tema, �vemos
os Direitos Humanos em um mundo em Transformação.

            No dia 20/11, iniciamos o dia com a conferência de abertura com o tema “Direitos
Humanos em um mundo em transformação, com os conferencistas Maria Esther e Rivana Barreto, que
discorrem sobre a importância dos direitos humanos para se transformar uma sociedade, apresentando
dados de forma geral e a nível nacional. Neste mesmo dia, à tarde, fomos para a sala de integração para
par�cipar do debate sobre “Os Direitos Humanos e Novas Tecnologias: Desafios na Contemporaneidade,
onde 04 debatedores apresentaram aspectos importantes sobre a globalização e suas tecnologias como
instrumento de uso para se ter êxito nos diversos segmentos dos direitos humanos.

            No dia 21/11, iniciamos o dia com o debate com o Promotor de Jus�ça no
Maranhão, Cássius Chai, expondo sobre a Globalização Inacabada das migrações internacionais e a
soberania e direitos humanos no mundo, em seguida a Professora Vanessa Cavalcante, expões sobre a
“Diáspora tribalistas, onde através de exposições musicais e fotográfica, se foi falado sobre as formas de
migrações ao redor do mundo até a chegada aqui no Brasil. Para complementar a fala da Professora
Vanessa, �vemos os exemplos prá�cos da promotora Márcia Teixeira, atual coordenadora de Direitos
Humanos da Procuradoria geral do Estado da Banhia/BA, que nos apresentou alguns casos de refugiados
no estado da Banhia/Ba e alguns bene�cios da Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS e como a
coordenadoria junto a algumas ONG’s trabalham para encaminhar e efe�var os direitos iniciais desses
refugiados. A tarde do dia 21/11, fomos apresentar nosso trabalho para apreciação de �tulo como
ARTIGO CIENTIFÍCO, onde apresentamos sobre a Orientação da Professora Hilderline C. de Oliveira, o
tema: A MORADIA COMO UM DIREITO HUMANO, nossa apresentação contou com o autor do trabalho,
Pablo Thiago Lins e como Coautoras, Karla Simone, Juliana Pereira e Paloma Medeiros, sendo analisado e
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aprovado com sucesso. Nesta apresentação, destacamos o trabalho realizado na comunidade do Praia
Mar, em Natal/RN.

           Para encerramento do Congresso, no dia 22/11, conhecemos o Mul�culturalismo e
os impactos da diversidade do século XXI, no contexto dos Direitos Humanos, com os professores Sílvio
Almeida, Daniel Mar�ns e Raquel Ordaz, apresentando como podemos conviver pacificamente com
várias culturas, mesmo sendo num mesmo ambiente.

Podemos relatar os ganhos deste Congresso, de forma posi�va, pois tudo que foi
apresentado e recebido deverá agregar enriquecimento técnico, profissional e pessoal aos seus
par�cipantes.

 

ANEXO 01 – FOTO

 

Atividade: IV Congresso Internacional de Direitos Humanos - CONIDIH

Local: Campina Grande - PB

  

2. ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO

2.1. A prestação de contas de viagem deve ser efe�vada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o retorno do viajante ao órgão.

2.2. Ao presente processo devem ser incluídos os canhotos do cartão de embarque ou recibo
do passageiro ob�do quando realizado check-in via Internet ou declaração fornecida pela empresa de
transporte (art. 4º da Portaria nº 505/2009-MP). Os referidos documentos serão anexados, juntamente
com este Relatório de Viagem a Serviço, à PCDP correspondente no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP).

  

O presente documento segue assinado pelo viajante (proposto da viagem), que encaminhará o processo
ao solicitante da viagem para fins de registro no SCDP.

  

Documento assinado eletronicamente por PABLO THIAGO LINS DE OLIVEIRA CRUZ, Diretor
Presidente, em 28/11/2019, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4014934 e
o código CRC 495F5FC1.

Referência: Processo nº 12510005.002906/2019-11 SEI nº 4014934

http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

