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Esta apresentação…
• Objetivos gerais do projeto
• Cursos da UnB
• Produtos esperados
• Conclusões

Objetivos dos projetos
• Capacitar profissionais de diversas áreas e demais
interessados para atuar na gestão dos recursos hídricos
junto aos CBHs, a órgãos municipais e estaduais e a
organizações da sociedade civil.
• Promover a difusão de tecnologias adequadas para o
gerenciamento sustentável de recursos hídricos.
• Contribuir para a formação da Rede Nacional de
Formação de Capacidades e Extensão Tecnológica para
Gestão da Água.

Visão geral dos cursos
Cursos
Bloco 1 (20h)
Módulo I
Bloco 2 (40h)

Módulo II

Bloco 3 (20h)
Bloco 4 (40h)

Módulo III

Bloco 5 (20h)
Bloco 6 (40h)

Modalidade
a distância
presencial parte 1 (20h)
presencial parte 2 (20h)
a distância
presencial parte 1 (20h)
presencial parte 2 (20h)
a distância
presencial parte 1 (20h)
presencial parte 2 (20h)

Princípios pedagógicos
(a) o protagonista do processo educacional é o aluno,
cabendo ao professor o papel de orientador no processo de
construção de conhecimentos pelo aluno;
(b) parte-se de conhecimentos gerais, do mundo, para chegar
aos conhecimentos específicos, sobre a gestão de recursos
hídricos;
(c) atividades que envolvem conhecimentos teóricos devem
estar sempre associadas a atividades práticas;
(d) aprender resolvendo problemas.

Componentes da educação a distância
• disponibilização de textos, vídeos e outros
materiais
• entrega e correção de exercícios,
• participação em fóruns de discussão,
grupos e bate-papo on line,
• troca de mensagens com tutores e com
colegas e
• avaliação presencial.

Módulo I
• Módulo I / Bloco 1 (a distância)
• Disciplina: Introdução à gestão de recursos hídricos
• Período: agosto – setembro de 2009
• Módulo I / Bloco 2, parte 1 (presencial)
• Disciplina: Gestão de recursos hídricos no Brasil
• Período: outubro – novembro de 2009
• Módulo I / Bloco 2, parte 2 (presencial)
• Disciplina: Gestão de recursos hídricos no Brasil
• Período: março – abril de 2010

Módulo II
• Módulo II / Bloco 3 (a distância)
• Disciplina: O Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH)
• Período: maio – junho de 2010
• Módulo II / Bloco 4, parte 1 (presencial)
• Disciplina: Vivências e experiências na gestão de
recursos hídricos
• Período previsto para execução: agosto – setembro de
2010
• Módulo II / Bloco 4, parte 2 (presencial)
• Disciplina: Vivências e experiências na gestão de
recursos hídricos
• Período previsto para execução: maio – junho de 2011

Módulo III
• Módulo III / Bloco 5 (a distância)
• Disciplina: Gestão de recursos hídricos e gestão
ambiental
• Período: outubro – novembro de 2010
• Módulo III / Bloco 6, parte 1 (presencial)
• Disciplina: Os múltiplos usos da água
• Período: março – abril de 2011
• Módulo III / Bloco 6, parte 2 (presencial)
• Disciplina: Os múltiplos usos da água
• Período: agosto – setembro de 2011

Distribuição dos blocos presenciais
• Módulo I, Bloco 2, parte 1 (2/2009) = Morrinhos (GO)
• Módulo I, Bloco 2, parte 2 (1/2010) = Brasília (DF)
• Módulo II, Bloco 4, parte 1 (2/2010) = Uberlândia (MG)
• Módulo II, Bloco 4, parte 2 (1/2011) = Morrinhos (GO)
• Módulo III, Bloco 6, parte 1 (1/2011) = Itumbiara (GO)
• Módulo III, Bloco 6, parte 2 (2/2011) = Morrinhos (GO)

Avaliação dos alunos
A avaliação do desempenho dos participantes dos
cursos será realizada de três maneiras:
(a) avaliação de exercícios e trabalhos escritos,
resultantes de atividades a distância. Esses
materiais serão discutidos individualmente com
seus autores, durante os encontros presenciais.
(b) avaliação de cada participante pelos
professores das atividades presenciais;
(c) auto-avaliação do participante em atividades
presenciais.

Divulgação dos produtos esperados

• Materiais didáticos do curso disponíveis
para outros cursos;
• Portal da ANA com materiais didáticos.

Programa de Capacitação e
Educação Científica na Bacia do
Rio Paranaíba
Objetivo geral:
capacitar atores envolvidos na gestão de recursos
hídricos buscando o uso racional, a preservação,
recuperação, conservação dos recursos naturais
do Cerrado e a aplicação de conhecimentos
científicos e de tecnologias apropriadas, na região
sob influência do CBH Paranaíba.

Cursos de elaboração de projetos
• Identificação de necessidades
• Identificação de fontes de financiamento
• Elaboração de propostas
• Implantação e acompanhamento de projetos
• Em elaboração: um plano desses cursos em
parceria com a ANA

Concluindo…
• o sentimento de estar contribuindo para a
gestão participativa...
• de estar qualificando nossos gestores...
• de estar utilizando bem os recursos públicos...
• de acreditar que um futuro sustentável nos
espera…

Obrigado!

CURSOS DA UFG

Prof. Raimundo Gomes Filho
(UFG – Campus de Jatai)
rrgomesfilho@hotmail.com

Metodologia (UFG)
• Material didático grátis;
• Aulas quinzenais, sexta-feira, das 19 às
22 horas, e sábado das 8 às 12 horas;
• Início em Junho 2009;
• Formulário de inscrição;
• Mínimo 40 (quarenta) vagas.

Módulos

Ementa

CH

Introdução a Gestão da
Bacia Hidrográfica
e dos R. Hídricos

Água no Brasil e no mundo; Gestão da água no Brasil – Aspectos conceituais, jurídicos e
institucionais. Gestão de Bacia Hidrográfica; Recorte Analítico da Bacia Hidrográfica;
Características fisiográficas e de ocupação regional.

8

Legislação Ambiental
Brasileira e Goiâna

Histórico da Legislação Ambiental no Brasil; Hierarquia da Legislação Ambiental
Brasileira; Meio Ambiente na Constituição de 1988; Política Nacional do Meio
Ambiente; Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei de Crimes Ambientais; Código
Florestal; Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; Resoluções
CONAMA pertinentes ao Licenciamento e regulação de atividades potencialmente
poluidoras; Política Ambiental do Estado de Goiás.

16

Noções de Hidrologia

Histórico e conceito de hidrologia; Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica; Precipitação
pluvial; Evaporação e Evapotranspiração; Água subterrânea; Infiltração e
Armazenamento de água no solo; Escoamento Superficial.

8

Uso Múltiplo das Águas

Água e Sociedade; Água nas atividades econômicas; Outros usos da água (energia elétrica,
navegação, hidrovias, esgotamento urbano e industrial, turismo, etc.); Velho e novo
paradigma dos sistemas de drenagem urbana e combate a eventos críticos
(cheias/secas); uso múltiplo e aproveitamento integrado da água; Planos de bacias;
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica Instrumentos de Gestão; Experiências de outras
Bacias Nacionais.

16

Noções de Hidrometria e
medição de vazão

Introdução; Métodos de medida de vazão (direto, flutuador, vertedor, WSC flume, Calhas
Parshall, molinete); Medições de velocidade; Medições de profundidade; Orifícios e
Bocais.

8

Qualidade da água

Características químicas, físicas e biológicas da água; Principais parâmetros, equipamentos
e formas de medições; Fenômenos poluidores das águas: contaminação, eutrofização,
assoreamento e acidificação.

8

Comitês e Agência de
Bacias
Hidrográficas

Marcos legais e conceituais; Importância, Estrutura, Funcionamento e Organização dos
Comitês e Agências. O papel dos grupos de trabalho; O pacto social, político e
econômico para intervenções na bacia;

8

Planejamento e Gestão
Estratégica da
Bacia Hidrográfica

Planejamento e gestão estratégica da bacia hidrográfica; Limites e Potencialidades; Gestão
de conflitos; Padrões e características que pretendemos alcançar.

Total

8
80

CURSOS DA UnB

Cursos da UnB
• Três cursos (módulos)
• 60 horas de duração cada
– 20 horas a distância
– 40 horas presenciais

• Os módulos são relacionados, porém independentes
quanto à certificação
• 40 vagas cada
• Material gratuito
• Alunos receberão certificados de extensão universitária
fornecidos pela UnB

Programa de Capacitação e
Educação Cientifica na Bacia do
Rio Paranaíba
Objetivo geral:
capacitar atores envolvidos na gestão de recursos
hídricos buscando o uso racional, a preservação,
recuperação, conservação dos recursos naturais
do Cerrado e a aplicação de conhecimentos
científicos e de tecnologias apropriadas, na região
sob influência do CBH Paranaíba.

