
 
 
 
 

OOOsss   aaannnttteeeccceeedddeeennnttteeesss   
 
O Curso à distância “Gestão Integrada em Saneamento – Experiência Italiana (Com Prática 

sobre a Gestão do Saneamento no Brasil)” faz parte das atividades desenvolvidas no âmbito do 
Protocolo de Colaboração Interinstitucional entre o Ministério das Cidades do Brasil e a Escola 
Internacional da Água para o Desenvolvimento – HYDROAID, da Itália, firmado em 2005. 

O Curso à distância (EAD) nasce do Curso de Especialização “Gestão Integrada em 
Saneamento”, presencial, realizado em Brasília em quatro diferentes edições anuais, a partir de 2005, 
contando com a participação de profissionais de várias partes do Brasil e de estrangeiros provenientes 
de países de língua portuguesa. 

O Curso de Especialização era composto de 12 disciplinas, divididas em 3 módulos - básico, 
aplicado e prático (veja quadro abaixo) - lecionadas por docentes brasileiros e italianos.  

O objetivo da docência italiana foi apresentar aos alunos os marcos legislativos italianos, as 
ferramentas de diagnóstico e de planejamento, bem o acervo técnico no setor de saneamento, 
fornecendo elementos para uma análise comparada com a situação brasileira. 

A participação italiana abrangeu as disciplinas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
 
MÓDULO 1: módulo básico 
Disciplina D01 – Fundamentos de Administração e Planejamento 
Disciplina D02 – Planejamento Urbano Aplicado 
Disciplina D03 – Gestão econômica e financeira de projetos de saneamento 
Disciplina D04 – Gestão de recursos humanos e da comunicação 
MÓDULO 2: módulo aplicado 
Disciplina D05 – Política de Saneamento 
Disciplina D06 – Planos de Saneamento Ambiental 
Disciplina D07 – Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos 
MÓDULO 3: módulo prático 
Este módulo será composto por cinco disciplinas, que são: 
Disciplina D08 – Gestão do abastecimento de água 
Disciplina D09 – Gestão de águas pluviais urbanas 
Disciplina D10 – Gestão de esgotos sanitários 
Disciplina D11 – Gestão de resíduos sólidos 
Disciplina D12 – Prática da gestão integrada e sustentável do saneamento 
 

   
AAA   eeedddiiiçççãããooo   222000000999.........ààà   dddiiissstttââânnnccciiiaaa   eee   eeexxxpppeeerrriiimmmeeennntttaaalll   
 
O Curso à distância, na sua primeira edição, em modalidade experimental, será sempre 

oferecido por HYDROAID, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades do Brasil. 

A versão à distância é semelhante ao curso presencial acima mencionado, mas limitata às  
disciplinas com conteúdo italiano ou caracterizadas por peculiaridades italianas, com enfoques teóricos 
e de gestão, utéis a aprimorar o conhecimento do profissional já adquirido na área de saneamento. 

Durante o curso, o aluno será convidado a analisar novos modelos de gestão em saneamento, 
aplicados com sucesso na Itália. 

 



CCCooommmooo   fffuuunnnccciiiooonnnaaa   ooo   cccuuurrrsssooo   ààà   dddiiissstttaaannnccciiiaaa???   
 
O curso funciona em ambiente de aprendizagem virtual MOODLE, uma das ferramentas mais 

conhecidas para o gerenciamento de atividades de e-learning. 
O curso utiliza instrumentos didáticos dinâmicos que estimulam a capacidade analítica e 

propositiva dos alunos através da interação direta – mas a distância - com os tutores e docentes. 
Durante todo o curso os alunos serão acompanhados por um tutor com a função, entre outras, 

de esclarecer dúvidas, organizar as atividades e coordenar o trabalho individual e em grupo. 
O curso é composto por duas partes differentes: 
 
1. Disciplinas 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11: uso do material didatico apresentado pelos docentes 

italianos durante as aulas presenciais, integrado com enfoques teóricos; 
2. Disciplina 12: uso da ferramenta “learning object” para entrar em contato de maneira 

interativa e dinâmica com o plano de saneamento. 
 
 

OOOsss   ppprrriiimmmeeeiiirrrooosss   pppaaassssssooosss   
 
Para conhecer as funcionalidades disponíveis na plataforma e a articulação do curso, após a 

fase de cadastro, convidamos você a assistir o vídeo de boas vindas e a ler atencionamente os guias a 
sua disposição. 

Para qualquer esclarecimento ou problema, por favor contate os tutores. 
 
 

BBBooommm   tttrrraaabbbaaalllhhhooo!!!   
 


