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HYDROAID 

Water for Development Management Institute 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

NA MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA 

 

 

CURSO TÉCNICO: 

PLANEJAMENTO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

COMUNICADO 

 
 

Esta edição do curso ”Planejamento para sustentabilidade” é realizada graças ao apoio financeiro 

da ATO3 – Autorità d’Ambito Torinese.  

 

O curso está projetado em parceria científico-técnica com 

Sócios Académicos e Técnicos da Hydroaid e as principais Autoridades Italianas que atuam 

no âmbito da gestão dos serviços de Saneamento Ambiental. 
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ANTECEDENTES 

Fundada em Turim em 2001, Hydroaid – Water for Development Management Institute – é uma 

Associação sem fins lucrativos, que envolve autoridades locais e regionais, célebres bancos e 

instituições acadêmicas da Itália, e está cofinanciada pelo Ministério Italiano das Relações 

Exteriores.  

 

O objetivo principal da Hydroaid é a formação de técnicos e funcionários públicos de países 

emergentes e/ou em desenvolvimento na gestão dos recursos hídricos urbanos e dos serviços de 

saneamento, a fim de salvaguardar a sustentabilidade ambiental.  

 

Em 13 anos de atividade, cerca de 1000 participantes de 60 países diferentes se formaram em 

programas de formação e capacitação realizados por Hydroaid e representam hoje uma rede de 

mais que 1500 profissionais no mundo. A Atividade de Formação e Capacitação desenvolvida pela 

Hydroaid nos últimos 13 anos, inclui as quatro edições do Curso de Especialização em Brasília, 

realizadas em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades do Brasil e a UnB - Universidade de Brasilia, as oito edições do Curso Institucional em 

Turim e o Programa de Formação em modalidade Ensino a Distancia em Saneamento Ambiental 

(Water Supply, Wastewater Treatment and Disposal of Urban Solid Waste, Urban Waste 

recycling, Planning for Sustainability).  

 

Neste curso são trazidos os resultados adquiridos dentro do processo de cooperação que envolve 

estes atores desde anos. No 2005, o Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental e a HYDROAID oficializaram a Cooperação Brasil-Itália em Saneamento por meio do 

Protocolo de Cooperação Interinstitucional entre as instituições, firmado em 24 de fevereiro de 

2005. Essa cooperação busca implementar um conjunto de ações de capacitação na área de 

saneamento, com caráter multiplicador, tendo como objetivos a produção de material didático que 

conjugue princípios e referenciais técnicos e científicos com importantes experiências de campo. 

Esta colaboração, que desde 2012 conta com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, contempla, 

assim, a meta de formação especializada de profissionais, na perspectiva de ações na área de 

saneamento, com ênfase na visão integrada, incluindo o abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário, a gestão de resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais urbanas, considerando-se 

também, sua repercussão no desenvolvimento urbano sustentável. 

 

O presente curso conta com o apoio financeiro da ATO3 – Autorità d’Ambito Torinese – Sócio da 

Hydroaid. ATO3 foi fundada em 1997 e a partir do 2000 é a instituição responsável da 

coordenação do serviço hídrico integrado nos Municípios da Província de Turim 

(www.ato3torinese.it). A parceria entre ATO3 e Hydroaid é focada a contribuir de forma eficaz ao 

melhoramento da qualidade e eficiência dos serviços hídricos e de saneamento em âmbito urbano. 

 

 

CARATERÍSTICAS E ESCOPOS DO CURSO 

“Planejamento para a Sustentabilidade" é um curso de ensino à distância acessível através da 

plataforma web Moodle e pretende fornecer ao pessoal técnico, funcionários e empregados dos 

consórcios, organizações e departamentos que operam no domínio dos serviços ambientais no 

Brasil uma ajuda concreta para o processo de desenvolvimento sustentável.  

 

O programa tem como objetivo fornecer ferramentas práticas e técnicas para a gestão e 

planejamento das questões ambientais em escala urbana, incluindo princípios fundamentais e 

orientações úteis para o desenvolvimento e implementação de planos para gestão municipal e a 

nível de consorcio de serviços de saneamento e de RSU. 

http://www.ato3torinese.it/
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O programa representa o resultado de uma atualização e uma análise técnica aprofundada sobre 

temas específicos relacionados com as questões ambientais e conta com a parceria científica e 

técnica com algumas das instituições italianas mais importantes e com associações que trabalham 

na área de saneamento e meio ambiente.  

 

Publico alvo: profissionais publicos (com preferencia para os profissionais que atuem a nivel de 

consorcio) das áreas de saneamento, de recursos hídricos e afins, com potencial de intervenção e 

tomada de decisão na gestão do setor e que possam servir como multiplicadores dos conteúdos 

discutidos no curso 

Custos: o curso será sendo gratuito 

Estágios: poderão ser disponibilizadas até 10 vagas para estágios de curta duração em 

instituições italianas sobre o tema da gestão integrada e sustentável em saneamento, aos 

participantes que tiverem maior assiduidade e participação nas atividades previstas para o curso. 

A comissão coordenadora do curso confirmará a possibilidade de disponibilizar os estágios até a 

data de fim do curso.  

Seleção dos participantes: considerando a quantidade de vagas disponíveis, a seleção dos 

profissionais inscritos será realizada, alem dos requisitos gerais e técnicos previstos no edital, 

mediante um procedimento de seleção sob criterios meritocraticos, conforme aos objetivos 

didaticos citados no comunicado com base nos curriculos (formação academica, experiencia 

profissional na area de saneamento ambiental e areas correlatas), no conteudo dos anexos 

previstos e nas declarações disponibilizadas no momento da inscrição. 

A seleção será realizada pela Comissão Coordenadora do Curso, formada por representantes da 

Hydroaid, do Ministério das Cidades/SNSA e da FNP, que se encarregará da divulgação da 

relação de alunos. 

Prazos 

Abertura das inscrições 15 de abril de 2015 

Término das inscrições e do prazo para envio dos documentos 15 de maio de 2015 

Divulgação da Relação dos Alunos Selecionados 24 de maio de 2015 

Início do Curso 25 de maio de 2015 

Término do Curso (previsto) 26 de julho de 2015 

 

O curso è focado sobre três temas principais:  

1. Princípios e conceitos básicos do planejamento  

2. Planejamento a escada de bacia hidrográfica 

3. Planejamento dos resíduos sólidos urbanos 

Por meio deste curso Hydroaid pretende oferecer aos participantes informações técnicas e 

ferramentas atualizadas, a fim de melhorar a gestão dos recursos ambientais e contribuir para 

elevar a qualidade dos serviços. 

 

A participação no curso é gratuita.  

 

O curso a distância “Planejamento para sustenabilidade” será realizado por Hydroaid no período 

de 25 de Maio de 2015 até o 26 de Julho de 2015 
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O curso oferece 60 vagas. Esta restrição garante tutoria personalizada e efetiva realização dos 

trabalhos de grupo durante o curso.  

 

O material didático está disponível em português, porém um conhecimento básico do idioma 

inglês é necessário porque as comunicações técnicas e assistência serão realizadas em inglês. 

Alguns textos de aprofundamento adicionais são em inglês.  

 

Além do material didático, o curso prevê uma série de atividades para avaliar a compreensão do 

conteúdo e o atendimento dos participantes. Estas são as seguintes: 

- Tarefas: testes de múltipla escolha e trabalhos escritos; 

- Fóruns: as discussões nos fóruns são concebidas como uma extensão do programa 

didático, finalizadas à criação de um ambiente útil e interativo para debater os temas do 

curso e estimular o intercâmbio de informações e troca de experiências. Um fórum de 

assistência e as guias técnicas também estarão disponíveis na plataforma para facilitar o 

uso de todas as funções 

- Projeto final: os participantes serão divididos em grupos para realização de trabalhos 

finais, a fim de consolidar o domínio do conhecimento adquirido. Os trabalhos da equipe 

serão coordenados através dos fóruns e desenvolvidos ao longo do curso. Os temas para os 

trabalhos serão selecionados entre as propostas apresentadas pelos participantes. Os 

candidatos serão, portanto, estimulados a manifestar às necessidades ligadas à casos 

específicos e práticos. Esta atividade visa produzir uma contribuição concreta para a vida 

e contexto de trabalho dos participantes, em termos de análise e proposta de solução para 

as questões identificadas como prioritárias pelos próprios participantes 

Os tutores estarão disponíveis on-line e na plataforma web para monitorar as atividades, apoiar 

os participantes no processo de capacitação e prestar assistência técnica. A plataforma web 

também pode ser usada para comunicações entre os participantes e com os professores. 

 

 

CONTEÚDOS DO CURSO  

O curso fornece uma introdução ao processo de planejamento, mostrando o potencial de um plano 

de gestão para controle dos riscos associados a eventos naturais e atividades humanas, com base 

nos princípios fundamentais do planejamento e propondo as orientações gerais úteis sobre 

desenvolvimento e implementação de planos de gestão relativos a bacias hidrográficas e resíduos 

sólidos urbanos. Sistemas de avaliação e modelos de planejamento ambiental serão apresentados 

também. 

 

O curso se compõe de três disciplinas principais:  

1. Princípios e conceitos básicos do planejamento  

2. Planejamento de bacia hidrográfica 

3. Planejamento dos resíduos sólidos urbanos 

Os temas do curso estão divididos em diferentes unidades pedagógicas, cada uma focada em um 

tema específico, como detalhado abaixo. Cada unidade contém informações teóricas essenciais, 

diagramas operacionais, descrições práticas e imagens que se referem a estudos de casos reais, 
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exemplos aplicativos resolvidos para exercer as habilidades de planejamento. As unidades ficarão 

disponíveis de acordo com um calendário comunicado no início do curso.   

O material didático estará disponível para todos os usuários que participarão ao curso após a 

seleção: o material poderá ser utilizado em conformidade com as condições de direitos 

autorais. Uma lista de referências, incluindo links úteis e fontes, é fornecida no final de cada 

unidade. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS TECNOLÓGICOS 

Antes de começar a preencher o formulário de candidatura, você deve verificar que o PC que você 

usará para participar a este curso e-learning tem os seguintes requisitos mínimos. Esta é uma 

condição obrigatória para o atendimento ao curso. 

 

Conexão à Internet  

Um requisito necessário para o atendimento ao curso é a disponibilidade de um PC, com conexão 

à Internet (pelo menos 56 kb). 

 

Requisitos Hardware  

Sistema Operacional: a plataforma e-learning utilizada para a transmissão do programa de 

formação em Saneamento é uma multi-plataforma, que exige do usuário a disponibilidade de um 

browser. A compatibilidade é garantida com todos os principais sistemas operacionais, tais como: 

Windows, Linux e Macintosh. 

 

Browser: a compatibilidade é garantida com Internet Explorer 6 ou superior, Mozilla Firefox 3 ou 

superior e Google Chrome. Recomendamos o uso de Mozilla Firefox, que resulta ser o melhor 

browser para o acesso e a navegação no sistema.  

Firefox pode ser descarregado gratuitamente do link www.mozilla.org/it/firefox/new. 

 

Resolução de Vídeo: 1024x768 

 

Requisitos Software 

O acesso à plataforma e-learning não requer a instalação de plug-in adicionais.  

Para a correta visualização do conteúdo da área do curso é preciso descarregar os seguintes plug-

ins, se não estiver presentes, para consultar o material em formato PDF: 

- Adobe Acrobat (https://get.adobe.com/reader). 
 

 

COMO PARTICIPAR 

As candidaturas estão abertas desde o dia 15 de abril até o dia 15 de Maio 2015 

Para se candidatar a este curso, favor envie os seguintes documentos para o endereço de e-mail: 

tutor.sanitation@hydroaid.it 

1. Formulãrio de inscrição: preenchido e assinado (assinaturas digitais e digitalizados 

são aceitos). O formulário pode ser baixado no: www.hydroaid.org 

2. Cópia do documento de identidade  

3. Cópia do certificado de educação mais alto obtido 

http://www.mozilla.org/it/firefox/new
mailto:tutor.sanitation@hydroaid.it
http://www.hydroaid.org/


  

                                     

            

Hydroaid – Water for Development Management Institute 

Via Pomba, 29 – 10123 Torino (Italy) – Ph. +39 011 5694336, Fax +39 011 5693690 – www.hydroaid.org – hydroaid@hydroaid.it  

Associazione riconosciuta, iscritta RPG Regione Piemonta n.202 CF 97590910010 

Somente as candidaturas completas serão elegíveis para o processo de seleção.  

A correcta recepção da sua aplicação seguirá no prazo de 3 dias úteis. As candidaturas enviadas 

por outros meios não serão consideradas. Alista dos participantes do curso será comunicada entre 

o dia 24 de Maio do 2015.  

Prazo final para submissão: dia 15 de Maio de 2015 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO   

Antes da sua inscrição, verifique se o PC que será utilizado no curso disponha de todos os 

requisitos necessários listados. Os candidatos que não podem garantir os requisitos técnicos 

mínimos do seu PC e a ligação à Internet explicada acima, não serão selecionados porque eles 

seriam impedidos na ligação regular e no uso do material didáctico.  

 

A avaliação será baseada nos formulários de aplicação preenchidos pelos candidatos, nos 

documentos fornecidos, nos curricula vitae e na experiência documentada no sector de resíduos e 

saneamento. Os candidatos serão selecionados com base em critérios de mérito. 

 

Aplicações das mulheres são mais do que bem-vindas e serão tidas em devida consideração. 

As aplicações de participantes que abandonaram cursos de aprendizagem a distância anteriores 

não serão consideradas. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

Um certificado de participação, assinado pelos instrutores do curso, será emitido no final do curso 

para os participantes que obtiverem a nota final de pelo menos 75%. A nota final é composta 

pelos seguintes componentes:  

 

- Material didáctico: 10%  

- Tarefas (testes e trabalhos): 60%  

- Participação do Fórum: 10%  

- Projecto final: 20% 

 

O certificado será enviado por e-mail e irá conter uma breve descrição do conteúdo e objectivos do 

curso. 

 

NOTAS 
Pedimos um compromisso sério quando se inscrever no curso porque sua participação exclui a de 

outra pessoa. Então por favor, avaliar cuidadosamente o seu interesse e suas possibilidades 

(tempo, capacidade de conexão etc)  para atender as atividades on-line. 

 

Para mais informações, favor entre em contato: 

 

HYDROAID 

Via  Pomba, 29, 10123 Turin (Italy) 

Phone: + 39 011 5694336 

Fax: + 39 011 5693690 

Website: www.hydroaid.org 

E-Mail: hydroaid@hydroaid.it (somente para questões gerais) 

 tutor.sanitation@hydroaid.it (para consultas e informações) 

http://www.hydroaid.org/
mailto:hydroaid@hydroaid.it
mailto:tutor.sanitation@hydroaid.it
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Para o envio da documentação de candidatura: tutor.sanitation@hydroaid.it  

mailto:tutor.sanitation@hydroaid.it

