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Resumo do curso

O curso de especialização em planejamento e gestão de recursos hídricos foi 

estruturado de modo a permitir o atendimento a

profissionais habilitados em planejamento e gestão de recursos hídricos, em 

função da crescente necessidade de profissionais qualificados nesta área, 

visando promover a capacitação de recursos humanos voltados para atuação 

no planejamento e gestão da água como recurso natural finito.

Objetivo 

O curso tem por objetivo capacitar profissionais

gestão das águas. 

Diferenciais do curso

• Professores com experiência profissional e didática;

• Visitas e Trabalhos Técni

• Instituição com mais de 50 anos de mercado.

Público alvo 

O curso destina-se a profissionais que atuam na área de planejamento e gestão 

de bacias hidrográficas que visam aprofundar ou adquirir novas competências 

quanto à problemática sócio

Coordenação 

Prof. Cláudio Jorge Cançado

Doutor em Ciências – Área de Concentração em Ecologia e Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Engenharia Urbana pela 

Universidade Federal de São Carlos. Especialista em Engenharia Sanitária e 

Resumo do curso  

O curso de especialização em planejamento e gestão de recursos hídricos foi 

estruturado de modo a permitir o atendimento a crescente demanda por 

profissionais habilitados em planejamento e gestão de recursos hídricos, em 

função da crescente necessidade de profissionais qualificados nesta área, 

visando promover a capacitação de recursos humanos voltados para atuação 

mento e gestão da água como recurso natural finito. 

vo capacitar profissionais a atuarem na planejamento e 

Diferenciais do curso  

Professores com experiência profissional e didática; 

Visitas e Trabalhos Técnicos; 

Instituição com mais de 50 anos de mercado. 

se a profissionais que atuam na área de planejamento e gestão 

de bacias hidrográficas que visam aprofundar ou adquirir novas competências 

sócio-econômica-ambiental relacionada a esta área.

Cláudio Jorge Cançado 

Área de Concentração em Ecologia e Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Engenharia Urbana pela 

ral de São Carlos. Especialista em Engenharia Sanitária e 

O curso de especialização em planejamento e gestão de recursos hídricos foi 

crescente demanda por 

profissionais habilitados em planejamento e gestão de recursos hídricos, em 

função da crescente necessidade de profissionais qualificados nesta área, 

visando promover a capacitação de recursos humanos voltados para atuação 

planejamento e 

se a profissionais que atuam na área de planejamento e gestão 

de bacias hidrográficas que visam aprofundar ou adquirir novas competências 

ambiental relacionada a esta área. 

Área de Concentração em Ecologia e Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Engenharia Urbana pela 

ral de São Carlos. Especialista em Engenharia Sanitária e  



 

 

 

Ambiental, e em Geoprocessamento

Gerais. Especialista em Didática do Ensino Superior pela Faculdade Pitágoras. 

Engenheiro Civil e Sanitarista pela Universidade Federal de Minas 

Gerais.  Conselheiro da Câmara Técnica de Planos (CTPLAN) do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. Conselheiro da Câmara Normativa e Recursal 

(CNR) do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais 

COPAM/MG. 

Carga Horária 

Carga horária total: 360 horas relógio (432 horas/aulas sendo 20% não 

presencial). 

Período e Per iodicidade

O curso terá duração de 

 

Aulas às sextas das 19:00

almoço. 

Local do Curso  

Unidade Gameleira 

Rua Gastão Bráulio dos 

 

Critérios para a concessão do 

O desempenho do aluno por disciplina será obtido a partir dos processos de 

avaliação conforme cada docente e expresso por uma n

(zero) a 10,0 (dez). Será considerado aprovado na disciplina o aluno que, ao 

final, não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 7

pontos. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do 

curso.Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de TCC, 

mediante a apresentação de artigo técnico

Científicas ou Eventos Científicos, 

própria da Diretoria Acadêmica da FEAMIG

DISCIPLINAS DO CURSO

Limnologia aplicada e Biodiversidade, Estatística aplicada a análise de dados 

hidrológicos, Hidrologia Aplicada, Introdução à gestão de Recursos Hídricos, 

Direito Ambiental aplicado, Noções de Hidrogeologia, Saneamento Ambiental, 

Conservação e recuperação 

Gestão de resíduos sólidos domésticos e industriais, Tratamento de efluentes 

domésticos e industriais, Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas, 

Gestão de Comitês de Bacias Hidrográficas, Outorga, Enquadrame

Cobrança pelo Uso da Água, Geoprocessamento aplicado, Plano de Bacias 

Hidrográficas, Projeto em Gestão de Recursos Hídricos, Metodologia Científica.
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mediante a apresentação de artigo técnico aprovado e publicado em Revistas 

Científicas ou Eventos Científicos, conforme normas estabelecidas em Portaria 
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hidrológicos, Hidrologia Aplicada, Introdução à gestão de Recursos Hídricos, 

Direito Ambiental aplicado, Noções de Hidrogeologia, Saneamento Ambiental, 

Conservação e recuperação de solos, Recuperação de áreas degradadas, 

Gestão de resíduos sólidos domésticos e industriais, Tratamento de efluentes 

domésticos e industriais, Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas, 

Gestão de Comitês de Bacias Hidrográficas, Outorga, Enquadrame
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Direito Ambiental aplicado, Noções de Hidrogeologia, Saneamento Ambiental, 

Recuperação de áreas degradadas,  

Gestão de resíduos sólidos domésticos e industriais, Tratamento de efluentes 

domésticos e industriais, Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas, 

Gestão de Comitês de Bacias Hidrográficas, Outorga, Enquadramento e 

Cobrança pelo Uso da Água, Geoprocessamento aplicado, Plano de Bacias 

Hidrográficas, Projeto em Gestão de Recursos Hídricos, Metodologia Científica. 


