PLANO DE AULA DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO A DISTÂNCIA
NOME DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO A DISTÂNCIA
Estratégias para revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento
ORIENTADOR PEDAGÓGICO
Sandra Akemi Shimada Kishi
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Ao final do curso, o discente estará apto a:

Compreender o conceito de
metas de qualidade das águas
intermediárias e finais e o
processo de definição das metas,
considerando
os
princípios
jurídicos, marcos regulatórios e
aspectos técnicos – legais
fundamentais.
Analisar a articulação obrigatória
e
pactuada
entre
os
instrumentos de gestão e
planejamento
e
o
enquadramento.
Avaliar o sistema de informações
e monitoramento de qualidade
de água em função de diretrizes
obrigatórias
para
o
enquadramento

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO
23 de agosto a 4 de outubro de 2017
CARGA HORÁRIA
RAMO
60 horas-aula
MPF
FERRAMENTAS PARA
APRESENTAR O
CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DE
APRENDIZAGEM
Apresentação
organização do curso.

FREQUÊNCIA

da

Princípios Jurídicos e Marcos Regulatórios do
Enquadramento. Aspectos Técnicos Fundamentais e
Leitura, interpretação e
Interface Legal. Metas de Qualidade das Águas
análise crítica de textos.
Intermediárias e Finais. Processo do Enquadramento.
Conceito. Diagnóstico e Prognóstico. Seleção dos
Discussão,
trocas
de
Parâmetros. Definição da Vazão. Metodologia.
experiências e reflexão sobre
o tema.
Leitura, interpretação e
Instrumentos de gestão e planejamento de recursos
análise crítica de textos.
hídricos, ambiental, urbano, de saúde de saneamento
O ciclo da gestão das águas. Competências articuladas
Trocas de experiências e
para a melhoria da qualidade das águas.
reflexão sobre o tema.
Diretrizes obrigatórias do enquadramento para o
sistema de informação e monitoramento da qualidade
das águas. Planejamento da Informação situação do
Leitura, interpretação e
Sistema de Informação e Contribuição das Redes
análise crítica de textos.
Digitais. Acesso à Informação e Transparência em
recursos hídricos e saneamento. Participação do
Ministério Público e da sociedade.

Fórum de apresentação 5%
Fórum de discussão
15%

Fórum de discussão

15%

Fórum de discussão
Chat

15%
5%

Avaliar as diretrizes obrigatórias
do enquadramento para o
saneamento
e
áreas
de
preservação ambiental visando a
melhoria da qualidade de água.

Analisar estratégias por bacia
para a efetivação das metas de
qualidade das águas.

Contribuir com a efetivação do
enquadramento.

Diretrizes obrigatórias do enquadramento para o
saneamento e áreas de preservação. Planejamento e
mecanismos de controle. Abastecimento e Portaria
MS 2914/2011 de potabilidade. Qualidade das Águas
dos Mananciais. Fontes de Poluição. Informação e
Saneamento. Riscos à Saúde e Oportunidade com o
Enquadramento. Tecnologias e Preservação. Barreiras
Múltiplas. Plano de Segurança da Água.
Efetivação das Metas de Qualidade das Águas.
Planejamento Estratégico para a Efetivação do
Enquadramento. Programa de Efetivação do
Enquadramento. Recomendações para Órgãos de
Gestão. Situação de Implantação do Sistema de
Gestão de Recursos Hídricos. Articulação entre
instrumentos de controle e instrumentos voluntários e
econômicos. Fiscalização das Metas e Sanções.
Papel do Ministério Público na Efetivação do
Enquadramento.
Ferramentas
e
Custos.
Responsabilidades e Compromissos, Recomendações
de Ações de Educação, Revisão de Planos e
Contribuições de Mobilidade Social e de Gestão.
Adequação dos Planos, Projetos e Processos às Metas.
Águas Subterrâneas e o Enquadramento. Riscos de
Escassez e Desastres Ambientais e o Enquadramento.
Instrumentos e Fóruns para a Atuação Estratégica do
Ministério Público e da sociedade. Compliance,
Atuação articulada. Guias para a Atuação por Bacia,
Jurisprudência. Projeto Conexão Água.

REFERÊNCIAS DE SUGESTÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR:

Leitura, interpretação
análise crítica de textos.

e

Leitura, interpretação
análise crítica de textos.

e

Leitura, interpretação
análise crítica de textos.

Fórum de discussão

15%

Fórum de discussão

15%

e Fórum de discussão
Chat

10%
5%

TOTAL
100%

