
CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DO 
SEMIÁRIDO 

GRATUITO 
 

EDITAL Nº 07/2010 
 

PRORAGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
ALUNOS PARA O CURSO DE GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DO 
SEMIÁRIDO DO CENTRO DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS AGROALIMENTAR DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – 
UFCG/CAMPUS POMBAL. 

 
  
Considerando a necessidade de promover a formação de recursos humanos em Gestão 
de Recursos Hídricos envolvendo profissionais de nível médio e superior relacionados 
com atividades de gestão de recursos hídricos, em comitês de bacias; órgãos de gestão 
de recursos hídricos, prefeituras municipais, cooperativas, associações e consócios de 
cidades, etc, promovendo a formação teórica e prática de profissionais em hidrologia 
ambiental, gestão de recursos hídricos; hidrometria aplicada, saneamento ambiental, 
Manejo e revitalização de bacia hidrográfica, conservação e reuso de água. Etc.   
 

 
O Coordenador do Projeto junto ao CNPq/CTHIDRO, Edital MCT/CT-Hidro/ANA/CNPq 
nº 30/2007, projetos de capacitação voltados ao desenvolvimento de cursos na área de 
recursos hídricos - Chamada 2: Projetos Presenciais de Curta Duração e 
Coordenador do Projeto de Extensão junto ao Centro de Ciências e Tecnologia 
Agroalimentar da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/Campus Pombal: 
CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO 

e 

Considerando que o curso só terá início após a confirmação do CNPq sobre o 
material didático do curso, enviado ao mesmo para análise, ficam alterados os 

prazos para inscrição, divulgação e início das aulas conforme descritos nesse 

edital. Assim: 
 
 
TORNA-SE  PÚBLICO QUE: 

 
        01. Desde o dia 17 de março até 30 de abril de 2010, estão abertas as 
inscrições para a Seleção de alunos para o curso de GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO, com 50 vagas, oferecido gratuitamente 
pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da Universidade Federal de 
Campina Grande – CCTA/UFCG/Campus Pombal, com apoio do CNPq/CT-HIDRO/ANA 

 
02. Para as inscrições por correio (sedex), será considerado o dia 27 de abril 

de 2010 como o último dia para postagem. 
 

 03. O curso terá duração de 8 meses. As disciplinas serão oferecidas no 
período de 07/05/2010 a 11/12/2010, nas sextas feiras à noite e aos sábados durante o 
dia. O Curso e todo material didático serão inteiramente gratuitos. o inicio das aulas fica 
condicionado a liberação do material pelo comitê do CT-Hidro/CNPq. 



 

 

 
04. A grade curricular, o corpo docente e o cronograma estão apresentados 

em anexo. 
 
05. Publico alvo: técnicos e profissionais de nível médio ou superior 

envolvidos com atividades de gestão de recursos hídricos, membros e participantes de: 
comitês de bacias; órgãos de gestão de recursos hídricos, prefeituras municipais, 
Companhia de abastecimento de água, Órgãos estaduais ou municipais de extensão 
e/ou pesquisa, cooperativas, associações e consócios de cidades de diversas áreas, 
envolvidos com o gerenciamento de recursos hídricos, que desenvolvem atividades 
relacionadas à Gestão de Recursos Hídricos em Empresas, Cooperativas, órgãos 
municipais, estaduais e /ou comitês de bacias de todas as regiões do país.  

 
06. A seleção de alunos será feita através de análise de curriculum vitae 

documentado, priorizando os profissionais envolvidos com atividades de gestão de 
recursos hídricos no domínio da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu. 

 
                 07. A publicação do Edital com o resultado final da seleção será dia 05 de 
maio de 2010 na home page  www.ufcg.edu.br. 

 
08. O candidato, ou seu representante, fará o pedido de inscrição em 

requerimento específico (ficha de inscrição) junto ao Protocolo situado no andar térreo 
do prédio antigo da UFCG, Campus Pombal, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 
às 17:00, sito a Rua Cel João Leite, 517 - Centro, Pombal – PB, CEP – 58.800-000, 
dentro do prazo estipulado neste Edital, mediante apresentação da documentação 
especificada no item seguinte.  

 
No caso de inscrição via correios (sedex) o pedido deve ser endereçado ao 

Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar  – CCTA/UFCG/Campus Pombal, aos 
cuidados do Prof. Manoel Moisés F. de Queiroz, Campus de Pomball, sito a Rua Cel 
João Leite, 517 - Centro, Pombal – PB, CEP – 58.800-000. 

 
09. Para inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos:Ficha de inscrição  (disponível no Protocolo e em anexo a este Edital); 
Cópia do diploma ou documento comprobatório de conclusão do curso de nível médio ou 
de graduação, quando for o caso; Curriculum Vitae  documentado; uma foto 3x4; cópia 
dos documentos pessoais: carteira de identidade; CPF, título de eleitor, e fotocópia da 
folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país quando 
estrangeiro; 

       informações e os formulários poderão ser obtidos na Secretaria do Centro de 
Ciências e Tecnologia Agroalimentar  – CCTA/UFCG/Campus Pombal,  no horário das 

07:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00 h, Rua Cel João Leite, 517 - Centro, Pombal – 
PB, CEP – 58.800-000, pelo E-mail – moises@ccta.ufcg.edu.br  ou pelos fones (83) 
3431 1339  ou (83) 8838-1481 . 

 

Publique-se. 
 

Pombal, 15 de abril de 2010. 
 
 

Prof. Dr. Manoel Moisés F. de Queiroz                                                                           
          Coordenador do Projeto  Gestão de Recursos Hídricos  
                              SIAPE 1647351 



 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
Centro de Ciências e Tecnológicas Agroalimentar  

Campus de Pombal 
 Curso Gestão de Recursos Hídricos 

Inscrição no:   ______________ 

 

Data:     ____/_______/_________ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Dados preliminares 

Nível de Escolaridade: (   ) Médio        (     )  Superior          (    )  Superior em curso  - Qual: 

Se tem Curso Técnico ou Superior:  
 

Qual: 

Título Profissional: 

Dados pessoais 

Nome Completo: 
 

Nome da Mãe: 
 

Nome do Pai: 
 

Local de nascimento (Cidade, Estado/País): 

 

Data de nascimento: 
  

Nacionalidade: 
 

Estado civil: 
 

 

RG: 

 

Local / Data de emissão: 
 

CPF: 

Passaporte (se estrangeiro): 

 

Órgão e data de emissão:  Data de chegada ao Brasil: 

Título de Eleitor: 

 

Zona:  Seção: 
 

 Certificado de Reservista: 

Endereço: 

 

Cidade/Estado/País: 

 

CEP: E-mail Telefone:  (   ) 

Atividade Profissional 
Instituição/Empresa: 

 

Cargo: 
  

Endereço Comercial: 
 

Cidade/Estado/País: 

 

CEP: E-mail Telefone:  (   ) 

 Se selecionado, manterá vínculo empregatício ? 
 

        (   )  Sim           (   ) Não 
Caso sim, qual o comprometimento com as atividades do curso : 
 

        (   ) Integral                          (   ) Parcial ____ horas/semana 
 

Declaração 

Declaro que este pedido contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os critérios adotados pela Instituição para 
avaliá-lo e que, em caso de cursar disciplinas de curso de Gestão de Recursos Hídricos nesta Universidade, me comprometo a 

cumprir fielmente seus regulamentos e os do curso no qual solicito minha admissão. 
 

 
Pombal, _________de_____________________de__________. 
 

____________________________________________________ 
                                                                                                                               Candidato 

Parecer da Coordenação do Curso  de  Recursos Hídricos 

Resultado final :  Deferido       Indeferido 
Comentários :  __________________________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Pombal, _________de_____________________de__________.     
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Coordenador 

  



 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS E CORPO DOCENTE 

 

Gestão de Recursos Hídricos – CH - 48 h 

Período: 07 a 29/05 

Professores:  Dr Camilo A. Simões;  Msc. Luis Gustavo  Sales; Msc. Juliana F. Moreira 

  

Manejo e revitalização de Bacia Hidrográfica – CH - 48 h 

Período: 04 a 26/06 

Professores: Dr. Lauter Silva Souto;  Msc. Alan Cauê de Holanda 

 

Saneamento ambiental – CH - 48 h 

Período: 02  a 24/07 

Professor: Msc. Valmir Cristiano Marques de Arruda; Msc. Andréa Maria Brandão Mendes 

 

Hidrologia –  CH - 48 h 

Período: 30/07 a 21/08 

Prof. Dr. Manoel Moises F. de Queiroz 

 

Manejo de solo e água em sistemas irrigados – CH - 48 h 

Período: 27/08 a 18/09 

Professores: Dr. Josinaldo Lopes de Araújo e Msc. Marcos Eric Barbosa Brito 

 

Drenagem Urbana –  CH - 48 h 

Período: 24/09 a 16/10 

Prof. Dr. Manoel Moises F. de Queiroz 

 

Conservação e Reuso de Água – CH - 48 h 

Período: 22/10 a 13/11 

Professores: Msc. Marcos Eric Barbosa Brito e Msc. Valmir Cristiano Marques de Arruda 

 

Hidrometria aplicada – CH - 48 h 

Período: 19/11 a 11/12 

Prof. Dr. Manoel Moises F. de Queiroz 

 

Encerramento - Período: 15/12 

 


