
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE ECAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI  

 

PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: Engenharia Sanitária 
 

DISCIPLINA: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS    SIGLA: GRH 
 

PROFESSOR: Solange da Veiga Coutinho  E-MAIL: solange_coutinho@yahoo.com.br 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90    TEORIA: 90  PRÁTICA: -- 
 

CURSO(S): Engenharia Sanitária 
 

SEMESTRE/ANO: II/2014    PRÉ-REQUISITOS:  

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – 

CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, 

ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas 

sobre o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos 

naturais de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e 

tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento 

de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no 

desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, 

a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: 

Conceituação de Sistemas Hídricos. Política de Recursos Hídricos. Planejamento de Recursos Hídricos. 

Regulação de Sistemas Hídricos e Mercados de Recursos Hídricos.  

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Desenvolver e estimular a capacidade do aluno, estimulando a criatividade e o raciocínio 

lógico para o entendimento do estudo de sistemas hídricos e metodologias de gestão dos recursos 

hídricos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AS DISCIPLINA:  

- Conhecer os sistemas hídricos; 

- Conhecer a política e o plano nacional de recursos hídricos em vigência; 

- Saber gerenciar cada instrumento de gestão previsto na Lei 9433/97; 

- Aplicar metodologias para o planejamento de recursos hídricos. 

 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

28/07 

 

29/07 

16:10- 17:50 

 

13:30 - 16:10 

Apresentação do Plano de Ensino. Método de Avaliação. Introdução à  

Gestão Integrada de Recursos Hídricos. 

Uso, controle e gestão dos recursos hídricos no Brasil. Introdução à 

Política Nacional de Recursos Hídricos. Exercícios. 

04/08 

05/08 

16:10- 17:50 

13:30 - 16:10 

Recursos hídricos – experiência em outros países. 

Recursos hídricos – experiência de Comitês brasileiros. Exercícios. 

11/08 

 

12/08 

16:10- 17:50 

 

13:30 - 16:10 

Componentes dos recursos hídricos. Gestão integrada de recursos hídricos 

no Estado de Santa Catarina. Esclarecimento de dúvidas sobre a prova. 

PROVA (P1) conteúdo parcial, individual, sem consulta. 

18/08 

 

19/08 

16:10- 17:50 

 

13:30 - 16:10 

Correção e devolução da prova. Instrumentos da PNRH: cadastro de 

usuário e outorga. 

Cobrança de água. Exercícios. 

25/08 

26/08 

16:10- 17:50 

13:30 - 16:10 

Enquadramento dos cursos de água e sistemas de comunicação. 

Plano Nacional e Plano Estadual de Recursos Hídricos 

01/09 

02/09 

06/09 

08/09 

16:10- 17:50 

13:30 - 16:10 

13:30 – 17:50 

16:10- 17:50 

Plano de bacias 

Plano de bacias. Estudo de Caso. Esclarecimento de dúvidas para a prova. 

Aula não presencial: lista de exercícios 

PROVA (P2) conteúdo parcial, individual, com consulta. 

09/09 

 

15/09 

13:30 – 16:10 

 

16:10 – 17:50 

Correção e devolução da prova. Procedimentos operacionais  para 

elaboração de plano de bacia. 

Levantamento de informações para elaboração de plano de bacia para a 

BH Rio do Peixe. 

16/09 

22/09 

13:30 – 16:10 

16:10- 17:50 

Organização das informações e estabelecimento de responsabilidades. 

Definição de problemáticas. Mesa redonda para estabelecimento de 

possíveis soluções. 

23/09 

29/09 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Continuação da mesa redonda.. 

Estabelecimento de programas e projetos. 

30/09 

06/10 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Planejamento em recursos hídricos. 

Planejamento em recursos hídricos. 

07/10 

13/10 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Planejamento em recursos hídricos. 

Semana Acadêmica (não contabilizado na carga horária total) 

14/10 

20/10 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Semana Acadêmica (não contabilizado na carga horária total) 

Planejamento em recursos hídricos. 

21/10 

27/10 

28/10 

03/11 

13:30 - 16:10 

16:10 – 17:50 

13:30 – 16:10 

16:10- 17:50 

Planejamento em recursos hídricos. 

Feriado (não contabilizado na carga horária total) 

Feriado (não contabilizado na carga horária total) 

Formas de comunicação e treinamentos. 

04/11 

10/11 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Monitoramento do processo 

Estabelecimento de indicadores.  

11/11 

17/11 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Estabelecimento de melhoria constante e adaptação. Revisão. 

Aula não presencial: preparação para apresentação. 

18/11 

24/11 
13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

Aula não presencial: preparação para apresentação.  

Mercado de recursos hídricos. Tópicos de apresentação. Esclarecimentos 

de dúvidas para a prova. 

25/11 

01/12 

02/12 

 

13:30 - 16:10 

16:10- 17:50 

13:30 - 16:10 

PROVA (P3), conteúdo abrangente, individual e com consulta. 

Correção e devolução da prova. Simulação de audiência pública (T1)  

EXAME 

  

 



METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas e de exercícios com utilização do quadro, retroprojetor e notas de aulas 

específicas. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

1- AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas três Provas (P1,P2,P3) e um Trabalho (T1) e a Nota Final (NF) será calculada pela 

média simples das 4 notas: 

NF=(P1+P2+P3+T1)/4 

As provas poderão ter questões teóricas e questões de desenvolvimento de problemas numéricos  

(similar os exercícios resolvidos em sala de aula e das listas propostas). 

O trabalho abrange o conteúdo: Plano de bacia. 

 

2 – PROVA DE RECUPERAÇÃO  

Para quem não atingir a média 7,0  segue as diretrizes da UDESC e abrangerá todo conteúdo 

ministrado durante o todo o semestre letivo. A Média Final após a aplicação desta prova será: 

MF = (6.0M+4.REC)/10 

Para a aprovação na disciplina a Média Final deverá ser maior ou igual a 5,0. 

 

3 – SEGUNDA CHAMADA 

Segunda chamada segue as diretrizes da UDESC 

A segunda chamada da prova será concedida exclusivamente aos alunos que apresentarem 

justificativa comprovada e aceita pela coordenação do curso. Caso contrário ficará com zero. As 

provas serão agendadas em dia e horário a critério do professor, podendo ser realizada até o final do 

semestre letivo. 

 

4 – INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

a) A prova deverá ser realizada dentro do prazo previsto. 

b) A prova poderá ser realizada à lápis ou a caneta, no entanto, aqueles que realizarem a lápis não 

terão direito a reclamação da correção. 

c) É permitido ao uso de calculadora individual. Não será permitido o uso de calculadora de 

celulares. 

d) O material a ser usado nas provas vai ser definido em cada prova.  

e) Não será permitida a troca de calculadora e outros materiais com os colegas. 

f)  Casos não previstos serão resolvidos pelo professor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Lei Federal 9433/97. Política Nacional de Recursos Hídricos, 1997 (disponível em 

www2.planalto.gov.br) 
GRIBBIN, John. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. São Paulo: Cengage 

Learning, 2009 (Número de chamada: 628 21 G840i) 

TUCCI, Carlos; HESPANHOL, Ivanildo; CORDEIRO NETO, Oscar de Moraes. Gestão da água no 

Brasil. Brasília: Unesco, 2001 (Número de chamada: 551.480981 T886g) 

 

Apostila Complementar da disciplina: 

COUTINHO, S. V. Apostila de Gestão de Recursos Hídricos, 2014  (encaminhada por e-mail aos 

acadêmicos) 

 

 



 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CGBH Rio Itajaí. Plano da Bacia Hidrográfica Rio Itajaí, 2004. (Encaminhado por e-mail aos 

acadêmicos) 

FREITAS, Marcos Aurélio Vasconcelos de. O Estado das águas no Brasil 2001-2002.  Brasília: ANA, 

2003 (Número de chamada: 553.70981 A265e) 

MENESCAL, Rogério de Abreu (Org.). A segurança de barragens e a gestão de recursos hídricos no 

Brasil. 2ª ed. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005 (Número de chamada: 627.8 S456) 

SILVA, Demetrius David; PRUSKI, Fernando Falco. Gestão de recursos hídricos – aspectos legais, 

econômicos, administrativos e sociais. Brasília; ABRH, 2000 (Número de chamada: 556.48 G393) 

TREVISOL, Joviles Vitório; SCHEIBE, Luiz Fernando. Bacia Hidrográfica Rio do Peixe: natureza e 

sociedade. Joaçaba: Unoesc, 2011 (Número de chamada: 551.483098164 B125) 

 

  

 


