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Sessão 1: Formação de Recursos Humanos na Área de Recursos Hídricos  
09:00 – 09:10 Fala da ABC contextualizando a discussão  
09:10 – 10:25 1ª Rodada (15 participantes x 5 minutos) – Participantes expõe suas visões  
10:25 – 10:35 Fala de síntese da ABC  
10:35 – 11:35 2ª Rodada (15 participantes x 4 minutos) – Réplicas e Comentários  
11:35 – 11:45 Fala de síntese da ABC  
11:45 – 12:45 3ª Rodada (15 participantes x 4 minutos) – Impressões Conclusivas  
12:45 – 13:00 Síntese Final da ABC  
 
13:00 – 14:30 Almoço  
 
Sessão 2: Pesquisa em Recursos Hídricos no Brasil  
14:30 – 14:40 Fala da ABC contextualizando a discussão  
14:40 – 15:55 1ª Rodada (15 participantes x 5 minutos) – Participantes expõe suas visões  
15:55 – 16:05 Fala de síntese da ABC  
16:05 – 17:05 2ª Rodada (15 participantes x 4 minutos) – Réplicas e Comentários  
17:05 – 17:15 Fala de síntese da ABC  
17:15 – 18:15 3ª Rodada (15 participantes x 4 minutos) – Impressões Conclusivas  
18:15 – 18:30 Síntese Final da ABC  
 
Nota: Um lanche leve estará disponível no fundo da sala, para que não haja interrupção para 
coffee break.  
 
 
Questões a serem abordadas pelos participantes:  
 
A. Formação de Recursos Humanos  

(1) Qual o perfil do profissional que está sendo formado (seja no nível de graduação, pós-
graduação ou técnico) e qual o profissional que precisamos formar?  

(2) O atual cenário de formação de recursos humanos na área de recursos hídricos dá conta 
das demandas e desafios do setor?  

(3) Em função das novas metodologias e tecnologias, que novas configurações de curso (nos 
diferentes níveis) precisam ser engendradas?  
 
B. Pesquisa em Recursos Hídricos  

(1) Quais são as áreas em que a pesquisa no Brasil encontra-se na fronteira? Em que áreas 
temos grupos consolidados e em que áreas a pesquisa precisa ser fortalecida? Que novas 
áreas precisam ser desenvolvidas?  

(2) A distribuição geográfica dos grupos de pesquisa dá conta das demandas de pesquisa? 
Deve haver um esforço de consolidação de novos grupos em determinadas regiões? Em que 
áreas e aonde?  

(3) O atual nível de articulação da pesquisa com a formação de recursos humanos é 
satisfatório? O que precisa mudar?  


