Realização
Módulo Executivo
Internacional

Cooperação
Institucional

SOBRE A ESTRUTURA DO CURSO
MBA – SANEAMENTO AMBIENTAL

MÓDULOS DO CURSO
Módulo 1

Módulo 5

• Formação do Estado e Políticas Públicas

• Regulação da Prestação dos Serviços de
Saneamento (Aspectos Legais)

Módulo 2

Módulo 6

• Serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais

• Regulação da Prestação de Serviços de
Saneamento (Aspectos Econômicos)

Módulo 3

Módulo 7

• Gestão de Resíduos sólidos

• Atelier de Projetos/Metodologia de Elaboração de
Projetos

Módulo 4

Módulo 8

• Gestão de Bacias Hidrográficas

• Módulo Internacional em Londres (LSE)

MÓDULOS DO CURSO
Módulo 1

Módulo 2

Relações entre o Estado e a sociedade civil
e a cultura política no Brasil

Serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais

Disciplinas

Disciplinas

- Relações entre o Estado e a sociedade civil e
a cultura política no Brasil

- Contexto, marcos legais e políticas públicas da
prestação de serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário

- Gestão e planejamento da prestação de
serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário
- Introdução a projetos de infraestrutura

MÓDULOS DO CURSO
Módulo 3

Módulo 4

Prestação de Serviços de Limpeza Pública e
Gestão Integrada e Manejo de Resíduos Sólidos

Gestão de bacias hidrográficas

Disciplinas

Disciplinas

- Contexto, marcos legais e prestação de serviço
de limpeza pública e gestão integrada e manejo
de resíduos sólidos

- Aspectos legais e planejamento da gestão de
bacias hidrográficas

- Gestão e planejamento da prestação de serviço
de limpeza pública e gestão integrada e manejo
de resíduos sólidos

- Aspectos financeiros da gestão de bacias
hidrográficas
- Boas práticas da gestão de bacias hidrográficas

MÓDULOS DO CURSO
Módulo 5

Módulo 6

Regulação dos Serviços de Saneamento (Aspectos
Legais)

Regulação dos Serviços de Saneamento

Disciplinas

Disciplinas

- Aspectos legais da regulação da prestação de
serviços de saneamento

- Aspectos econômicos da regulação da prestação
de serviços de saneamento

(Aspectos Econômicos)

- Decisões regulatórias na estruturação de
PPPs/Concessões

