
MBA SANEAMENTO AMBIENTAL
Profissional do Saneamento
Mais do que uma carreira, uma missão!



Os grandes heróis que o Brasil precisa também estão nas 
empresas de saneamento e fazem a diferença no dia a dia 
dos brasileiros.

A mais eficaz arma com que estes profissionais podem contar para 
enfrentar os gigantescos desafios que encontrarão pela frente é o 
conhecimento.

Por isso, reunimos o mais conceituado corpo docente do país,
composto por profissionais que são referência em suas áreas
de atuação.

O MBA Saneamento Ambiental é ofertado na modalidade a distância, mas 
conta com seminários presenciais e um módulo executivo internacional 
realizado em Londres, na London School of Economics and Political 
Science (LSE), uma das mais conceituadas instituições de ensino do 
mundo e casa de 18 vencedores do Prêmio Nobel. Esses encontros são 
oportunidades únicas para contato e debates com os mais representativos 
nomes do setor de infraestrutura e saneamento. 

Isto tudo em um curso EAD com seminários e palestras presenciais,
que são oportunidades únicas para contato e troca de ideias com os mais
representativos nomes do setor de infraestrutura e saneamento.

SEJA UM ESPECIALISTA NO SETOR
Inscreva-se no MBA Saneamento Ambiental
www.mbasaneamento.com
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I. CONTEXTO 
DO CURSO

Desde a promulgação da Lei nº 11.445/2007, o Brasil tem vivenciado um período sem 
precedentes em relação à gestão do saneamento. Essa importante lei estabeleceu as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e incorporou a drenagem de águas pluviais e 
a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no conjunto dos serviços essenciais à saúde 
pública e qualidade de vida, juntamente com o abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Esta legislação, que regulamenta o setor com base na Constuição de 1988, 
tramitou por cerca de 20 anos no Congresso Nacional, fato que contribuiu para um 
significativo atraso em relação a outras importantes políticas setoriais brasileiras. 

A demora em se estabelecer um marco regulatório para o saneamento no país está 
refletida nos principais indicadores do setor, como altos índices de perdas de água tratada 
na maioria das cidades brasileiras, baixos índices de tratamento de esgoto, baixa eficiência 
dos serviços de saneamento, disposição inadequada dos resíduos, índices ínfimos de 
reciclagem de resíduos sólidos urbanos, dentre outros.
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Um dos aspectos mais importantes apresentados pela Lei nº 11.445/2007 foi a 
institucionalização do planejamento dos serviços por meio dos planos municipais 
de saneamento, a delimitação de competências, a definição de instrumentos 
de regulamentação e o controle social. Mesmo com foco específico na prestação 
de serviços, o marco regulatório do saneamento trouxe definições e avanços 
fundamentais e impreteríveis ao seu desenvolvimento no país. Quanto ao manejo de 
resíduos sólidos, em 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
nº 12.305/2010). Complementarmente à Lei 11.445/2007, este marco regulatório 
reafirma o planejamento como instrumento fundamental de gestão, e exige que 
a Federação, Estados e municípios elaborem seus Planos de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, sendo esta condição para o acesso aos recursos da União (ou por 
ela controlados) para empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e 
ao manejo de resíduos sólidos.

Muitos são os desafios dos municípios em atender de forma plena as referidas leis 
quanto ao planejamento da prestação dos serviços de saneamento de acordo com os 
princípios de universalidade, integralidade, transparência, eficiência, sustentabilidade 
econômica e controle social. Ademais, vários fatores naturais e antrópicos interagem 
entre si e devem ser considerados na gestão e planejamento dos sistemas de 
saneamento. Dentre esses fatores, podem ser citados: a ocupação do espaço urbano, 
as condições climáticas e as características básicas das bacias hidrográficas e sua 
integração aos serviços de saneamento.

O agravamento da crise global da água em decorrência do crescimento populacional, 
do aumento do consumo per capita, dos conflitos causados pelos usos múltiplos, 
além da poluição e mudanças climáticas, contribuem para elevar a complexidade 
e amplitude dos desafios históricos dos setores de saneamento e de recursos 
hídricos. A Política Nacional de Saneamento Básico traz ainda que o planejamento, 
traduzido por meio dos planos de saneamento básico, deverá ser compativel com os 
respectivos planos das bacias hidrográficas, acentuando a necessidade de integração 
das políticas públicas do setor.

Neste contexto, a Fundação Escola de Sociologia e Política (FESPSP), por meio do seu 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e Núcleo de Pesquisa em Ciências 
Sociais, apresenta o Curso de MBA Saneamento Ambiental, direcionado a um 
público-alvo específico associado diretamente às políticas públicas em saneamento 
e de gestão de bacias, além de técnicos e especialistas da área. Com uma linguagem 
técnica e voltada às boas práticas, o curso é ministrado por especialistas de renome 
nacionais e internacionais, tendo um Módulo Executivo Internacional ministrado 
na London School of Economics and Political Science (LSE), considerada uma 
das principais instituições de ensino do mundo, casa de 18 vencedores do 
Prêmio Nobel.

I. CONTEXTO DO CURSO
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II. SOBRE OS 
REALIZADORES
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
Criada em 1933, graças aos esforços liderados pelo empresário e intelectual Roberto 
Simonsen — que a concebia como integrante de um projeto de modernização do Estado 
apoiado na intelectualidade, no empresariado e na sociedade brasileira em geral, a Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) participou dos principais eventos 
da história das Ciências Sociais no Brasil. Responsável pela implantação das primeiras 
instituições brasileiras no ensino de Sociologia e de Biblioteconomia, a FESPSP promoveu 
experiências inéditas em pesquisas de campo sobre a realidade social do País. 

Intelectuais e políticos de renome passaram pela Fundação e seu corpo diretivo — Fernando
Henrique Cardoso, Luiza Erundina, Florestan Fernandes, Adelpha Rodrigues de Figueiredo,
Lourival Gomes Machado, Rubens Borba de Moraes, Oracy Nogueira, Donald Pierson, L. A.
Costa Pinto, Darcy Ribeiro, Egon Schaden e Emilio Willems são alguns dos nomes sempre
lembrados, e seus diplomados destacam-se nos setores da administração privada  
e pública, do jornalismo, da pesquisa, da gerência de recursos humanos e de materiais,  
da propaganda, da documentação e das artes, entre outros. 

A experiência acumulada pela FESPSP permite enfrentar o grande desafio  
de nosso tempo: a capacitação de bons profissionais com sólida formação 
conceitual e que atendam com excelência às exigências do mercado 
de trabalho.
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II. SOBRE OS REALIZADORES

A Pós-Graduação iniciou suas atividades em 1939 com o sociólogo norte-americano 
Donald Pierson, que veio de Chicago para lecionar na então Escola Livre de Sociologia 
e Política, a convite de seu diretor Cyro Berlinck. Pierson organizou o Departamento 
de Sociologia e Antropologia, que depois se transformou em Divisão de Estudos Pós-
Graduados. Em 1941, surgiu a Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais. Ao longo 
dos anos 40, reuniu-se na EPG um seleto grupo de professores — como Florestan 
Fernandes, Oracy Nogueira e Darcy Ribeiro — que conquistou estudantes de todo 
o Brasil. Os estudos desenvolvidos na Pós-Graduação (EPG) foram reorientados da 
quantificação de problemas sociais urbanos para a pesquisa de campo com apoio da 
Antropologia e da Psicologia Social. 

O interesse dos pesquisadores da EPG deslocou-se para a investigação dos aspectos 
básicos da nossa cultura e sua diversidade étnica e para a compreensão do processo 
de modernização e desenvolvimento da sociedade brasileira. Ao longo dos anos, 
foi organizado um moderno programa de pós-graduação, cujo tema principal era 
o Estado e Desenvolvimento, que influenciou fortemente o perfil acadêmico das 
unidades mantidas pela FESPSP e seus projetos e pesquisas. Os cursos Lato Sensu 
implantados desde 1986, cumprem a sua vocação para o desafio das investigações 
empíricas, em especial àquelas voltadas aos temas do Estado e do desenvolvimento 
social, político e econômico.

Nessa perspectiva, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo fundou o Núcleo 
de Pesquisa em Ciências Sociais, que tem como propósito elaborar projetos e 
desenvolver pesquisas que abordam a realidade econômica, social e política 
brasileira, bem como a gestão pública. A contribuição do Núcleo tem sido expressiva 
para o aprimoramento, em caráter multidisciplinar, dos corpos docente e discente 
da comunidade da FESPSP. Com o mesmo objetivo, o Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Socioambientais é voltado aos estudos e pesquisas vinculadas às políticas públicas 
para a área ambiental, em especial, aos recursos hídricos, ao saneamento, à gestão 
de resíduos sólidos e de bacias hidrográficas.

Além da participação em importantes projetos de pesquisa em parceria com outras
universidades e centros de pesquisa, a FESPSP, por meio dos seus pesquisadores, vem 
desenvolvendo intensa atividade de apoio aos estados e municípios na elaboração 
e implantação de planos e projetos que visem o planejamento dos sistemas de 
saneamento, o aprimoramento de marcos regulatórios de agências reguladoras  
e estudos para viabilizar a utilização de novas tecnologias em saneamento.
Além da importante parceria com The London School of Economics and Political 
Science (Inglaterra), a FESPSP mantém cooperação internacional também 
com Office International de l’Eau — OIEau (França), Sociedade Ponto 
Verde (Portugal) e Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit — GIZ (Alemanha).



8

A London School of Economics and Political Science (LSE) é um centro mundial de 
renome pela sua concentração de pesquisa e ensino em todo o espectro das Ciências 
Sociais, Políticas e Econômicas. Desde a sua fundação em 1895, a LSE tem objetivo de ser 
um laboratório das Ciências Sociais, um lugar onde ideias são desenvolvidas, analisadas,
avaliadas e divulgadas em todo o mundo. De acordo com o Research Excellence Framework
2014, a LSE é considerada a primeira colocada entre as universidades britânicas para
disciplinas das Ciências Sociais e a quarta colocada mundialmente. 

O ranking mais recente do renomado QS World University Rankings (2019-2020) colocou 
a LSE como a primeira colocada em Políticas Sociais e Administração e a segunda melhor 
universidade do mundo em Ciências Sociais, com base em revisões de pares acadêmicos. 
A LSE é o lar de 18 ganhadores do Prêmio Nobel, 37 líderes mundiais, bem como de 31 
atuais membros da Câmara dos Comuns e 42 representantes da Câmara dos Lordes do 
Reino Unido.

O corpo docente da LSE, assim como seus estudantes de Pós-Graduação e Doutorado, é
internacional em sua composição, dando à Escola uma perspectiva única sobre 
pesquisas e estudos em um contexto internacional e comparativo. Uma equipe 
de mais de 1.000 docentes e pesquisadores em 23 departamentos e 22 
centros de pesquisa compõem os pontos fortes da LSE e a tornam uma 
escola de liderança em seus respectivos campos.
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London School of Economics and Political Science (LSE) e LSE Enterprise

Situada no coração do Centro de Londres, a Escola é cercada por uma das cidades 
mais cosmopolitas do mundo. A uma curta distância dos centros financeiros, jurídicos 
e culturais da Europa, a LSE se situa em uma posição única no debate internacional, 
fundamental para a sua identidade como uma instituição voltada para o exterior com 
uma participação ativa nos assuntos britânicos, europeus e mundiais. A Escola se 
orgulha de ter a maior biblioteca de Ciências Sociais no mundo.

A equipe da LSE tem extensos laços acadêmicos com as mais prestigiadas 
universidades e instituições de pesquisa mundiais. Internacionalmente, a equipe da 
LSE está envolvida em projetos de pesquisa em todos os seis continentes, abordando 
os problemas do mundo real num contexto de rápida mudança global.

Por sua vez, a LSE Enterprise foi criada pela LSE em 1993 para permitir e facilitar 
a aplicação comercial dos conhecimentos e recursos intelectuais da Escola, 
principalmente através dos seus programas de Educação Executiva e Consultoria. 
Como uma subsidiária integral da LSE, a empresa oferece uma relação profissional 
com a comunidade acadêmica, com uma gama completa de gerenciamento de 
projetos e recursos de apoio. A LSE Enterprise é o ponto de acesso a todos os docentes 
da LSE para consultoria externa e trabalho comercial. A LSE Custom Programmes, 
parte da LSE Enterprise, projeta e fornece programas internacionais com base na 
considerável experiência de acadêmicos da LSE em economia, política e ciências 
sociais. Os Programas Personalizados da LSE têm uma vasta experiência na 

concepção, entrega e gestão de projetos internacionais que envolvem especialistas 
mundiais da LSE. A LSE Custom Programmes projeta programas feitos sob medida 
em torno das necessidades específicas de seus clientes e participantes, sempre 
promovendo o caráter investigativo da Escola. Diferente das escolas de negócios, os 
Programas Personalizados da LSE trabalham para ajudar os participantes a pensar 
de forma global e independente, levando em consideração o ambiente em que suas 
organizações operam e facilitando-os na concepção e escolha das ferramentas 
necessárias para gerenciamento, estratégia e implementação de políticas. 

Essa lista de clientes inclui departamentos governamentais do Reino Unido 
(Tesouro, Departamento de Comércio e Indústria – DIT, Escritório Nacional de 
Auditoria – NAO, Foreign and Commonwealth Office – FCO e Escola Nacional de 
Governo), departamentos e agências governamentais estrangeiras (DIT da África 
do Sul, Escritório Executivo de Dubai, Ministério dos Assuntos Econômicos de 
Taiwan, Gabinete do Serviço Civil de Hong Kong e Alto Comissariado da Tanzânia), 
organizações internacionais e supranacionais (a União Europeia, Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Commonwealth Business Council 
e World Trade Organisation) e grandes empresas de serviços financeiros 
e profissionais (RBS, Pfizer, Boehringer Ingelheim, BP, Citigroup, 
Honeywell, RUSAL, Johnson & Johnson, ExxonMobile, ABN AMRO, 
Accenture, UBS, PWC, Deloitte & Touche e Santander).
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Cooperação 
Institucional

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

Com 54 anos de atuação no saneamento e meio ambiente no Brasil, a Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES reúne em seu corpo 
associativo cerca de 10.000  profissionais do setor.

A ABES tem como missão ser propulsora de atividades técnico-científicas, 
político-institucionais e de gestão que contribuam para o desenvolvimento  do 
saneamento ambiental, visando à melhoria da saúde, do meio ambiente e da 
qualidade de vida das pessoas.

A ABES apresenta publicações periódicas e tem seu próprio programa de 
capacitação, a UNIABES, que oferece cursos de saneamento ambiental por meio 
de plataforma EAD.



11

III. OBJETIVOS O objetivo do MBA Saneamento Ambiental, modalidade EAD, é qualificar 
profissionais da administração pública e do setor privado para a gestão e 
regulação dos serviços de saneamento e de recursos hídricos, para o exercício 
de suas funções e a promoção do desenvolvimento do setor. O curso agrega 
docentes e especialistas que unem conhecimento acadêmico, atuação prática 
e experiência de mercado nos setores público e privado, sendo composto de 
conteúdos avançados sobre saneamento (Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos) e recursos hídricos.

O curso tem atenção permanente aos processos de desenvolvimento desses 
setores no país e nos desafios sociais, econômicos e globais que envolvem 
essas temáticas. São tratados temas como prestação eficiente dos serviços 
de saneamento, integração das infraestruturas e serviços, gestão dos recursos 
hídricos voltada às bacias hidrográficas, aspectos regulatórios, econômicos, 
sociais, tecnológicos, técnico-operacionais, além de práticas inovadoras e de 
referências nacionais e internacionais.
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 Capacitar profissionais para a gestão da prestação de serviços de saneamento  
e de recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento e aprimoramento do setor;

Proporcionar o desenvolvimento de mecanismos de regulação a fim de garantir a 
prestação dos serviços e gestão dos contratos com maior eficiência, transparência 
e controle social;

 Dotar os profissionais de conhecimentos relativos aos aspectos técnicos, legais, 
regulatórios e de viabilidade econômica e financeira, compreendendo os processos 
de interação entre o público e o privado na formação das instituições brasileiras;

 Proporcionar a interação de saberes e organização do conhecimento acumulado 
na gestão e gerenciamento destes setores com vistas ao seu aprimoramento e 
qualificação, incorporando experiências e boas práticas internacionais, em especial 
do Reino Unido e França, por meio da expertise e colaboração acadêmica entre a 
Fundação Escola de Sociologia de São Paulo (FESPSP) e a LSE Custom Programes;

 Atender e alcançar profissionais das diferentes regiões brasileiras por meio  
das ferramentas de ensino a distância (EAD).

OS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DO CURSO SÃO:
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O Curso tem o Prof. Moisés Marques (FESPSP) como Coordenador 
Acadêmico, o Prof. Elcires Pimenta Freire como Coordenador Técnico, 

o Prof. Rafael Castilho como Coordenador Administrativo e o Prof. 

Carlos Alexandre Nascimento como Coordenador do Módulo Executivo 
Internacional (LSE Custom Programmes).

IV. 
COORDENAÇÃO



14

IV. COORDENAÇÃO

MOISÉS DA SILVA MARQUES
Graduado em Tecnologia, Engenharia Civil e Ciências Sociais. Possui MBA Controller e Mestrado 

e Doutorado na Área de Ciência Política. Atuou por mais de 25 anos no Mercado Financeiro, 

além de lecionar em cursos de Graduação e Pós-Graduação há mais de 15 anos na FESPSP e 

em outras entidades. Atualmente é consultor e professor em políticas públicas.

ELCIRES PIMENTA FREIRE
Graduado em Tecnologia de Processos de Produção pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, tem diversas especializações na área de meio ambiente, 

saneamento e parceria público-privada (FESPSP, USP e London School of Economics and 

Political Science). É professor e coordenador de Projetos Socioambientais da Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sendo responsável por importantes projetos 

na área de políticas públicas e de gestão de resíduos, saneamento e recursos hídricos.
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IV. COORDENAÇÃO

CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO
É Diretor de Programas da LSE Custom Programmes e Coordenador Geral do MBA PPP e Concessões. Bacharel em Administração 

Pública pela FGV/SP e Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela London School of Economics and Political Science (LSE). 

Foi Secretário do Trabalho na Prefeitura de São Paulo e também foi Diretor Acadêmico da Escola do Parlamento da Câmara de SP. 

É também Sócio das empresas PPP Connect, Infraconnect, América Licenciamentos e Contcont. É consultor para organizações 

públicas e privadas, palestrante e professor convidado da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP) e do 

Centro de Liderança Pública (CLP), ministrando disciplinas na área de Finanças Públicas e PPPs.

RAFAEL CASTILHO
Sociólogo, com especialização em Gestão Pública e em Política e Relações Internacionais. 

É Coordenador de Projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É também 

Coordenador Administrativo do MBA PPP e Concessões e do MBA Saneamento Ambiental.
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O público-alvo do curso é constituído por profissionais, gestores e 
técnicos do setor público e privado que atuam ou estejam ingressando 

em atividades relacionadas ao setor de saneamento e de recursos 

hídricos, gestão de bacias, regulação ou controle de serviços públicos 

de saneamento.

V. PÚBLICO-ALVO



17

FORMATO DAS AULAS
As aulas são gravadas em vídeos pelos docentes especialistas do curso, com duração de 

40 a 60 minutos, acompanhadas de apostila com o conteúdo de cada aula, roteiro em 

formato de slides e exercícios de fixação, desenvolvidos para avaliar o entendimento dos 

conceitos básicos e fundamentais.

Além das videoaulas, os alunos terão acesso a chats, eventos com transmissão ao vivo e

fóruns temáticos, sempre acompanhados de tutoria especializada, que faz a mediação de 

atividades, conteúdos e da interação professor-aluno. O conjunto de videoaula, apostila, 

roteiro e exercício de fixação corresponde a 3 horas/aula. Serão considerados presentes 

às aulas os alunos que fizerem os exercícios projetados para cada uma delas, obedecendo 

ao limite estabelecido pelo MEC de 25% de faltas possíveis.

O aluno terá conceitos atribuídos aos exercícios, bem como à participação em  

chats/fóruns, que serão somados às notas das avaliações realizadas presencialmente.

FORMATO DO CURSO
O curso de MBA em Saneamento Ambiental é formado por 08 módulos,  

sendo um deles ministrado presencialmente na London School of Economics 

and Political Science (LSE).

VI. DINÂMICA
TECNOLOGIA
O curso é oferecido predominantemente na modalidade de Ensino 

a Distância (EAD), em uma plataforma especialmente construída e 

customizada para sua execução. É necessário o acesso a computadores 

e internet em tempo adequado à realização do curso.
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VI. DINÂMICA

CARGA HORÁRIA
440h/aula, sendo 370h/aula por meio de Educação a Distância (EAD), 30h/aula de
atividades presenciais e 40h/aula no Módulo Executivo Internacional na LSE.

MÓDULO INTERNACIONAL EM LONDRES (LSE) (40HORAS)
Combina aulas expositivas, estudos de caso e trabalhos em grupo, com a participação 
de renomados acadêmicos e especialistas globais do mercado de infraestrutura e 
saneamento ambiental. O curso será ministrado e certificado pela London School of 
Economics and Political Science (LSE), considerada uma das principais instituições 
de ensino do mundo.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O TCC tem uma proposta essencialmente prática, com o objetivo de dialogar com o
cotidiano dos alunos, contribuindo para a produção de conteúdo especializado no 
setor.

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é apoiada no processo de interação entre coordenação e alunos. Durante 
todo o curso, a tutoria acompanha os alunos e busca identificar os aspectos que 
envolvem a sua vivência acadêmica, incluindo a avaliação de professores, da 
coordenação, do ambiente virtual, do material didático, entre outros aspectos.

As avaliações de cada disciplina são presenciais, a serem realizadas no campus da 
Fundação Escola de Sociologia e Politica de São Paulo (FESPSP) em datas definidas 
pela coordenação do curso.

O conceito médio para aprovação em cada disciplina, assim como no trabalho de 
conclusão de curso (TCC), é de 7,0 (sete) pontos.

DURAÇÃO APROXIMADA DO CURSO
18 meses
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Critério de Seleção dos Alunos e pré-requisito 
para o Ingresso no curso
Os interessados, obrigatoriamente, deverão ser portadores  

de certificados de cursos de graduação, tecnologia ou de certificados 

equivalentes reconhecidos no território nacional.

Deverão ser apresentados o certificado de conclusão de curso,  

o histórico escolar e curriculum vitae (CV).

Os candidatos serão selecionados considerando-se, prioritariamente, 

a atuação e experiência no setor de saneamento e de recursos hídricos. 

São ofertadas 100 vagas por turma.

VII. MATRÍCULA E 
INVESTIMENTO
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VII. MATRÍCULA E INVESTIMENTO

INVESTIMENTOS E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO
Investimento no seu futuro: R$ 45.000 (Quarenta e 
cinco mil reais). Converse com nosso time sobre formas 
de pagamento e descontos disponíveis

* As despesas de deslocamento para as atividades 
presenciais em São Paulo e Londres são de  responsabilidade 
dos participantes.

CONDIÇÕES ESPECIAIS
Associados ABES: 15% de desconto
Consulte-nos sobre descontos para grupos.
Desconto não cumulativo.
*Informações válidas até 31 de outubro de 2020.
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MÓDULO 1: 
Relações entre o estado, sociedade civil 
e cultura política no brasil (28 horas)

MÓDULO 2: 
Prestação de serviço de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário (98 horas)

MÓDULO 3: 
Prestação e gestão de serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos 
(80 horas)

MÓDULO 4: 
Gestão de bacias hidrográficas (60 horas)

VIII. MÓDULOS 
DO CURSO
O curso de MBA em Saneamento Ambiental
é estruturado em 08 módulos.

MÓDULO 5: 
Regulação da prestação de serviços 
de saneamento – aspectos técnicos e 
econômicos (60 horas)

MÓDULO 6: 
Regulação da prestação dos serviços de 
saneamento - aspectos legais 
(24 horas)

MÓDULO 7:  
Atelier de projetos/metodologia de 
elaboração de projetos (20 horas)

MÓDULO EXECUTIVO 
INTERNACIONAL:
Módulo Internacional em Londres 
[LSE] (40 horas).
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

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

• Formação do mercado interno

• Estado patrimonial e Estado gerencial

• Patrimonialismo, clientelismo e fisiologismo

• Tecnocracia, burocratização e racionalização

• Modernização, industrialização, urbanização

• Público e privado: patrimonialismo, personalismo e privatismo

•  Políticas Públicas: conceituações, federalismo e ciclos de  

desenvolvimento econômico

MÓDULO 1: 
Relações entre o estado, sociedade civil 
e cultura política no brasil (28 horas)
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

A. A Introdução a Projeto de Infraestrutura
• Definição de projeto de infraestrutura

• Setores de infraestrutura – Infraestrutura econômica e social

•  Fases de projetos de infraestrutura: planejamento, estruturação,  

execução e monitoramento

MÓDULO 2: 
Prestação de serviço de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
(98 horas)

B.  Contexto, Marcos Legais e Políticas Públicas da Prestação de Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

• Contexto global e aspectos gerais e técnicos do saneamento ambiental

• Histórico, cultura e políticas públicas do saneamento no Brasil

•  Marcos legais nacionais: qualidade de água, serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e águas residuais

•  Políticas Públicas de Saneamento (Lei Federal nº 11.445/2007, políticas estaduais e 

municipais, Planos de Saneamento Básico – PMSB)

• Titularidade dos serviços de saneamento em Regiões Metropolitanas

• Desenvolvimento Urbano e Política Habitacional no Brasil

• Desafios da eficiência na Prestação de Serviços Públicos no Brasil

C.  Gestão e Planejamento da Prestação de Serviços de Abastecimento  
de Água e Esgotamento Sanitário

•  Sistemas, processos e tecnologias de manejo e tratamento de água e reuso,  

eficiência e modernização do setor

•  Sistemas, processos e tecnologias de manejo e tratamento de águas  

residuais, eficiência e modernização do setor

• Sistemas de Drenagem de Aguas Pluviais Urbanas

• Planejamento e Gerenciamento dos Serviços de Saneamento

•  Gestão da prestação de serviços de saneamento, novos modelos 

institucionais e desafios do setor

• Estudos de caso
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

A.  Contexto e Marcos Legais da Prestação de Serviços de 
Limpeza Pública e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

•  Introdução à questão dos resíduos sólidos: panorama global e nacional, 
aspectos históricos, culturais, sanitários e socioambientais

•  Conceitos associados aos resíduos sólidos: geração de resíduos e seus 
condicionantes, tipos, classificação dos resíduos, característias dos resíduos sólidos

•  Políticas públicas globais para os resíduos sólidos a partir do século XX: 
acontecimentos impulsionadores e novos paradigmas e instrumentos de 
políticas públicas

•  Política Nacional de Resíduos Sólidos - Contexto e Instrumentos
• Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
•  Marcos legais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos I 
• Marcos legais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos II
•  Desafios para implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS: 

implementação dos Planos, encerramentos dos lixões, implementação de 

novas tecnologias e mudança de paradigma

MÓDULO 3: 
Prestação e gestão de serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos 
(80 horas)

B. Sistemas de Limpeza Pública e Fluxos de Resíduos Sólidos
•  Serviços de Limpeza Pública I: sistemas de coleta e segregação, transporte e transbordo, 

serviços complementares
•  Serviços de Limpeza Pública II: demais serviços complementares. Indicadores de qualidade dos 

serviços. Modelos de contratos e termo de referência técnica para serviços de limpeza pública
•  Fluxos de Resíduos Sólidos I: conceitos e fluxos de resíduos domiciliares, comerciais e 

de embalagens de agrotóxicos.
•  Fluxos de Resíduos Sólidos II: resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas
•  Fluxos de Resíduos Sólidos III: resíduos da construção e demolição – RCD
•  Fluxos de Resíduos Sólidos IV: resíduos de serviços de saúde; resíduos de mineração e 

desastres; normativas e estudos de caso
•  Áreas Contaminadas e lodos de ETEs e ETAS: legislação, tecnologias e estudo de caso

C. Gestão Integrada e Valorização de Resíduos Sólidos
•  Rotas Tecnológicas e Valorização de Resíduos
•  Rotas Tecnológicas de Aproveitamento e Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Compostagem e CDR)
• Disposição Final dos Resíduos Sólidos: Aterro Sanitário
• Incineração de resíduos sólidos com recuperação energética: URE, WtE, EfW
• Gestão de Resíduos Classe I – Perigosos
• Aterros Sanitários e o Aproveitamento do Biogás
• EVTE: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica-Financeira
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

A. Aspectos Legais e Planejamento da Gestão de Bacias 
Hidrográficas
• Contexto Global (escassez e mudanças climáticas)
• Marcos legais da gestão e regulação de bacias no Brasil
• Diagnóstico e planejamento integrado de bacias e dos usos da água
•  Instrumentos da Política de Recursos Hídricos (outorga dos direitos de uso 

de recursos hídricos, cobrança pelo uso de recursos hídricos, enquadramento 
dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, 
instrumentos de contingenciamento em situação de escassez)

•  Conflitos pelo uso da água (saneamento, indústria, irrigação,  
hidrelétricas, transposições)

•  Organização institucional dos Comitês de Bacias Hidrográficas  
e Agências de Bacia

• Integração da gestão de bacias com o setor de saneamento.

MÓDULO 4: 
Gestão de bacias hidrográficas (60 horas)

B. Boas Práticas e Aspectos Financeiros da Gestão de Bacias Hidrográficas
•  Financiamento das atividades de gestão e gerenciamento: recursos setoriais para financiar  

os planos de bacias (Princípio usuário-pagador e Mecanismos financeiros)
• Experiências internacionais de gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas
• Marcos Legais e Bases de Gestão de Bacias e do Sistema de Outorgas
•  Segurança Hídrica: gestão do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e papéis 

multissetoriais a serem desempenhados e acompanhados
• Plano de Segurança e Qualidade da Água
• Estudos de caso
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

A. Princípios da Regulação Técnica e Econômicas
• Regulação econômica de infraestruturas
• Mercados competitivos e o conceito de monopólio natural
• Regulação discricionária e o papel da revisão tarifária periódica
•  Regulação por Contrato: flexibilidade contratual e reequilíbrio  

econômico-financeiro

MÓDULO 5: 
Regulação da prestação de serviços 
de saneamento – aspectos técnicos e 
econômicos (60 horas)

B. Práticas de Regulação Aplicadas ao Saneamento no Brasil
• Agências Reguladoras de Saneamento Básico
• Regulação Técnica
• Estudo de Caso de Agências Reguladoras
• Atuação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP
• Estrutura Tarifária

C. Decisões Regulatórias na Estruturação de PPPs/Concessões
• Definição do projeto (modalidade, escopo, prazo)
• Mecanismos de remuneração
• Regulação da qualidade de serviço e regulação do investimento
• Matriz de riscos e reequilíbrio econômico-financeiro
• Regras do edital (barreiras de entrada, desenho do leilão e bid mínimo)
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

A. Aspectos Jurídicos da Regulação

•  Princípios legais da regulação

• Legislação nacional para a regulação

• Ambiente jurídico atual e a regulação da prestação de serviços em infraestrutura

• Fundamentação jurídica da atuação das Agências Reguladoras no Brasil

• Regulação do Setor de Saneamento aspectos legais/institucionais

•  Aspectos legais relevantes a serem considerados em contratos de Concessão  

e de PPP em saneamento

MÓDULO 6: 
Regulação da prestação dos serviços de 
saneamento - aspectos legais (24 horas)
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

Disciplina preparatória para apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC). Desse modo, a proposta do Ateliê de Projetos é acompanhar e auxiliar os 

alunos no desenvolvimento deste trabalho final.

MÓDULO 7: 
Atelier de projetos/metodologia de elaboração  
de projetos (20 horas)
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VIII. MÓDULOS DO CURSO

Este módulo combina aulas expositivas, estudos de caso e trabalhos em grupo, 

com a participação de renomados acadêmicos e especialistas globais do mercado 

de infraestrutura e saneamento ambiental. O curso será ministrado e certificado 

pela London School of Economics and Political Science (LSE), considerada uma das 

principais instituições de ensino do mundo.

MÓDULO EXECUTIVO 
INTERNACIONAL 
Módulo Executivo Internacional em Londres [LSE] 
(40 horas)
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE:
www.mbasaneamento.com

contato@mbasaneamento.com

(11) 94643-4522 | (11) 3123-7800 RAMAL 912

IX. CONTATO



Realização: Módulo executivo internacional:

www.mbasaneamento.com

Cooperação Institucional:


