
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRHidro 

EDITAL ABRHIDRO NO 02/2022 – CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES DAS REGIONAIS ABRHIDRO 

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 – 2023 REGIONAL NORDESTE 

 

1. Apresentação 

A candidata a Coordenadora da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos - ABRHidro, Sylvana Melo dos Santos, é graduada em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, com mestrado e doutorado em Engenharia Civil 

pela UFPE, realizando 2 anos de estudos de doutorado sanduíche na Alemanha (Institut für 

Erdmessung – Universität Hannover). Atualmente é Professora Titular do Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental da UFPE e membro permanente de três Programas de Pós-

Graduação, sendo dois acadêmicos (PPGEC e PPGECAM, ambos da UFPE) e um Mestrado 

Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua. A 

candidata, ainda como estudante de graduação, participou do I Simpósio de Recursos Hídricos 

do Nordeste, em 1992, e, desde então, tem acompanhado as ações da Associação, buscado 

contribuir e participar dos eventos. Atuou na organização de dois eventos regionais, o VIII 

SRHNE, realizado em Gravatá-PE, em 2006, e o XV SRHNE, em formato online, em 2020. 

Atualmente compõe o Comitê Científico do XVI SRHNE, a ser realizado no mês de novembro do 

corrente ano em Caruaru-PE. 

O candidato a Coordenador Adjunto da Regional Nordeste da ABRHidro, Victor Hugo Rabelo 

Coelho, é graduado em Geografia (bacharelado e licenciatura) e mestre em Engenharia Urbana 

e Ambiental, ambos pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Doutor em Engenharia Civil 

pela UFPE (Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos), com período sanduíche na Universidad 

Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Realizou estágio pós-doutoral na UFPB e foi pesquisador 

visitante do Energy Safety Research Institute, Swansea University, Reino Unido (2017-2018). Foi 

professor visitante do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPB (2018-2019). 

Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Geociências da UFPB e membro 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB.  

2. Objetivos e/ou metas 

No âmbito das metas pretendidas, têm-se: 

• Fortalecer a atuação da ABRHidro Regional junto aos associados. 

• Apoiar e estimular eventos (cursos, minicursos, oficinas, mesas redondas e/ou palestras) 

locais, presenciais ou online, nas cidades da Região Nordeste, relacionados com a temática 

Recursos Hídricos, oferecidos por especialistas de renome internacional, nacional e regional.  

• Estimular a regularização dos associados e incentivar que profissionais e estudantes se 

associem à Regional Nordeste, e buscar maior interação com empresas do setor, bem como 

estimular a adesão de associados corporativos. 

 

3. Atividades propostas 



Inicialmente, será solicitado, junto a ABRHidro, espaço nas mídias utilizadas pela Associação 

para divulgação de ações/eventos da Regional Nordeste. 

Constituem atividades a serem realizadas junto aos associados da Regional Nordeste: 

• Levantamento de temas de interesses, com o emprego de formulários eletrônicos, visando 

identificar possibilidades de atuação com a realização de atividades técnicas (palestras, 

oficinas, mesas redondas, entre outros). 

• Chamamento aos associados regionais sobre as expectativas de atuação da Regional 

Nordeste para definição de estratégias a médio e longo prazo. 

• Divulgação de eventos na temática Recursos Hídricos, através de correio eletrônico e das 

mídias já utilizadas pela ABRHidro. 

• Estabelecimento de Grupo de Trabalho, com associados voluntários e/ou indicados, para 

prospecção de palestrantes e temas para realização de webinários, cursos e minicursos. 

• Realização de campanha para regularização de associados e para estímulo a associação de 

novos membros. 

Além das atividades detalhadas, buscar-se-á estimular a associação de novos membros entre 

discentes de Programas Profissionais de Pós-Graduação. Os candidatos consideram que todas 

as atividades pretendidas serão realizadas de forma transparente, considerando as 

manifestações de interesse expressas pelos associados da Regional Nordeste. 

4. Cronograma 

Detalha-se, a seguir, o cronograma de atividades considerando o período de 16 de novembro 

de 2022 a 31 de janeiro de 2024. 

Atividades 2022 2023 2024 
Nov-Dez Jan-Mar Abr-Jun Jul-Set Out-Dez Jan 

1.  Levantamento de temas. X      

2.  Planejamento de eventos. X X     

3.  Ausculta dos associados.  X     

4.  Consolidação de estratégias.  X X    

5.  Divulgação de eventos X X X X X X 

6.  Convite para formação de Grupo de Trabalho.  X     

7.  Participação no Grupo de Trabalho.  X X X X X 

8.  Realização de webinários.  X X X X X 

9.  Divulgação de ações – membros novos e irregulares.  X X    

 

10 de outubro de 2022. 

 

   

Profa. Sylvana Melo dos Santos 
Professora Titular – UFPE 

Candidata a Coordenadora. 
 

 Prof. Victor Hugo Rabelo Coelho 
Professor Adjunto – UFPB 

Candidato a Coordenador Adjunto. 
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