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Prezado Sr. Cristóvão Fernandes, presidente da ABRHIDRO  
 
Em atendimento ao Edital ABRHidro no 02/2022, que torna pública a convocação de eleições de para 
coordenador e coordenador adjunto das cinco regionais da ABRHidro, apresentamos esta proposta de 
candidatura como representantes da Regional Sul. Juntamente com esta proposta encaminhamos nossos 
currículos Lattes e declarações, conforme especificação no referido edital. 
 
A chapa é composta pelas professoras Rutineia Tassi da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande 
do Sul (coordenadora), associada da ABRHIDRO desde 2000, e Caroline Kozak da Universidade Estadual de 
Maringá no Paraná (coordenadora adjunta), associada desde 2015.   
 
Apresentamos a seguir nosso Programa de Trabalho para apreciação. 
 

1) Reativação dos eventos da Regional Sul.  
A Região Sul não tem realizado os eventos regionais com a periodicidade e a tradição observada em outras 
regiões, a exemplo do Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. A título de exemplo, merece destacar 
que o primeiro e último evento da Regional Sul foi o 1º Água Sul, realizado na cidade de Santa Maria/RS no 
ano de 2004, em parceria com a Associação de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), através da 
iniciativa do Comitê Acadêmico Águas da Universidade Federal de Santa Maria. 
Nosso programa de trabalho prevê a reativação da realização dos eventos regionais, visando especialmente 
a realização no primeiro semestre de anos ímpares. Os autores serão motivados a participarem do evento 
por meio de diferentes ações, incluindo a seleção dos melhores trabalhos do Simpósio Regional para uma 
sessão específica no Simpósio Nacional (por exemplo, com a criação de uma Sessão Especial: Regionais 
ABRHIDRO), onde os melhores trabalhos das regiões seriam apresentados – essa proposição seria estendida 
às demais regionais da ABRHIDRO. Adicionalmente, esse incentivo poderá ser estendido com a criação de 
edições especiais nas revistas ABRHIDRO, tanto RBRH e a REGA, como contribuição da Regional no fomento 
e propagação do conhecimento. 
Vê-se também a oportunidade da realização de eventos regionais que incluam, além de sessões científicas, 
a oportunidade para sessões de caráter técnico, permitindo ampliar a participação de outros atores, 
especialmente da iniciativa privada, órgãos técnicos dos governos municipais e estaduais, transcendendo a 
comunidade acadêmica, que ainda compõe o principal grupo de associados da ABRHIDRO na região. 
 

2) Inclusão de países do Conesul nos eventos da Regional Sul. 
A realização de eventos da Regional Sul em parceria com Associações de países do Conesul (a exemplo da 
AUGM) também é um objetivo da chapa, visto que já há forte relação de parceria entre as Instituições das 
proponentes e grupos de países vizinhos como do Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Nesse contexto, 
percebe-se que a Regional Sul tem forte vocação para o recebimento de trabalhos também em espanhol, 
além do português e inglês, e essa é uma meta para os próximos eventos. De forma complementar essa 
ação, nossa proposta prevê a manutenção de eventos regionais de caráter híbrido, ampliando as 
oportunidades de participação internacional, além de permitir maior integração com as outras regionais da 
ABRHIDRO. 
 
 

 



3) Água em pauta: Regional Sul 
Realização palestras de curta duração utilizando o conceito já difundido do Água em Pauta, mas com 
abordagem mais regionalizada (Água em pauta: Regional Sul), visando discutir as particularidades da 
Regional Sul, e seus três Estados. Vislumbra-se aqui uma excelente oportunidade para uma maior 
aproximação da ABRHIDRO com órgãos Estaduais e Municipais, Comitês de Bacias Hidrográficas, 
especialmente aqueles com forte relação ao tema central água, incluindo os recursos hídricos superficiais, 
subterrâneos, sua interface com o meio ambiente, obras de infraestrutura, entre outros, além de uma maior 
aproximação destes com pesquisadores das diferentes Instituições de Ensino e Pesquisa que participam 
ativamente destas atividades na ABRHIDRO. Além disso, vê-se a oportunidade de fomentar discussões entre 
as demais Regionais que se formarem, buscando a troca de conhecimentos técnicos e científicos sobre os 
desafios e oportunidades da Gestão de Recursos Hídricos do Brasil. 
 

4) Ampliar a presença de associados regulares na ABRHIDRO  
A partir de um levantamento realizado junto à ABRHIDRO, verifica-se que a maior parte dos associados está 
ligada a alguma Instituição de Ensino Superior ou de Pesquisa, ou órgãos federais ou estaduais. A 
participação de associados vinculados à iniciativa privada ou mesmo associações técnicas e órgãos 
colegiados ainda é bastante tímida, e normalmente restrita a participantes egressos da academia.  
Acredita-se que as diferentes ações propostas nesse programa terão maior alcance, principalmente com a 
incorporação de sessões técnicas nos eventos da Regional Sul, realização do Água em Pauta: Regional Sul, e 
a realização de eventos em parceria com países do Conesul. 
 

5) Sítio ABRHIDRO Regional Sul 
A divulgação das ações da Regional Sul será garantida a partir de uma readequação do sítio específico para 
a Regional Sul, incluindo a apresentação no idioma espanhol. Esse espaço será utilizado para a divulgação 
de eventos e ações promovidos pela Regional Sul, compartilhamento de notícias sobre a gestão de recursos 
hídricos no Sul, artigos científicos sobre o tema, eventos de relevância para o tema, bate-papo com as 
parcerias internacionais e outras Regionais, entre outros. 
 
Agradecemos a oportunidade, e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como 
para o compartilhamento de nosso entusiasmo com relação à investidura à vaga de Coordenação da 
Regional Sul da ABRHIDRO. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Rutineia Tassi  
Telefone: (55) 98128 3297 
E-mail: ruti@ufsm.br 
 
Caroline Kozak  
Telefone: (42) 99914 2310 
E-mail: carolkozak05@gmail.com  
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