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Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 

FAPEMIG: 10.180/2008 – Consolidação da Fundação 

UNESCO-HIDROEX. 

 

Vigência do convênio 

Data do termo de outorga 03 de dezembro de 2008 

Data final  do término do projeto  02 de dezembro de 2010 

 

Valor:  

R$ 483.310,09 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e dez reais e nove centavos) 

 

Entidade Gestora: 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del Rey – FAUF 

 

1- Objeto da Pesquisa: 

O presente convênio teve por objetivo central a cooperação mútua entre os partícipes 

para a consolidação da Fundação HIDROEX (Centro de Educação, Capacitação e Pesquisa 

Aplicada em Águas) por meio da integração de instituições de pesquisa, em um ambiente 

corporativo, de forma a gerar bases para a gestão sustentável de recursos hídricos no Estado 

de Minas Gerais, de acordo com a proposta e plano de trabalho, documentos integrante do 

termo de outorga da FAPEMIG de 03 de dezembro de 2008. 
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1.1- Sub-objetivos: 
a) Obter a chancela da UNESCO para o HidroEX 

b) Prospecção e consolidação de parceiros e futuros clientes da Fundação UNESCO-

HidroEX; 

c) Consolidar as parcerias com centros da UNEDSCO classe II em outros países, 

especialmente o ICCE- Centro Internacional de eco-hidrologia costeira, (Faro, 

Portugal), ICIWarm- International Centre for Integrated Water Resources, (Alexandria, 

EUA), IHP-HELP – Centre for water, law, policy and science (Dundee, U.K.); 

d) Consolidar a parceria estratégica com o único centro da UNESCO classe I que é o IHE- 

Institute for Water Education em Delft, Holanda. 

e) Criação de redes de pesquisas e consolidação de memorandos de cooperação técnico-

científica e acadêmica entre os centros classe I e II da UNESCO vinculados ao Programa 

Hidrológico Internacional – PHI da UNESCO com sede em Paris e com representaçãodo 

PHI  na América Latina em Montevidéu; 

f) Participar do V World Water Forum (Istambul, Turquia) visando articular parcerias  e 

divulgar o HidroEX junto a governos, lideranças políticas e a mídia em geral 

g) Realizar uma série de contatos no Brasil e no exterior bem como possibilitar a vinda de 

“stack holders” parceiros internacionais com influência ou que sejam relevantes para 

garantir o apoio da UNESCO ao projeto do HidroEX em Frutal. 
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2- Plano de Trabalho 

A FAPEMIG concedeu para esse convênio a importância de R$ 483.310,09 concedidos 

em uma única parcela em dezembro de 2008. A discriminação das rubricas bem como dos 

montantes associados a essas rubricas pode ser vista no Quadro I (abaixo). 

Quadro I- Descrição das rubricas com a descrição sumária dos itens relacionados em cada rubrica, com 

os valores originalmente previstos e o que foi efetivamente gasto, segundo o extrato final do convênio, 

emitido pela FAUF em 02 de dezembro de 2010. 

N  Item Descrição Sumária Valor  Plano 
de 
Trabalho- 
Concedido 
(*) 

Valor 
Aprovado 

Valor 
realizado 

1  Diárias Nacionais Capitais (DF, SP e 
RJ)  e municípios de 
MG, PR e SP 

39.700,00 30.000,00 23.021,80 

2  Diárias 
internacionais 

Istambul, Paris, 
Lisboa, Edimburgo, 
Amsterdã, 
Montevidéu, 
Maputo, 
Washington, 
Santiago e Luanda 

47.040,00 30.000,00 48.460,38 

3  Material 
permanente 

Estruturação do 
escritório do 
HidroEX 

40.050,00 22.162,65 22.162,65 

4  Material de 
Consumo 

Material 
bibliográfico 

6.150,00  0,00 
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Serviços de 
Terceiros 

5.1- Passagens 
aéreas nacionais 

71.400,00 50.000,00 72.362,63 

 5.2 - Passagens 
internacionais 

99.500,00 70.500,00 141.303,63 

 5.3 - Consultorias 50.000,00 157.800,00 97.982,22 

 5.4 - Outros 
serviços 

36.000,00 30.000,00 35.101,60 

 5.5 - Despesas 
diversas 

13.406,66 12.784,01 13.706,47 

 5.6- Despesas 
operacionais 

23.014,77 23.014,77 23.014,77 

6  Bolsas 6.1 bolsa BDTI – I  
(18 meses) 

57.048,66 57.048,66 28.524,33 

  TOTAL  483.310,09 483.310,09 505.640,48 

 Valor convênio   483.310,09 
 

     Valor gasto  
 

505.640,48 

 Rendimentos       30.534,82 Saldo final convênio   8.204,43 

 Total    513.844,91  513.844,51 
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3 Descrição das atividades 

O presente convênio alocou a maior parte dos seus recursos nas rubricas de passagens 

aéreas e diárias tanto nacionais e internacionais bem como na contratação de uma bolsista 

BDTI, com nível de doutoramento e  em três consultorias distintas e com objetivos  específicos 

integrados ao escopo geral da pesquisa. Os recursos alocados na compra de equipamentos e 

em outros serviços tiveram uma importância secundária. 

Para o cumprimento dos objetivos propostos foram realizadas as seguintes atividades: 

(a) Defesa  do projeto HIDROEX na UNESCO em Paris; 

(b) Reuniões técnicas com membros do IHE em Delft, Holanda. 

(c) Reuniões técnicas com o centro UNESCO classe I: IHE e os centros UNESCO classe 

II: ICCE, ICIWarm, IHP Help, dentre outros; 

(d) Participações em eventos (V World Water fórum e reunião de pontos focais do PHI 

América Latina). 
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3.1 Diárias Nacionais 
 

As diárias nacionais foram gastas pelos Srs, Rodrigo Salles Portugual, Edimundo Abi-Ackel, 

Octavio Elísio Alves de Brito, Sylvio Santos Vasconcelos, Wander Renato J. Pelluci, Igor 

Tameirão, Maria das Graças R. Brandt, Carlos E. Tucci, Sheila P. de Andrade, Eduardo Carrari, 

Lineu Neiva Rodrigues, Luiz Carlos Borges Ribeiro, Mario Fernando Valeriano Soares, Norma 

Hernandez Bernal, Diego Fernandes Araújo, Cleo Pires, Vinicus Laender, Ricardo Motta Pinto 

Coelho, Liliane Mendonça, Manoel Musa Neto, Paulo Henrique Corgosinho, Sofia Brito, Cláudio 

Gontijo. 

As cidades visitadas foram  Belo Horizonte/MG, Uberlândia/MG,Uberaba/MG, Frutal/MG, 

Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, São Paulo/SP, Passos/MG. 

 

3.2 Diárias internacionais 

Norma Hernandez Bernal, Igor Tameirão, Sheila Paiva de Andrade, Maio Fernando Valeriano 

Soares, Ricardo Motta Pinto Coelho, Richard Meganck, Derly Henrique da Silva. 

 As diárias internacionais foram para os seguintes países Paraguai, Portugal (Lisboa), 

França (Paris), Holanda ( Amsterdam) e Egito. 

 

3.3 Material permanente 

Os recursos usados nessa rubrica foram alocados em 05 notebooks, um equipamento 

áudio-visual, dois modems, dois hubs e um aparelho de PABX. 

 

3.4 Material de consumo 

Não foram usados recursos nessa rubrica. 
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3.5 Serviços de Terceiros 

3.5.1- Passagens aéreas nacionais 

As passagens nacionais foram para os destinos previstos na proposta original. As 

seguintes pessoas foram beneficiadas: Edimundo Abi-Ackel, Octavio Elísio Alves de Brito, 

Rodrigo Portugal, Sylvio Vasconcelos, Augusta Guedes, Wander Pulluci, Igor Tameirão, Robson 

Pitelli, Norma Hernandez Bernal, Sheila Paiva de Andrade, Eduardo Carrari, Lineu Rodrigues, 

Luiz Carlos Ribeiro, Mario Valeriano Soares, Diego Araújo, André Mol, Felipe Bretas, Cleo Pires, 

Celso Schenkel, Vinicius Laender, Richard Meganck, Ian Ball, Ricardo Motta Pinto Coelho, 

Vicente Gamarano, Evaldo Vilela, Alberto Portugal, Cláudio Gontijo, Michael Tarik, Francine 

Cousteau, Tânia Brito. 

As cidades visitadas foram  Belo Horizonte/MG, Uberlândia/MG,Uberaba/MG, Frutal/MG, 

Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, São Paulo/SP, Passos/MG. 

 

3.5.2 - Passagens internacionais 

O quadro, abaixo, fornece a relação dos beneficiários e os locais para onde foram emitidas as 

passagens internacionais. 

Quadro II- Relação dos beneficiários das passagens internacionais, bem como o sumário do trecho aéreo 

realizados por cada pessoa.  

 
Nome 
 

 
Local 

Igor Tameirão,  Pris-Istambul 
Paris-Brasil 
Paris-Amsterdã 
Paris-Lisboa 

Norma Henandez Bernal  Brasil-B uenos Aires 

Mario Fernando Valeriano Soares  Brasil-Amsterdã 

Ricardo Motta Pinto Coelho,  Brasil-Paris 

Octavio Elisio, Brasil-Lisboa 

Sheila Paiva de Andrade, Brasil-Lisboa 

Vinicius Laender, Brasil-Paris 

Richard Meganck Brasil-Paris 

Francine Cousteau Paris-Brasil 

Tarik Checkhak Paris-Brasil 

Michael Garin Paris-Brasil 
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5.3 – Consultorias 

O presente projeto deu suporte a três consultorias especializadas que visaram a dar 

suporte para a consolidação das missões previstas para o HidroEX. As duas primeiras (quadro, 

a seguir) referem-se, respectivamente, à aspectos relevantes na questão da montagem, 

segurança operacional e identificação de parceiros e clientes para os laboratórios da fundação.   

A terceira consultoria estabelece em seus objetivos que pretendeu realizar uma série 

de estudos e ações para a identificação de possíveis fontes financiadoras de recursos para a 

Fundação UNESCO-HIDROEX.  

Quadro III – Relação das empresas beneficiárias dos serviços de consultoria, objetivos gerais do serviço 

prestado e o valor pago ao final dos serviços (*) 

N Nome da Empresa Objetivo da Consultoria Valor (R$) 

1 Ecopersona Consultoria e 
Treinamento Ltda.  
Av. da Cachoeirinha 2160, 
Brumadinho CEP 35460-000. NF 15 
de 23-02-2010 

Guia de Segurança química 
para a construção de 
laboratórios do HIDROEX 
(CENEP-HIDROEX) 

9.600,00 

2 COAME- Consultoria Ambiental e 
Engenharia Ltda. Rod. MG 01 km 
38, s-n, Prudente de Morais, MG. 
CEP 35.715-000. NF 001116 de 27-
04-2010. 

Levantamento de potenciais 
parceiros e clientes para o 
complexo de laboratórios do 
HIDROEX.  

28.302,0 

3 M.T. Assessores e Consultores 
Associados. Rua dos Timbiras, 
1940, 10 andar, Lourdes, CEP 
30140-061 Belo Horizonte (MG). 
NF 000264 de 06 de abril de 2010.  

Prospecção e captação de 
recursos em âmbito nacional 
e internacional para a 
Fundação HidroEX. 

29.500,00 

Observação: o valor total de algumas consultorias foi pago em uma ou mais parcelas.  
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5.4- Despesas operacionais 

As despesas operacionais foram usadas pela FAUP para a gestão do projeto. 

 

6.1- Bolsa BTI 

Nome do bolsista: Norma Angélica Hernandez Bernal 

Atividade realizada:   

  A bolsista realizou um mapeamento sistemático das necessidades de educação, 

capacitação e ensino nos diversos países da América Latina e dos países expressão pela língua 

portuguesa africanos. O produto desse mapeamento está sintetizado em três documentos 

anexos a esse Relátório Final . A bolsista participou da reunião de conselhos regionais e pontos 

focais do Programa Hidrológico Internacional para América Latina e Caribe da UNESCO, 

ocorrida ainda atuou em um projeto da FAPEMIG destinado a desenvolver uma mini ETA. O 

atual coordenador avalia o trabalho da Dra. Norma como um excelente trabalho. 

 

7.0 Coordenadores da pesquisa 

O presente projeto teve, em sua execução quatro distintos coordenadores (quadro 

abaixo). Os motivos para as mudanças foram diversos e estiveram relacionados com a 

exoneração do professor Octavio Elísio da Sub-secretaria de Ensino Superior.  A saída do Dr 

Mário Fernando encontra-se justificada em anexo e a substituição do Dr. Vicente Gamarano 

pelo Dr. Ricardo MP Coelho foi devida ao fato de que o Dr. Ricardo já ocupava a presidência 

(em exercício) da Fundação UNESCO-HidroEX. 

Quadro IV – Coordenadores, com seus respectivos prazos de coordenação, do projeto Conv. 10.180. 

N Coordenadores da Pesquisa Data de Atuação 

1 Octavio Elisio Alves de Brito 03-12-2008 a 24-11-2009 

2 Mário Fernando Valeriano Soares 25-11-2009 a 01-03-2010 

3 Vicente Gamarano 02-03-2010 a 22-06-2010 

4 Ricardo Motta Pinto Coelho 23-06-2010 até o final do convênio 
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8.0 Produtos Gerados pela Pesquisa 

Os maiores produtos gerados por essa pesquisa são, sem dúvida alguma, a obtenção 

da chancela da UNESCO pelo HidroEX (Fig. 1) e as inúmeras parcerias já firmadas (Fig. 1 e Fig. 

2). A negociação dessas parcerias internacionais resulta de um longo processo que demandou 

muitas viagens, encontros, idas e vindas de brasileiros à Europa, América Latina e África bem 

como exigiu a vinda de especialistas a Minas Gerais de diferentes partes do mundo (Francine 

Cousteau, Richard Meganck, dentre outros).  Sem o decisivo aporte dos recursos do convênio 

10.180 essa chancela teria demorado muito mais para ser recebida pelo HidroEX. Uma parcela 

significativa dos recursos do presente projeto foi alocada em passagens e diárias 

internacionais. O esquema gráfico abaixo procura ilustrar as relações entre produtos gerados 

ou que estão por serem gerados no presente convênio. 

 

 

 

Figura -1  Associações entre as viagens e diárias internacionais e alguns dos produtos obtidos pela 

Fundação HidroEX no período de vigência do convênio ou no biênio 2011-2012. 
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O  estabelecimento de parcerias internacionais duradouras e frutíferas que resultem 

em produtos acadêmicos objetivos (publicações didáticas, científicas, encontros científicos, 

cursos de curta duração, simpósios, etc) é o maior desafio da Fundação HidroEX. Nas 

universidades brasileiras a grande maioria das parcerias internacionais nascem de contatos 

bilaterais entre dois pesquisadores ou a partir de um grupo muito restrito de parceiros. No 

caso da Fundação UNESCO-HidroEX o que se pretende são parcerias muito mais abrangentes 

que tenham um comprometimento muito maior das partes envolvidas e que não estejam na 

dependência desse ou daquele pesquisador. Esse tipo de parceria demanda a existência de 

acordos ou memorandos muito bem discutidos entre as partes o que requer tempo e muita 

discussão para a sua viabilização. Em virtude do processo de consolidação do HidroEX 

financiado, em grande medida pelo conv. 10180, temos, hoje, um conjunto muito bem 

estruturado de parcerias internacionais, todas elas consolidadas através de Memorandum of 

Understadings devidamente assinado pelas partes (Fig. 2) .       

 

Figura 2- Associações internacionais da Fundação UNESCO-HidroEX com diferentes parceiros 
internacionais (RCWUM, Irã; ICHARM, Japão; ICCE, Portugal; IHE, Holanda; UNESCO, Paris; Univ. 
Dundee, Escócia; ICWARM, EUA, CIH-Itaipu, Brasil-Paraguai. O Vice presidente do HidroEX participou 
ativamente da assinaturas dos MoU no Japão e com o RCUWM de Teerã bem como na articulação do 
MoU que será assinado brevemente como o Centro UNESCO Classe II de Kaduna na Nigéria. 
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O processo de consolidação do HidroEX iniciado com o convênio 10.180 da FAPEMIG, 

possibilitou à fundação lançar uma série de iniciativas de capacitação e pesquisa tais como: 

(a) I workshop internacional sobre enchentes  (Uberaba, Nov. 2010) 

(b) Encontros nacionais sobre Irrigação em Uberaba (CONIRD) e Frutal (ANA-EMBRAPA, 

dez., 2010) 

(c) Projeto CNPq – Ordenamento da pesca e aqüicultura no reservatório de São Simão 

(2011-2012) 

(d) Treinamento e capacitação de gestores municipais da educação (SECTES, 2011) 

(e) Curso de Qualidade de Água (IHE, dezembro de 2011). 

Para o biênio 2012-2013 

(a) Projeto para a gestão integrada da bacia do ribeirão Frutal (2012-2013) 

(b) Rede de pesquisas Brasil-Alemanha (UFZ, 2012-2013) (Fig. 3). 

(c) Rede de pesquisas para a despoluição da represa da Pampulha (UFMG, 2012-2014) 

(d) Curso de Hidrometristas (HidroEX-IGAM, 2012) 

(e) Curso Prático de Qualidade de Água (IHE-HidroEX, Fevereiro de 2012). 
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Figura 3 – Rede de pesquisa “Brasil-Alemanha” voltada ao estudo dos impactos das atividades agrícolas 
na qualidade das águas superficiais e subterrâneas de bacias hidrográficas selecionadas do Triângulo 
Mineiro. Esse grande projeto de pesquisas está previsto para entrar em atividades no biênio 2012-2013. 
O Vice-Presidente do HidroEX tem sido o responsável pela montagem dessa rede de pesquisas; 

 

Outra parte muito importante do convênio 10.180 foi a identificação de parceiros , clientes 

tanto na região do triângulo de minas quanto em termos estaduais, nacionais, na América 

Latina e na África. O relatório de prestação de serviços de consultoria encaminhado pela 

COAME ilustra, por exemplo, quais seriam os principais parceiros (clientes em potencial) com 

demandas tanto na área de consultorias ambientais quanto na área de monitoramento 

ambiental (Fig. 4). 
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Figura  4 – Um cenário otimista e ideal no qual grandes cadeias produtivas são os principais clientes que 
poderão usufruir dos serviços e produtos que serão gerados pelo HidroEX. Um dos desafios a serem 
vencidos é aquele que foi proposto pela equipe da COAME cujos consultores – de modo muito acertado 
– identificaram seja na iniciativa privada ou em empresas públicas o grande potencial de consumidores 
dos serviços e produtos que poderão ser oferecidos pela fundação. A fundação deve, em meu 
entendimento intensificar o quanto antes a busca dessas parcerias construtivas com as diversas cadeias 
produtivas atuantes na região abandonando a visão clássica de só obter recursos junto aos órgãos de 
fomento do governo sejam eles estaduais ou federais. Essa visão irá induzir aos pesquisadores do 
HidroEX entrarem na cultura da pesquisa voltada a resolução de problemas tão necessária hoje no país. 

 

 Finalmente, o convênio também possibilitou um estudo muito detalhado sobre a 

questão da segurança operacional dos laboratórios de pesquisa do HidroEX. Como se sabe, 

hoje, a montagem de laboratórios de pesquisa exige investimentos consideráveis não somente 

na aquisição de equipamentos como em segurança, certificação e treinamento de pessoal 

devidamente especializado. São notórios os casos de diversas instituições de pesquisa 

espalhadas por todo o país que exibem um amontoado de equipamentos, em muitos casos, 

que permanecem anos a fio nas caixas de suas embalagens porque os responsáveis não 

pensaram nas necessidades em termos de segurança, de infra-estrutura (redes elétricas e 

hidráulicas apropriadas, tubulação e compartimentos para gases especiais, etc. Muitos 

equipamentos modernos de análises exigem refrigeração constante e salas ultra-limpas e toda 
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essa tecnologia não pode ser usada se não se pensar seriamente em treinamento e 

capacitação de pessoal técnico, de apoio, oficinas de eletrônica de apoio, estações de 

tratamento de efluentes, disposição e gerenciamento dos resíduos químicos, etc. Esse foi 

explicitamente o objetivo da consultoria prestada pela empresa  XXXX. 

 

9.0 Conclusões e Comentários Finais 

O atual coordenador avalia que o presente convênio atingiu todos os seus principais 

objetivos propostos e até ultrapassou os resultados esperados. Hoje, a Fundação HidroEX está 

em plena atividade, ocupa uma linda sede, moderna funcional e contribui para a consolidação 

efetiva do grande projeto da “Cidade das Águas” (Fig. 5).  Entendo que a FAPEMIG vem dando 

uma contribuição fundamental para a consolidação desse grande projeto e que o convênio 

10.180 foi um dos principais passos nesse sentido. 

  

 

Figura 5 – Convite para a inauguração da sede do HidroEX ocorrida em 28 de setembro de 2011, 
solenidade que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador, Ministro da Educação, do 
Secretário de C&T de MG além de lideranças políticas de expressão nacional. Vários reitores ou seus 
pró-reitores  estiveram presentes (UFV, UFU, UFTM, UFMG, etc.) à solenidade. Á direita, um aspecto da 
fachada da nova sede do HidroEX. 
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9.1 - Recomendações 

A análise integrada dos principais resultados associados aos três benefícios que 

foram concedidos pela FAPEMIG à SECTES-MG e ao HidroEX (10.180, 10.145 e 10.154) 

permitiu ao atual coordenador e atual vice-presidente da Fundação UNESCO-HidroEX 

traçar um panorama geral que procura associar os investimentos alocados com os 

benefícios até agora alcançados pela instituição.  

Os pontos positivos dessa análise foram já destacados acima. Resta, ainda, 

mencionar alguns pontos que merecem uma maior atenção dos atuais dirigentes da 

fundação: 

(a) as ações da fundação UNESCO-HidroEX voltadas aos países africanos 

necessitam de uma revisão urgente. Os objetivos e metas relativos a essa 

grande prioridade do HidroEX ainda não estão adequadamente consolidados. 

Os resultados das missões internacionais voltadas às ações na África não 

geraram ainda produtos acadêmicos claros e objetivos. O vice-presidente 

sugere a criação de uma diretoria específica para cuidar dessa prioridade.  Em 

sua visão, a “questão africana” é certamente um assunto muito mais complexo 

do que originalmente foi imaginado pelos criadores do HidroEX. É muito 

importante articular parcerias sólidas na área técnico-científica com institutos 

de pesquisas que tenham tradição científica e que estejam sediados não na 

Europa, mas no próprio continente africano.  Nesse sentido, sugiro fortemente 

que seja feito um acordo com o “National Water Resources Institute” de 

Kaduna, Nigeria que já demonstrou interesse claro nessa parceria já que seus 

dirigentes máximos visitaram o HidroEX tanto em Frutal quanto em Belo 

Horizonte. 

(b) O atual organograma de funcionamento da fundação UNESCO-HidroEX deveria 

ser revisto. As duas diretorias (capacitação e pesquisa) poderão ficar, muito em 

breve, saturadas devido ao aumento da demanda tanto em termos 

administrativos quanto em termos acadêmicos.  Sugiro, ainda, a mudança de 

toda a diretoria de Gestão e Finanças para Frutal, uma vez que muitas questões 

do dia a dia do HidroEX em Frutal demandam a ação imediata dessa diretoria. 
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Sugiro fortemente que a fundação UNESCO-HidroEX analise o organograma 

administrativo do National Water Resources Institute da Nigeria que é um 

grande centro de pesquisas com mais de 30 PhD´s e várias décadas de 

existência. Recentemente, esse centro também recebeu a chancela da UNESCO 

como um centro classe II. Assim como o HidroEX, o centro africano já contou no 

passado com uma organização similar a do HidroEX nos dias atuais. 
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10.0 -  Declaração 

O atual coordenador do convênios FAPEMIG-10.180, 10.145 e 10.154, Prof. Dr. 

Ricardo Motta Pinto-Coelho, procurou reunir, consolidar e analisar todas as 

informações acima da melhor maneira possível.  As informações aqui reunidas 

estavam dispersas em dezenas de documentos, espalhados na SECTES e no HidroEX. A 

simples reunião dessa documentação demandou, de minha parte e de uma assessora 

do HidroEX, uma grande dedicação.   

A execução desses três relatórios foi um grande desafio para mim pelo fato de 

que eu não fui membro da equipe que participou do planejamento ou de sua execução 

de grande parte de todos esses três convênios.  Entretanto, como presidente em 

exercício do HidroEX em 2010, assumi prontamente a coordenação desses convênios 

acatando uma indicação do então Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alberto 

Portugal nesse sentido. Dessa forma, coube-me a função de assumir a sua 

coordenação final tendo eu sido o ordenador de despesas por poucos meses e, ao 

mesmo tempo, ficando com o ônus de produzir os três documentos finais. 

Não poderia deixar de agradecer a grande ajuda prestada pela Secretaria 

Executiva do HidroEX em Frutal, Sra. Aparecida Helena pela sua grande dedicação para 

a finalização dos relatórios dos convênios 10.180, 10.145 e 10.154 todos eles da 

FAPEMIG. Esses três convênios não somente têm uma íntima relação com o Instituto 

UNESCO-HidroEX, mas podem ser vistos como os efetivos inicializadores da operação 

dessa instituição.  

O leitor dos três relatórios finais desses convênios não somente irá ter uma 

idéia muito clara de todo o processo que culminou com a criação do HidroEX, mas 

também terá, ao final da leitura,  uma idéia muito mais precisa de quais são os 

principais desafios a vencer e aqueles que já ficaram para trás.  

     Frutal,  5 de dezembro de 2011 

 

   Ricardo Motta Pinto Coelho 

   Vice Presidente da Fundação UNESCO-HidroEX 
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11 Anexos 

 

11.1 - COAME – Consultoria Ambiental e Engenharia Lada.  Relatório Final de 

Atividades - Consultoria Técnica Especializada para a consolidação do Hidroex – Centro 

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. 

11.2 - Ecopersona Consultoria e Treinamento Ltda. Débora Vallory Figueirêdo – 

Engenharia Química e Mestre em Saneamento e meio Ambiente – UFMG  - Guia de 

Segurança Química para construção de Laboratórios da Área da Química: 

Reformulações e Recomendações. 

11.3 - Relatório de Acompanhamento de Projeto de Convênio – MT Assessores e 

Consultores Associados S/C Ltda. Relatório Parcial de Atividades 

11.4 - Relatórios Final de Atividades – MT Assessores e Consultores Associados S/C 

Ltda. 

11.5 – Relatórios Final de Atividades – Estruturação do Centro Hidroex, Instituição de 

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Àguas, para o Brasil, América Latina e África. 

Coordenação- Rodrigo Portugal/ Sheila Paiva – Bolsista Norma Angélica Hernández 

Bernal. 

 


