Programa Mentoria/2022 – 3ª Edição
O reusodeagua.org oferece, gratuitamente, o Programa Mentoria com o objetivo de
auxiliar na formação de recursos humanos técnico-científicos engajados com os
aspectos relacionados à gestão de recrusos hídricos e saneamento, com foco no
reúso de água. Diferentemente dos programas convencionais, este se alinha com a
perspectiva de conduzir um caminho de construção de conteúdo.
Nas duas edições anteriores, o Programa Mentoria contou com a experiência de
grandes profissionais que atuaram como Mentores, e com a receptividade e
disponibilidade de estudantes/profissionais, que formaram um sólido e engajado
grupo de Mentorados. Neste contexto, a troca de experiência foi extremamente
enriquecedora para ambos, nos motivando a formatar a 3ª Edição. Até agora, já
tivemos 12 Mentores e mais de 100 Mentorados inscritos
Na 3ª Edição do Programa Mentoria, cuidadosamente preparada para oferecer o
melhor, tanto aos Mentores como aos Mentorados, vamos trabalhar o eixo do reúso
agrícola-industrial-urbano (Figura 1), que será debatido em 3 encontros.
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Figura 1. Tema do Programa Mentoria – 3ª Edição

Os encontros acontecerão em um sábado por mês, nos meses de setembro, outubro
e novembro, com duração de 2h (18h-20h, horário de Brasília), de modo que
Mentores e Mentorados tenham tempo suficiente para interação e maior flexibilidade
em relação aos seus compromissos pessoais e profissionais. Será utilizada sala zoom
fechada, sem streaming, cujo link será diposnibilizado somente aos participantes
inscritos, enviado para o e-mail indicado na ficha de inscrição.

Atenção com as datas

•
•
•

1º Encontro: dia 21 de setembro
2º Encontro: dia 19 de outubro
3º Encontro: dia 09 de novembro

As datas são disponibilizadas com antecedência, para facilitar a organização da
agenda individual de cada participante. É muito importante que os Mentorados
estejam presentes em TODOS os encontros. Somente assim, os objetivos de
continuidade e de construção podem ser alcançados.
Nessa linha da continuidade, o Mentor tem grande responsabilidade por influenciar
tomadas de decisão, considerando que o seu caminho profissional será inspirador e
sua colaboração muito desejada na construção dessa cultura. Já o Mentorado deve
se lembrar que conta com o tempo e a dedicação de outros profissionais, e que
certamente os encontros poderão trazer muitos benefícios, tais como: crescimento
pessoal e profissional, auxílio para tomadas de decisão mais assertivas e solução de
problemas, construção estratégica de ações profissionais e pessoais, além da
ampliação do networking.

A participação ativa (direta e indireta) de todos os envolvidos (Mentores e Mentorados)
é fundamental para o sucesso do Programa Mentoria. Veja na Figura 2, as
responsabilidades esperadas para cada participante.

O Mentor deve trazer a sua experiência para esse
ambiente descontraído, motivar os Mentorados e
mostrar caminhos, de acordo com a sua área de
atuação, com foco no tema central do Programa: Eixo
do reúso agrícola-industrial-urbano

Mentor

O Mentor pode apresentar material completar de
estudo, sugerir livros, filmes e documentários, além de
propor tarefas que fomentem a reflexão e o
engajamento dos Mentorados..

No dia marcado
para os encontros o
Mentorado deve participar
de maneira ativa, com
atenção e responsabilidade

Deve trazer suas dúvidas e
experiências para
compartilhar

Se desejarem, os
Mentorados podem acionar a
equipe do reusodeagua.org
para contato com o Mentor.

De forma a respeitar
todos os participantes, deve
chegar no horário marcado e
deixar a sua câmera aberta
e o microfone fechado.
.

Posteriormente aos
encontros participativos, o
Mentorado deve refletir
sobre o conteúdo discutido

Deve pensar e
organizar as ideias de modo
a tentar implementá-las e/ou
multiplica-las aos seus pares

Figura 2. Responsabilidades esperadas para Mentores e Mentorados

Os Mentores são profissionais renomados em suas respectivas áreas de atuação e
trarão diferentes elementos, reflexões e olhares para a construção do conhecimento
sobre as modalidades de reúso de água.
Salomão Medeiros (reúso agrícola)
Engenheiro Agrícola
Pesquisador do Polo de Inovação Tecnológica IFPB
Fundador do canal Salomão Medeiros

Eduardo Pedroza (reúso industrial)
Engenheiro Químico
Gestor de negócios da GS Inima
Representante da Aladyr
Silvia Dias (reúso urbano)
Engenheira Civil
Coordenadora de Tratamento de Esgoto da SANASA
ETAR Capivari II

Para participar, preencha o formulário de inscrição disponível
neste QRCode. Não se esqueça que o primeiro encontro já
está marcado para o dia 21 de setembro. O link da sala zoom
será enviado para o e-mail de cada participante inscrito. Após a
inscrição, atente-se ao seu email, além da caixa de Spam. Se
tiver alguma dúvida, fale conosco.

Não deixe para a última hora. A participação é totalmente gratuita, mas as vagas são
limitadas! As inscrições estarão abertas até o dia 09/09/2022.

Um abraço de toda a equipe
reusodeagua.org

