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ATENÇÃO! 

 

NOSSA INSTITUIÇÃO NÃO TEM CREDENCIAMENTO PARA 

CURSOS EAD,  PORÉM  ATENDENDO A DECRETO FEDERAL 

NOSSAS AULAS ESTÃO SENDO ON-LINE, ATÉ SEGUNDA 

ORDEM! 

 

OBS:  PARA QUE NOSSOS ALUNOS NÃO SE PREJUDIQUEM, O 

SETOR PEDAGÓGICO JUNTO COM O ADMINISTRATIVO, OPTOU 

EM SELECIONAR APENAS AULAS TEÓRICAS NESSA NOVA 

MODALIDADE, DEIXANDO ASSIM AS PRATICAS PARA SEREM 

MINISTRADAS APENAS PRESENCIAIS! 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar e qualificar profissionais em Engenharia de Saneamento 

Básico e Ambiental, levando em consideração as peculiaridades 



 

regionais e as diferentes políticas, técnicas e tecnologias com 

ênfase na concepção e elaboração de projetos; operação, 

manutenção e gestão dos sistemas de saneamento básico e 

formação de Engenheiros Sanitaristas.  

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Engenheiros, Arquitetos, Técnicos (com nível superior completo) 

de serviços de saneamento. 

 

 

 

DISCIPLINAS 

 

 -Direito Ambiental-Legislação para o saneamento básico   

- Poluição, qualidade e usos da água. 

- Avaliação de impactos ambientais e licenciamento 

- Hidráulica aplicada às estações de tratamento de águas de abastecimento e 

residuárias 

- Hidrologia aplicada  

- Gestão de recursos hídricos  

- Gestão de águas pluviais urbanas e sistemas de drenagem 

- Projetos de sistemas de abastecimento de água I e II 

- Operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água 

- Técnicas e projetos de tratamento de águas de abastecimento I e II 

- Projetos de sistemas de esgotamento sanitário I e II 



 

- Operação e manutenção de sistemas de esgotamento sanitário 

- Processos e projetos de estações de tratamento de águas residuárias I e II 

- Gestão de resíduos sólidos urbanos 

- Metodologia da pesquisa científica 

- Políticas públicas e gestão de serviços de saneamento  

- Projeto, orçamento e obras de engenharia de saneamento. 

-Apresentação do apresentação de artigo para correção 

 

Carga horária 408 horas 

330 horas em sala e 78 horas de prática de campo 

 

AULAS 

 

1 FINAL DE SEMANA POR MÊS 

SEXTA-FEIRA 18:00HS ÁS 23:00HS 

SÁBADO 08:00HS ÁS 12:00HS E 13:00HS ÁS 18:00HS 

 

LOCAIS DE AULA 

 

SERRA TALHADA, PETROLINA, GARANHUNS, ARARIPINA E CARUARU. 

INVESTIMENTO 

 

VALOR DO CURSO: 

INSCRIÇÃO: R$100,00 

VALOR TOTAL REAL DO CURSO R$10.080,00 

PODENDO SER PARCELADO EM ATÉ 24X 

PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO 



 

ATENÇÃO!! 

 

TRAGA UM AMIGO E GANHE 50% DE DESCONTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

VALOR PROMOCIONAL PARA PAGAMENTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO 

VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$6.960,00 

PODENDO SER PARCELADO EM ATÉ 24X 

PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO 

1ª MENSALIDADE É OBRIGATÓRIA NA ABERTURA DO CURSO 

 

OBS: DEIXAMOS CLARO QUE DEPENDEMOS DO NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS PARA DAR 

INICIO A TURMA. PODENDO ENTÃO COMEÇAR ANTES OU DEPOIS DA DATA PREVISTA. 

As turmas serão iniciadas assim que houver um número mínimo de alunos interessados à 

matrícula, conforme previsão orçamentária e número de alunos inscritos. 

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

A inscrição poderá ser feita mediante o preenchimento de formulário próprio, 

acompanhado de: 

 

 RG (não pode ser CNH, pois não contém o dígito) 

 CPF (o número constar no RG não precisa) 

 Título de Eleitor 

 Comprovante de Endereço 

 Diploma de Graduação (Frente e verso) 

 Histórico de Graduação  

 Certidão de Nascimento ou Casamento  

 Reservista  

 02 foto 3x4; 

 Pagamento da taxa de inscrição a ser efetuado no ato da matrícula; 

 Assinatura de Contrato Educacional. 

OBS: Todos os documentos em duplicidade (02 cópias de cada). 

 

Desistência e Cancelamento de Curso 



 

POR INICIATIVA DO  HG2 CURSOS: 
O HG2 cursos  se reserva o direito de adiar a data de início do curso; ou mesmo cancelá-lo, em caso de número 

insuficiente de inscritos para realizá-lo, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data prevista para seu 

início; 

Na hipótese de CANCELAMENTO por iniciativa do HG2 CURSOS  será devolvido, automaticamente, 100% (cem 

por cento) do valor pago pelo inscrito, por meio de depósito na conta bancária indicada pelo inscrito, no prazo de até 

30 (trinta) dias corridos.. 

NOTA: 
O HG2 CURSOS não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido despendidos 

pelo inscrito, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias; taxas de embarque, combustíveis, 

pedágios, hospedagens etc., em virtude do cancelamento ou adiamento do curso; ou mesmo devido a mudanças de 

datas no Calendário das Aulas do curso uma vez este iniciado. 

 

POR INICIATIVA DO INSCRITO: 

ANTES DO INÍCIO DO CURSO: 
Na hipótese de desistência do inscrito em até 10 (dez) dias antes do início das aulas, ficará retido o valor inerente à 

Inscrição devido aos custos operacionais/administrativos da instituição. 

Na hipótese de desistência do inscrito entre 9 (nove) dias antes do início das aulas e a data de inicio das aulas, terá o 

inscrito, direito à devolução dos valores pagos descontados os valores de Inscrição e Matrícula. 

O Cancelamento deverá ser solicitado à Secretaria Acadêmica pelo e-mail: pedagógico@hg2cursos.com.br ; 

financeiro@hg2cursos.com.br 

O reembolso será efetuado por meio de depósito bancário, em conta corrente indicada pelo inscrito; em até 30 (trinta) 

dias corridos, após a formalização do cancelamento por parte deste. 

APÓS INÍCIADO O CURSO: 
O aluno regularmente matriculado poderá requerer o Cancelamento de Matrícula, devendo estar com a situação 

financeira regularizada, bem como fazer o requerimento formalmente à Secretaria Acadêmica por meio de 

instrumento próprio. 

Uma vez recebida a solicitação pela Secretaria Acadêmica, o aluno deverá arcar com o pagamento do valor de 

Inscrição e Matricula e com o valor referente às aulas ministradas até a data da efetiva formalização e deferimento do 

mesmo, tendo o aluno direito a Declaração de Participação nas aulas/disciplinas cursadas até então. 

O não comparecimento do aluno às aulas ministradas não o exime do pagamento destas, tendo em vista a 

disponibilidade do serviço e a vaga garantida em sala de aula. 

No caso de cancelamento de matrícula, o aluno continua sujeito ao pagamento de multas e outros encargos 

financeiros estabelecidos no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a Instituição e o aluno. 

Exceção é feita no caso em que o aluno solicite transferência para outro curso ou mesmo. 

 

CONTATOS 

 

WhatsApp:  (79) 9141-2661  ( Direção Geral ) 

www.hg2cursos.com.br 

 Polo  Paulo Afonso 
Rua do Ouvidor, 284, Chesf (próximo ao Hospital da Chesf) Paulo 

Afonso - BA  

mailto:pedagógico@hg2cursos.com.br


 

(75) 3282-0205 | 8806-6487  

 Polo Aracaju 
Rua Guilhermino Rezende 426, 1º Andar, Sala 05  

Bairro: Salgado Filho  

           CEP 49020-270 

Referência:  (Próximo a Sociedade Médica de Sergipe) Por trás do 

Hospital São Lucas  

(79) 3211-3162 | 8806-5104 

         Polo Petrolina 

         Bairro: Vila dos Ingás, 

         Rua: Hortência Joaquim de Araújo, 

         Nº:61  

         (87) 3861-6621 |98815-6767 

 Polo Maceio 
SMA - Sociedade Médica de Alagoas Rua Barão de Anadia, 05, Centro 

Maceió - Alagoas  

(82) 3033-6960  

 Polo Serra Talhada (Polo Avançado) 

(87) 3861-6621 

 Polo Crato (Polo Avançado) 

(87) 3861-6621 

 Polo Araripina (Polo Avançado) 

(87) 3861-6621 

 


