
 
O direito à água e ao saneamento básico é considerado um direito social, é abrangido pelo conceito amplo de saúde e 

tem sido uma preocupação constante tendo em vista ser uma das questões ambientais mais importantes. A discussão em voga é 
se esse direito pode ser considerado um direito fundamental ao humano. Não é o entendimento predominante no Brasil, na 
Turquia e nos Estados Unidos, que denominam como necessidade fundamental, afastando-se as implicações políticas, ao 
contrário de outros países latinos, europeus e africanas. 

O presente trabalho objetiva realizar um levantamento de dados bibliográficos (livros de doutrina, revistas jurídicas, 
leis, documentos internacionais, jurisprudência, normas constitucionais, dados estatísticos entre outros) acerca de como o 
assunto é debatido no Brasil e em outros países. Há apenas resultados parciais da pesquisa, tendo em vista que o tema é 
complexo e extenso e o material a respeito não é vasto e fácil de encontrar, por tratar-se de um assunto relativamente novo. 

Estão sendo utilizadas as seguintes opções metodológicas na pesquisa: a) método de abordagem: a linha de 
raciocínio a ser adotada no desenvolvimento do trabalho será a do método hermenêutico-dialético, notadamente em virtude da 
priorização da esfera jurídica; b) método de procedimento: O procedimento a ser utilizado neste trabalho será de análise e 
interpretação dos dados doutrinários, legais e principalmente jurisprudenciais, além dos sócio-econômicos; c) técnica de 

pesquisa: a pesquisa será feita através de documentação indireta e a partir da pesquisa bibliográfica, tais como livros de 
doutrina, revistas jurídicas, leis, documentos internacionais, jurisprudência, normas constitucionais, entre outros. 
 



Este é um modelo para a criação do resumo dos trabalhos submetidos ao Salão de IC da UFRGS. O aluno deverá substituir 
este conteúdo pelo seu resumo do Salão de IC, limitando-se à apenas uma página deste modelo. CONTEÚDO: O resumo 
deverá conter uma breve introdução sobre o assunto, a descrição da metodologia utilizada, a síntese dos resultados e as 
conclusões do trabalho de Iniciação Científica, se for o caso. Neste arquivo NÃO DEVEM ser inseridos título, autores e 
orientador, pois esses dados são informados nos campos específicos do formulário de inscrição. FORMATAÇÃO: O resumo 
deve ser submetido em uma página deste modelo. O espaço destinado ao resumo corresponde à um resumo com até 1900 
caracteres, escrito em fonte Times New Roman, tamanho 9,5pt, cor preta, em uma página com largura de 21 cm e altura de 7 
cm, com margens laterais de 2 cm e margens superior e inferior de 0,2 cm. É permitida a inserção de figuras e fórmulas no 
resumo, desde que caibam junto com o texto entre as margens deste modelo e, caso possuam legendas, estas sejam visíveis.  
Abaixo exemplos de fórmulas e figuras. 

                                                                             a= b= c= w  
 
FORMATO PDF: resumo deve ser convertido para formato PDF. No Microsoft Word 2003, salve o documento em formato 
.doc. Vá em http://www.doc2pdf.net/, clique em “Arquivo/Procurar”, escolha o resumo em .doc e clique em “Convert 
document”. OBSERVAÇOES: a alteração da formatação de tamanho da página, das margens, da fonte ou a submissão de mais 
de uma página deste arquivo modelo, acarretará na NÃO PUBLICAÇÃO do seu resumo nos anais do Salão de IC. 


