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CURRÍCULO 
 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Adriana de Fátima Rodrigues Lustosa da Costa 
Cargo efetivo: Analista Ambiental 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Coordenadora Geral de Política e 
Planejamento de Recursos Hídricos – DAS 101.4 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Mestrado em Desenvolvimento Sustentável 
Instituição: Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília – 
CDS/UnB 
Período de Conclusão: 2012 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Licenciatura em Letras 
Instituição: Centro Universitário de Brasília - UniCEUB 
Período de Conclusão: 1999 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Cargo/função: Analista Ambiental/Coordenadora Geral de Planejamento e Políticas de 
Recursos Hídricos – DAS 101-4 
Descrição das principais atividades: coordenação dos processos de elaboração e 
revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos; articulação com os Estados para a 
elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, de forma integrada à 
estratégia nacional; coordenação técnica do Projeto de Cooperação Técnica 
BRA/IICA/0014/004; representação do MDR em reuniões, seminários, oficinas de 
trabalho; representação do MDR em colegiados de gestão de recursos Hídricos,  
atividades de coordenação e orientação da equipe técnica, dentre outras.  
Período: mai/20 até o presente. 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Cargo/função: Analista Ambiental/Coordenadora de Planejamento de Recursos Hídricos 
– DAS 101-3 



Descrição das principais atividades: apoio técnico às atividades de elaboração e revisões 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos; de articulação com os Estados para a 
elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, de forma integrada à 
estratégia nacional; elaboração de pareceres e nota técnicos sobre propostas de 
alteração à Lei 9.433/1997 e temas correlatos; elaboração de termos de referência e 
acompanhamento de contratações de consultorias especializadas; representação do 
MDR em reuniões, seminários e oficinas de trabalho, dentre outras.  
Período: fev/19 a mai/20 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Meio Ambiente  - MMA 
Cargo/função: Analista Ambiental/Gerente de Planejamento e Políticas de Recursos 
Hídricos – DAS 101-4 
Descrição das principais atividades: coordenação dos processos de elaboração e 
revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos; articulação com os Estados para a 
elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, de forma integrada à 
estratégia nacional; coordenação nacional do Projeto de Cooperação Técnica 
BRA/IICA/0014/004; representação do MMA em reuniões, seminários, oficinas de 
trabalho, missões internacionais, representando o Governo brasileiro; colegiados de 
gestão de recursos Hídricos;  atividades de coordenação e orientação da equipe técnica; 
dentre outras.  
Período: jun/11 a jan/19 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Cargo/função: Analista Ambiental/Assessora Técnica - DAS 102-3 
Descrição das principais atividades: apoio técnico às atividades de elaboração e revisões 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos; de articulação com os Estados para a 
elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, de forma integrada à 
estratégia nacional; elaboração de pareceres e nota técnicos sobre propostas de 
alteração à Lei 9.433/1997 e temas correlatos; elaboração de termos de referência e 
acompanhamento de contratações de consultorias especializadas; representação do 
MMA em reuniões, seminários e oficinas de trabalho, dentre outras. 
Período: jun/11 a nov/14 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Cargo/função: Analista Ambiental 
Descrição das principais atividades: apoio técnico às atividades de elaboração e revisões 
do Plano Nacional de Recursos Hídricos; de articulação com os Estados para a 
elaboração ou revisão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, de forma integrada à 
estratégia nacional; elaboração de pareceres e nota técnicos sobre propostas de 
alteração à Lei 9.433/1997 e temas correlatos; elaboração de termos de referência e 
acompanhamento de contratações de consultorias especializadas; representação do 
MMA em reuniões, seminários e oficinas de trabalho, dentre outras. 
Período: set/2005 a mai/11 
 
 
 
 



Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
Cargo/função: Coordenadora de Planejamento e Avaliação – DAS 101.4 
Descrição das principais atividades: coordenação da área de Planejamento e Avaliação 
do Plano Nacional de Qualificação Profissional – PLANFOR; acompanhamento dos 
estudos de avaliação do PLANFOR; elaboração de ofícios, notas técnicas e pareceres 
relativos à política nacional de qualificação profissional; representação do MTE em 
reuniões, seminários e oficinas de trabalho, dentre outras. 
Período: 2004 e 2005 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
Cargo/função: Assessora Técnica – DAS 101.3 
Descrição das principais atividades: apoio técnico à Coordenação de Planejamento e 
Avaliação do Plano Nacional de Qualificação Profissional – PLANFOR; elaboração de 
ofícios, notas técnicas e pareceres relativos à política nacional de qualificação 
profissional; representação do MTE em reuniões, seminários e oficinas de trabalho, 
dentre outras. 
Período: 2000 a 2003 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF 
Cargo/função: Professora  
Descrição das principais atividades: planejamento e desenvolvimento de aulas para de 
Língua Portuguesa e Literatura para alunos do Ensino Médio; desenvolvimento de 
projetos de intesse para o aprendizado; acompanhamento e avaliação do aprendizado 
dos alunos, dentre outras.  
Período: 2000 a 2011 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Justiça 
Cargo/função: Consultora Técnica 
Descrição das principais atividades: Consultoria técnica à coordenação do Pacto 
Comunitário Contra a Violência Intrafamiliar, termo de compromisso liderado pelo 
Ministério da Justiça, envolvendo diversos setores da sociedade, com o objetivo de 
prevenir e combater qualquer forma de discriminação baseada em sexo, idade, raça e 
etnia e sensibilizar a população brasileira contra a violência intrafamiliar.  
Período: 1998 a 2000 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Instituto de Ecologia e Meio Ambietne do Distrito 
Federal – IEMA/DF 
Cargo/função: Assistente Administrativo e Chefe de Expediente – DF 03 

Descrição das principais atividades: Classificação de documentos e 

correspondências; distribuição de serviços para a equipe do gabinete; 

instrução de processos; orientações sobre o cumprimento de normas 

e ordens de serviço; implantação de rotinas administrativa; dentre 
outras. 
Período: 1995 a 1998 
 


