COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA
UFJF
RESOLUÇÃO Nº 1/2019

Dispõe sobre área de concentração e
linhas de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação em Geografia da
UFJF.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de
Juiz de Fora, no exercício de suas atribuições, tendo em vista o que foi deliberado em
sua reunião ordinária do dia 18 de Setembro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º – O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) tem como Área de
Concentração “Dinâmicas Espaciais” e se estrutura a partir de duas linhas de pesquisa, a
saber: 1) Dinâmicas Socio-Espaciais e 2) Dinâmicas Socioambientais;
Art 2º – As linhas de pesquisa são assim descritas:
a) Dinâmicas Socioambientais: São investigados temas que dizem respeito à
relação entre sociedade e ambiente. Os temas tratados se relacionam à
problemática ambiental considerando a complexidade e a conflitualidade dos
problemas socioambientais, e a emergência da abordagem dos riscos e
vulnerabilidades socioambientais, propondo-se o enfoque integrado da geografia
física e da geografia humana, tanto na investigação de processos que
influenciam as paisagens terrestres em sua formação, evolução e perspectivas
futuras, quanto na investigação de transformações na sociedade resultantes da
interação desta com o seu meio ambiente. Estão inseridas, nesta linha, as
pesquisas referentes à análise, ao planejamento e à educação ambiental. A linha
está empenhada no desenvolvimento de instrumentos de gestão, avaliação,
monitoramento e planejamento ambiental, apropriados à diversidade existente na
realidade brasileira. São também objeto de estudo as relações entre sociedade,
natureza, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, educação, trabalho e
tecnologia.
b) Dinâmicas Sócio-Espaciais: São investigadas relações entre a sociedade e o
espaço geográfico focalizando a organização e a produção do espaço. São
abordadas questões relacionadas às formas e apropriação do espaço na cidade; às
dinâmicas recentes da urbanização; às relações e conflitos entre os sujeitos
diversos que produzem o espaço; às configurações da rede urbana e regional; aos
impactos e conflitos socioambientais do modelo de desenvolvimento

econômico-mineral;
mineral; as territorialidades urbanas, campesinas, juvenis e
afrobrasileiras; ao desenvolvimento e modernização do setor agrícola; às
dinâmicas culturais e turísticas nas paisagens; às festas populares, rituais e
tradições, dentre outras. Nessas abordagens, valorizamvaloriz -se o enfoque
interdisciplinar, a cartografia enquanto linguagem geográfica e o papel das
teorias e do método em Geografia.

Juiz de Fora, 04 de novembro de 2019.
2019

Profa. Dra. Clarice Cassab
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
Pós Graduação em Geografia

