
 

 

Linhas de Pesquisa – Mestrado em Ambiente, Sociedade e Território 

Linha 1. Sociedade e ambiente 

Esta linha tem como objetivos pesquisar as relações entre as sociedades e os recursos naturais, 

investigando os grupos humanos na sua interação com os ambientes naturais e construídos nas 

suas diversas situações. Compreende o estudo da criação de mecanismos de gestão de 

recursos, as ações coletivas e públicas de mediação, os conflitos e acordos em torno de fluxos 

e estoques de recursos da natureza. Igualmente, procura compreender as dinâmicas históricas 

de uso e distribuição de recursos naturais, identificando culturas e costumes associados a 

grupos humanos, transformações induzidas nas relações entre as sociedades humanas e a 

natureza. Inclui estudos sobre povos tradicionais e seus costumes relacionados a determinados 

biomas, as tensões originadas dos confrontos entre população e recursos, os programas e 

políticas associados aos recursos e à sua conservação. Configurando-se os seguintes eixos 

temáticos de pesquisa: (i) conflitos, (ii) cultura e recursos e (iii) população e natureza. 

 

Linha 2. Território e desenvolvimento 

Com o propósito de pesquisar e desenvolver conhecimentos sobre as diversas interações entre 

os espaços, as ações humanas e o desenvolvimento, analisando as características 

sócio/econômicas/culturais de espaços determinados para compreender potencialidades e 

limites do crescimento. Compreende estudos sobre territorialidades, programas de 

desenvolvimento, interação rural/urbano, climas e técnicas de espaços subnacionais que 

configuram especificidades. Para tanto, concebe-se o território como uma categoria 

polissêmica que encerra processos dinâmicos, múltiplos, diversos e contraditórios nas formas 

de apropriação e uso da natureza. Estado e sujeitos sociais assumem assim importância pela 

sua ação política como gestores, mas também como produtores do território. Esta linha de 

pesquisa contemplará investigações sobre o processo contínuo de produção de territórios e a 

construção de políticas públicas de desenvolvimento territorial, com um foco articulado desta 

temática no semiárido e na sua relação com outras dinâmicas da sociedade brasileira, 

configurando-se os seguintes eixos temáticos de pesquisa: (i) programas públicos; (ii) 

território; (iii) semiárido. 

 

Perfil do Profissional a ser formado 

O mestrado em Produção Animal da UFMG recebe apoio da CAPES, do CNPq e da 

FAPEMIG para o financiamento de projetos de pesquisa, bolsas e equipamentos. Não há 



 

 

número fixo de bolsas disponíveis para discentes, pois pode ocorrer variação a cada processo 

seletivo 

O mestrado em Sociedade, Ambiente e Território visa proporcionar ao estudante uma postura 

investigativa, crítica e sistêmica na abordagem de temas relacionados a ambientes, 

sociedades, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, territorialidades, 

biomas, interação rural/urbano e programas de desenvolvimento. Procura criar habilidades 

interdisciplinares para o mestrando analisar dinâmicas históricas e demográficas, os sistemas 

de uso da natureza, compreender as tensões originadas nas disputas pelos recursos e os 

programas e políticas associados à conservação ambiental e aos espaços sócio-econômicos. 

O(a) mestre(a) formado no programa deverá ingressar no mercado de trabalho contando com 

as seguintes habilidades: a) Capacidade de lecionar em ensino médio e superior; b) Formação 

para atuar em agências de pesquisa e fomento, dispondo de habilidades para investigar 

realidades complexas usando metodologias interdisciplinares; c) Capacitação profissional 

para analisar, gerir e formular programas e projetos de desenvolvimento, tendo habilidade 

para suprir as necessidades de órgãos públicos e agências da sociedade civil; d) Formação 

para atuar como formuladores(as) e ou analistas de políticas públicas. 


