NÚCLEO, GRUPOS E
LABORATÓRIOS DE PESQUISA
CEP 28 | | Núcleo de Pesquisa Cidades,
Espaços Públicos e Periferia
GEPPIR | | Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Poder, Imagens e Representações
CSSJ | | Núcleo de Pesquisa Conflitos Sociais
e Sistemas de Justiça
LABCULT | | Laboratório de Cultura,
Planejamento e Representações Espaciais
NEEA | | Núcleo de Estudos em Economia
Aplicada

Instituto de Ciências da Sociedade e
Desenvolvimento Regional – ESR

Contato:
Rua José do Patrocínio, n° 71, Centro,
Campos dos Goytacazes – RJ
www.ppgdap.uff.br
ppgdap.cdr.esr@id.uff.br
@PPGDAP

NERU | | Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos
NESA | | Núcleo de Pesquisas e Estudos
Socioambientais
NETRAD | | Núcleo de Pesquisa em Dinâmica
Capitalista e Ação Política
OM | | Observatório das Metrópoles
PROGRAMA ASSOCIADO À

INSTITUIÇÕES DE FOMENTO

Konnichiwa!
Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional,
Ambiente e Políticas Públicas

APRESENTAÇÃO
O programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional,
Ambiente e Políticas Públicas em
nível de Mestrado visa contribuir
para a produção científica, para o
debate conceitual, político e ético
em uma perspectiva crítica do
desenvolvimento, assim como de
suas consequências e conflitos em
suas dimensões local, regional e
global.
Partimos do pressuposto de que a
noção de desenvolvimento – cujo uso
atravessa distintos campos do
conhecimento – encontra-se no
centro de uma disputa pela definição
dos fins, meios e consequências da
ação humana e envolve
pesquisadores, atores
socioeconômicos, agentes do Estado
e diversos atores sociais numa disputa
ética e política. A questão ambiental é
uma das arenas deste embate e na
qual as dimensões epistemológicas,
políticas e práticas articulam-se e
abrem um amplo universo de
pesquisa interdisciplinar que o
Programa organiza sob os conceitos
de ambiente, sociedade e
desenvolvimento. Igualmente, o
desenvolvimento como noção e

conjunto de políticas públicas é
problematizado nas arenas de disputas
democráticas por tender a priorizar
grandes atores econômicos e regiões
centrais, acirrando as desigualdades
sociais, regionais e os riscos ambientais.
Nessa perspectiva, o Programa
enquadra tal problemática como
pertinente aos conceitos de
desenvolvimento, políticas públicas,
conflito e cidadania.

LINHA DE PESQUISA
Desenvolvimento, Ambiente,
Políticas Públicas, Conflito e
Cidadania.
Esta única linha agrega pesquisas
sobre o acesso, uso e gestão de
recursos naturais; desastres ambientais;
história ambiental; gestão de resíduos;
educação ambiental; populações
tradicionais e uso de recursos,
agricultura familiar; agronegócio e
economia rural; campo, cidade e
mercado de terras e política ambiental.
Busca, ainda tratar dos problemas
sobre mercados de trabalho e
informalidade; mobilidade e circulação;
moradia e segregação; movimentos
sociais; políticas de desenvolvimento;
desigualdades e políticas sociais;
política educacional; gestão e políticas
culturais; política regional e
planejamento e gestão de políticas
públicas.

CORPO DOCENTE
[ QUADRO PERMANENTE ]
Elis de Araújo Miranda | Geografia | doutorado
em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ)
Érica Tavares da Silva Rocha | Ciências Sociais |
doutorado em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ)
Érica Terezinha Vieira de Almeida | Serviço
Social | doutorado em Serviço Social (ESS/UFRJ)
Glaucia Maria Pontes Mouzinho | Ciências Sociais |
doutorado em Antropologia (PPGA/UFF)
Hernan Armando Mamani | Ciências Sociais |
doutorado em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ)
Maria do Socorro Bezerra de Lima | Geografia |
doutorado em Ciências Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade
(CPDA/UFRRJ)
Maria Gabriela Scotto | Antropologia |
doutorado em Antropologia Social
(PPGAS/MN/UFRJ)
Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva |
Economia | doutorado em Economia (PPGE/UFF)
Vanuza da Silva Pereira Ney | Economia |
doutorado em Produção Vegetal - Economia
Agrícola (PGPV/UENF)

[ COLABORADORES ]
Antenora Maria da Mata Siqueira | Serviço Social |
doutorado em Engenharia Agrícola/Planejamento e
Desenvolvimento Rural Sustentável
(FEAGRI/UNICAMP)
José Luis Vianna da Cruz | Ciências Sociais |
doutorado em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ)

