
 
 
 

Nome do  Projeto de  Cooperação Internacional 

Globalização e dinâmicas sócio-espaciais 

 

Geografia (6,IG) 

Início  do  Projeto Término do  Projeto 

01/08/2018 31/07/2022 

Descrição do  Projeto 

Considerando a diversidade  de temáticas e teórico-metodológicas de interesse  do corpo de professores  e alunos 
da linha de pesquisa “Dinâmica  territorial: sistemas  técnicos atuais e novas práticas sócio- espaciais” do 
PPGGeo, o projeto de internacionalização  que se apresenta  pressupõe o desenvolvimento de atividades  
rotineiras  de pesquisa e ensino com instituições  internacionais  de prestígio que também revelam  tal  
diversidade, visando  promover  o avanço  da  ciência  geográfica  nos  principais  temas  que envolvem a 
geografia  brasileira e do mundo contemporâneo. Os projetos em andamento no programa apontam para  
continuidade de redes  de conhecimento e pesquisa,  intercâmbios  e projetos conjuntos com países  de ampla 
tradição de parceria  com os docentes, a exemplo das escolas  francesa, inglesa e americana. Também tem 
emergido nos últimos anos maior interesse  no estabelecimento de redes  de conhecimento e pesquisa com 
países latino-americanos, africanos  lusófonos, além de países ibéricos,  em especial  Espanha e Portugal.  Com 
a geografia francesa, já há fortes redes estabelecidas, com convênios firmados e realização  de pós-
doutoramento de parte dos professores  e também da realização  de estágio de doutorado (PDSE), resultando 
em projetos de pesquisas  e publicações conjuntas e várias missões de trabalho  (PPGGeo-França-PPGGeo).  
Com a  Geografia  anglo-saxã,  recentemente,   o  Instituto  de Geociências  tem estabelecido  intensa  parceria  
com a  Cardiff  University, possibilitando  a  produção de novos projetos de pesquisa  envolvendo redes  de 
pesquisa  e o planejamento de atividades  conjuntas entre  PPGGeo e o Programa  de Mestrado em Ambiente 
e Desenvolvimento  da Cardiff  University. Com países  ibero-americanos  está  em andamento um projeto com 
a Universidad  de Atioquia (UDEA)  cujo objetivo é resgatar o conceito de território  em diferentes  disciplinas, 
bem como seu uso em abordagens militantes.  Também há forte  vínculo dos professores  do PPGGeo com 
a Rede  Latino Americana  de Pesquisadores  de Didática  da Geografia  (Redladgeo).  Com relação  às  
Universidades  Espanholas (Universidad  de Madrid e Universitat  de Valencia), há convênios firmados entre 
elas  e a Unicamp, com destaque para as parcerias  realizadas com a Universidad  de Madrid em que já 
houve várias missões de trabalho de professores  entre essas  duas universidades, publicações conjuntas, 
cotutela de doutorado e o oferecimento de uma disciplina concentrada. 

 
Missões vinculadas ao  Projeto de  Cooperação 

Ano Quantidade Valor 

2021 1 R$ 22.089,00 

 
Recursos para  manutenção do  Projeto de  Cooperação Internacional 

Ano Valor 

2018 R$ 0,00 

2019 R$ 10.000,00 

2020 R$ 10.000,00 

2021 R$ 0,00 

2022 R$ 0,00 
 

 

Bolsas vinculadas ao  Projeto de  Cooperação 

Ano Modalidade Quantidade Valor  Total 

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses) 0 R$ 0,00 

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40 

2019 Professor  Visitante  no Brasil (15 dias) 0 R$ 0,00 

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40 

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40 

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses) 1 R$ 40.478,40 

 


