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Descrição do  Projeto 

Considerando a diversidade  teórico-metodológica e de temáticas  de interesse  do corpo de professores  
e alunos da linha de pesquisa  “Sistemas de informação geográfica,  análise  dos componentes 
naturais  da paisagem e das transformações  decorrentes  do uso e ocupação”,  do PPGGeO,  bem 
como da própria ciência  geográfica  mundial,  o  projeto  de  internacionalização   que  se  apresenta  
pressupõe  o desenvolvimento de atividades  rotineiras  de pesquisa e ensino com instituições 
internacionais  de prestígio e que também revelem  tal diversidade, visando promover o avanço da 
ciência geográfica nos principais  temas  que envolvem a geografia  física  brasileira e do mundo 
contemporâneo. As pesquisas realizadas em parceria  com a Lomonosov Moscow State  University, 
resultam  de uma rede de discussão iniciada há 3 anos, quando o pesquisador Alexander Makeev,  
referência  internacional sobre os estudos e pesquisas  sobre paleopedológicos e paleambientais  do 
Quaternário  esteve  na Unicamp, ministrando um curso de pós-graduação para  os alunos do 
Programa  de Pós-Graduação  em Geografia  e Geologia,  com recursos  da Vreri-Unicamp.  Já o 
projeto intitulado “A  Paisagem  como unidade de análise  espacial  sob uma abordagem 
Geossistêmica: o Litoral  do Estado  de São  Paulo/Brasil  e Litoral  de Havana/Cuba”, financiado 
pela Fapesp,  processo n.2015/18347-2, tem como objetivos,  a partir  de tratamento metodológico 
específico,  definir o estado ambiental de ambas as áreas  de estudo e considerar  a análise dos 
modelos institucionais  de gestão costeira  assistidos nos países  e sua relação  de ação nas 
situações de vulnerabilidade.  O projeto aproxima dois grupos de estudos-Grupo de Estudos 
Ambientais e Litorâneos (Unicamp) e Grupo de Pesquisa da Geoecologia da Paisagem da 
Universidade de Havana/Cuba. Com a University  of kansas  (Lawrence-KA,  EUA) o objetivo dos 
trabalhos  em parceria  com o PPGGeo tem sido o aprimoramento da análise  ambiental a partir da 
incorporação de metodologias que considerem o tema de valoração  ambiental,  linha de 
especialidade  do grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Dr. J. Christopher Brown. Com a 
University  Rostock (Alemanha),  o principal objetivo é o estudo de metodologias aplicadas  ao 
planejamento ambiental tendo como uma das variáveis a abordagem da paisagem sonora, tema de 
especialidade  do grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Dr. Holger Behm. 

 
 

Missões vinculadas ao  Projeto de  Cooperação 

Ano Quantidade Valor 

2019 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 

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

2021 Professor  Visitante  no Brasil (15 dias) 1 R$ 16.155,29 

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

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

 


