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RESUMO 

 O Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade (PPGMAS) do 

Centro Universitário de Caratinga (UNEC/MG), uma instituição pública de direito privado 

sem fins lucrativos, foi aprovado pela CAPES em fevereiro de 2004. O curso iniciado em 

junho de 2001 apresenta um formato ímpar onde duas linhas de pesquisa denominadas 

Gestão Ambiental e Ambiente e Saúde agregam-se em um Projeto Integrador intitulado 

“Desenvolvimento Regional Sustentável do Leste Mineiro”. O objetivo do presente artigo é 

apresentar a concepção do programa de Pós-Graduação e discutir a sua importância na 

formação de profissionais para atuarem em diversas áreas do Planejamento e 

Desenvolvimento Regional. 

 A implantação do mestrado, com um enfoque profissionalizante, e forte inserção 

regional, além de espelhar os anseios da UNEC/MG no alcance de inúmeras metas, almeja 

o desenvolvimento de dissertações voltadas à identificação dos grandes entraves da região, 

tanto no âmbito econômico, como no social, já que o município de Caratinga se insere numa 

microrregião com mais de 500 mil habitantes, onde cerca de 70% de sua população possui 
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rendimentos inferiores a 02 salários mínimos, com registros de municípios onde 10% da 

população não possui nenhuma forma de renda. A implantação e o desenvolvimento do 

curso encontram-se respaldados em uma eficiente rede de interação entre a UNEC com 

setores profissionais não acadêmicos, representados pelas áreas de educação, de 

prestação de serviços, órgãos públicos e o mercado privado de contratação direta. 

 Como resultados da implantação do mestrado profissionalizante voltado para o 

Desenvolvimento Regional, destacam-se: (i) a consolidação do reconhecido papel da 

UNEC/MG como um “agente” de desenvolvimento regional; (ii) o atendimento a uma 

demanda regional de capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo 

mestrado acadêmico, (iii) a aplicação de recursos com o propósito de fortalecer-se a 

UNEC/MG como pólo regional de educação, função para o qual foi criada; (iv) o 

desenvolvimento e a difusão de metodologias/ tecnologias orientadas para a utilização 

racional dos recursos ambientais do Leste Mineiro, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da população desta região; (v) a formação de profissionais para 

exercerem liderança em processos de transformação, de forma a elevar os padrões de 

excelência em meio ambiente e sustentabilidade, dando subsídios para planejamento 

estratégico e promovendo o desenvolvimento regional do Leste Mineiro. 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de capacitação profissional, que vem sofrendo mudanças ao longo do 

tempo em função das transformações na estrutura das relações econômicas e de trabalho 

que lhes dão suporte, bem como a crescente demanda por novas qualificações, exige que 

os diferentes profissionais tenham a capacidade de adquirir novas informações e tenham 

condições de enfrentar situações novas em ambientes em mutação constante. 

A proposta de mestrado Profissional, delineada pela portaria n.º 1740/94 da 

CAPES/MEC, de 20 de dezembro de 1994, e posteriormente modificada pela portaria n.º 80, 

de 16 de dezembro de 1998, é uma primeira tentativa de mudança no sistema de pós-

graduação no Brasil. A modalidade do mestrado profissionalizante foi assim definida para 

aqueles programas que dar um grau de especialização àqueles profissionais que não 

querem seguir uma carreira acadêmica e, não obstante, precisam de conhecimentos 

especializados para progredir em sua área de atuação. Um fator que é diferencial nesta 

modalidade de ensino em pós-graduação é o trabalho, que pode ser desenvolvido para 

aplicação direta em problemas vividos pelo próprio aluno em seu ambiente de trabalho. 

 O presente trabalho apresenta a atuação do Centro Universitário de Caratinga 

(UNEC/MG) em sua área de inserção através de seu Programa de Pós-Graduação em Meio 
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Ambiente e Sustentabilidade (PPGMAS), com um Curso de Mestrado profissionalizante em 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (MPMAS). 

 O Programa nasceu da consolidação de um grupo de pesquisa constituído por 

profissionais de trajetórias semelhantes, com experiência de trabalhos conjuntos anteriores 

ao seu ingresso na UNEC, tendo em sua maioria realizado o mestrado em instituições 

nacionais e o doutorado em universidades estrangeiras. Posteriormente, após atuar em 

docência e pesquisa em universidades públicas tradicionais, sem, contudo, vislumbrar 

perspectivas de progresso, devido à falta de espaço para atuação ou possibilidade de 

contratação nestas instituições, o grupo aceitou o convite e o desafio de atuar em uma 

instituição privada, do interior do estado e com pouca tradição em pesquisa, mas 

interessada em realizar um trabalho sério voltado para as necessidades regionais. Desta 

forma, o grupo participou do seu crescimento, auxiliando na sistematização da pesquisa, na 

geração de conhecimento e na consolidação de sua posição como pólo regional de ensino. 

 A implantação e desenvolvimento do programa encontram-se respaldados em um 

esquema eficiente de atividade comum entre a UNEC com setores profissionais não 

acadêmicos, representados pelos setores de educação, de prestação de serviços, órgãos 

públicos e o mercado privado de contratação direta. 

SOBRE A INSTITUIÇÃO 

 O Centro Universitário de Caratinga é instituição pública de direito privado, sem fins 

lucrativos, fundada em 1963 e reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal 638/70 e 

pela Lei Estadual 5759/71. Criada pelo governo do estado de Minas Gerais, a instituição não 

possui a figura do reitor-proprietário, sendo administrada sob a supervisão de um conselho 

diretor constituído por lideranças do município (religiosos, empresários e membros da 

sociedade), que não recebem nenhum tipo de remuneração, incluindo aí inclusive o seu 

presidente do conselho. De acordo com o artigo 82, parágrafo 10, inciso II da constituição 

mineira, a UNEC teve a oportunidade de integrar-se ao sistema estadual e tornar-se parte 

integrante da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Todavia optou em 

12/02/1990 por extinguir seus vínculos com o poder público estadual, permanecendo com 

caráter privado (sem ser particular e sem proprietário) e filantrópico, sob a supervisão 

pedagógica e fiscalização do Conselho Estadual de Educação. 

 Dentro do princípio da criação de Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no interior 

do estado e buscando dar uma oportunidade de qualificação à população do Leste de Minas 

Gerais, foram criados em 1975 os cursos de Licenciatura em História, Letras e Pedagogia. 

Em seguida vieram os cursos de Licenciatura em Ciências/Matemática (1995), Geografia 

(1995), Fisioterapia (1996), Bacharelado em Administração (1998), Ciências/Física (1998) e 
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Educação Física (1998). No início de 2002, foram implantados os cursos de Medicina e 

Química e os cursos de Magistério Normal Superior e Enfermagem encontram-se em fase 

inicial de implantação. Recentemente, em julho de 2003, iniciou-se o curso licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

 As atividades de Pós-Graduação com cursos criados pela própria UNEC tiveram início 

em 1995, com a abertura do Curso de Especialização em Geografia Física (12 meses de 

duração) contando em seu quadro docente, além de professores da UNEC, com docentes 

da UFMG e da UFV. 

 Em 1999, com pequenas variações no quadro docente, foi criado o curso de 

Especialização em Ciências do Ambiente. Durante estes anos especializaram-se na UNEC 

mais de 200 professores e profissionais que atuam em empresas, instituições públicas e 

privadas e escolas da rede pública e privada de cidades situadas a uma distância média de 

100 km da UNEC, mostrando a grande área de influência da instituição. 

 Em 2002 e 2003, como resultado direto da disseminação da mentalidade interna de 

sistematização da pesquisa pelo núcleo docente que propõe este programa, ocorreu uma 

considerável expansão dos cursos de pós-graduação da instituição. Atualmente, além dos 

dois cursos anteriormente citados são oferecidos mais 20 cursos nas áreas de Fisioterapia, 

Língua Inglesa, História do Brasil, Matemática, Ensino de Física, Ensino de Química, 

Educação Ambiental, Pedagogia, Educação Física, Ensino Religioso, Psicologia, 

Administração e Informática. 

SOBRE A FORMAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA 

 Desde 1997, a política da UNEC direcionou-se para a expansão da instituição pautada 

na qualidade de ensino, disponibilizando entre 17 e 23% de seu orçamento anual para a 

qualificação de seus professores. Investiu também na contratação de doutores que foram 

aproveitados nos cursos de graduação e pós-graduação, dinamizaram o recém criado 

Centro de Pesquisa e Extensão Dr. Joaquim Eure Pereira (CEPEX), implantaram o 

Programa de Iniciação Científica (PIC) na Instituição e trabalharam para a sistematização 

das atividades de pesquisa na Instituição. No âmbito do PIC, a instituição concede bolsas de 

iniciação científica para alunos, bolsas de auxílio à pesquisa para professores, bem como 

apoio para desenvolvimento dos projetos (aquisição de equipamentos e materiais, diárias de 

campo, compra de softwares e livros). Para tal são disponibilizados recursos próprios da 

ordem de 200 mil reais anuais. 

 O núcleo multidisciplinar de doutores iniciou também após a criação do PIC os 

trabalhos conjuntos de pesquisa, de orientação de alunos, extensão e de consultoria e 
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assessoria técnica, atuando de forma sistemática na região na área de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Produziram-se, através deste Grupo de Pesquisa, estudos sobre Planos 

Diretores Urbanos, sobre Unidades de Conservação, o Diagnóstico Ambiental da Bacia do 

Rio Caratinga e o licenciamento ambiental de projetos de diferentes naturezas. 

 Os resultados e experiência adquiridos através deste trabalho conjunto, combinados 

com a experiência anterior dos profissionais e da aquisição em regime de comodato da 

antiga Fazenda Experimental de Caratinga propiciaram a elaboração e viabilização da 

presente proposta de mestrado profissionalizante. Com início do curso em Junho de 2001, 

intensificou-se ainda mais a atuação do Grupo na região Leste de Minas Gerais, 

consolidando ainda mais a UNEC como um importante centro de capacitação e qualificação 

de profissionais. 

 A partir de 2002, seguindo as recomendações e sugestões da visita prévia realizada 

pelos consultores da CAPES Prof. Jorge Natal do IPPUR/UFRJ, representando o Comitê de 

Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação de Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia e Profª. Maria Leonor Lopes Assad do IGC/UnB, representando o 

Comitê Multidisciplinar, o MPMAS da UNEC efetuou a contratação de mais 2 (dois) 

docentes em regime NR6 para atuar na grande área de Ciências Humanas e sociais, além 

de profissionais nas áreas de química, biologia e saúde. Atualmente o núcleo docente 

permanente do curso conta com 11 profissionais atuando em regime NRD6. 

SOBRE O APOIO E COMPROMETIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

É importante realçar, que a UNEC adota todos os recursos possíveis para a efetiva 

consolidação de seu programa de pós-graduação. Para isso não mede medidos esforços, já 

que a instituição tem no mestrado sua efetiva prioridade. Ademais, por se tratar de uma 

instituição com 35 anos de existência, com mais de 4.000 alunos, 150 professores, 360 

funcionários administrativos, 16 cursos de graduação, 22 cursos de pós-graduação lato 

senso; e que possui grande reputação junto aos órgãos a que é submetida e à população de 

uma representativa área de polarização, a UNEC tem pleno conhecimento das 

responsabilidades assumidas com a criação deste mestrado. As suas atribuições foram 

exaustivamente discutidas e o deferimento concedido pelo Conselho Deliberativo da UNEC 

em relação à criação do mestrado foi resultado de criteriosa análise da relação custo x 

benefício. 

As razões que levaram a UNEC a criar um mestrado como o que se apresenta neste 

projeto, podem ser percebidas através dos seus anseios em alcançar as seguintes metas: 

 12443



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

• Consolidar o reconhecido papel que desempenha como um “agente” de 

desenvolvimento regional, através de sua atuação como prestadora de serviços 

nas áreas de educação, saúde e meio ambiente no contexto regional; 

• Atender uma demanda regional de capacitação profissional de natureza diferente 

da propiciada pelo mestrado acadêmico, formando profissionais experientes que 

objetivam desenvolver habilidades intelectuais de aplicação mais imediata e 

investigativa; 

• Dar visibilidade ao intenso trabalho desenvolvido nos últimos 10 anos com o 

propósito de colocar a UNEC, entre as entidades de ensino superior, séria e 

comprometida com o papel para o qual foi criada; 

• Aplicar seus recursos, sem a finalidade exclusiva de lucros financeiros, e sim 

com o propósito de dinamizar o crescimento da instituição e fortalecer seu papel 

como pólo regional de educação; 

• Desenvolver, na região, a pesquisa aplicada, sendo esta prática bastante 

escassa nas instituições particulares e, principalmente naquelas localizadas 

distantes dos grandes centros; 

• Criar, regionalmente, um mecanismo eficiente de atividade comum entre a 

instituição de pesquisa UNEC e os setores profissionais não acadêmicos 

relacionados com a área de demanda do curso, através de intercâmbios Técnico-

profissionais; 

• Produzir estudos que sejam compatíveis às demandas conhecidas na região, 

fortalecendo desta forma o reconhecimento da importância da UNEC no âmbito 

regional; 

• Produzir transformações no manejo dos recursos naturais, gerando 

informações/conhecimento que resultem em melhoria da qualidade de vida da 

população para a qual tais estudos foram gerados; 

• Introduzir/difundir, junto aos diversos departamentos da UNEC, o desejo de 

verticalização de outras áreas de conhecimento, demonstrando a possibilidade 

futura de criação de outros cursos de pós-graduação; 

• Facilitar a realização de intercâmbios com outros pesquisadores e outras 

instituições, que raramente freqüentam ou acreditam na potencialidade/seriedade 

das pequenas instituições, em especial, daquelas localizadas nos municípios do 

interior; 
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• Propiciar o desenvolvimento de uma mentalidade interna orientada para a 

pesquisa. Para tal, prevê-se o contínuo relacionamento entre a graduação, a pós-

graduação lato senso e o mestrado, no aguçamento da percepção entre os 

envolvidos, da necessidade e importância da pesquisa. O objetivo é que este 

princípio seja difundido em toda a instituição. 

Como síntese de comentários anteriores, a UNEC vislumbra com este mestrado 

ganhos indiretos, que não se relacionam num primeiro momento com lucros financeiros, e 

sim com a reafirmação da instituição como uma entidade de vanguarda, que realmente 

destina seus recursos a investimentos com o propósito de estimular o desenvolvimento 

regional, confirmando desta forma, a realidade para a qual foi criada. 

A direção da UNEC reconhece que a sustentação de um curso como este não se 

pauta, exclusivamente, na disponibilidade de recursos para assimilar um custo que do ponto 

de vista financeiro é deficitário para a instituição, considerando a ótica permanente 

comercial. É primordial também a existência de recursos humanos para o desenvolvimento 

das atividades propostas e implementação dos objetivos almejados. 

Ciente disto, a UNEC reconhece as dificuldades em manter um quadro de docentes 

qualificados numa cidade distante dos grandes centros urbanos e dos conceituados centros 

de pesquisas. Ambos, via de regra, estabelecem-se ou florescem em capitais ou em sua 

área de polarização imediata e estão sempre vinculados a universidades públicas, no caso 

de Minas Gerais, preferencialmente as federais. 

Por isso, a UNEC não estabeleceu como critério obrigatório para pertencer ao 

quadro de docentes vinculados ao mestrado, a fixação de residência em Caratinga. A 

direção reconhece a importância da manutenção de laços estreitos entre seus docentes e 

outras instituições. Por isso, agregou como vantagem para estes, a disponibilidade de 

transporte semanal, por via rodoviária ou aérea, sem nenhum ônus. Além disso, criou em 

suas dependências, adequadas condições de hospedagem, onde os professores que 

residem em outras cidades contam com toda a infra-estrutura necessária ao seu bem-estar. 

Atualmente a UNEC conta com 50% de seus professores residindo em Caratinga, enquanto 

os demais permanecem na cidade de terça a sábado. 

Dentro deste princípio de flexibilidade que objetiva, conforme citado, garantir o 

vínculo do professor com a instituição, incentiva e permite aos docentes importantes trocas 

intelectuais, sem prejuízo da presença regular em Caratinga. Isto garante a continuidade 

das conexões dos docentes junto aos centros e instituições de pesquisa, órgãos de fomento 

e fóruns de discussões, e ao mesmo tempo difunde o nome da UNEC extramuros, dando-

lhe maior visibilidade, algo fundamental para as entidades de ensino superior privadas 

localizadas nas pequenas e desconhecidas cidades. 

 12445



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Esta política, usualmente praticada pela UNEC, vem funcionando e parece se 

constituir em um essencial atrativo para a permanência dos docentes na instituição, 

conforme pode ser constatado junto ao departamento pessoal da mesma. 

OBJETIVOS DO CURSO 

 O PPGMAS destaca-se pela sua forte e importante inserção regional, visando 

contribuir para a formação de profissionais para atuarem em diversas áreas do 

planejamento e desenvolvimento regional. O mestrado profissionalizante é dirigido a 

profissionais atuantes nas áreas de Meio Ambiente e Sustentabilidade, professores 

universitários e professores licenciados que buscam uma maior qualificação, articulando o 

ensino com a aplicação profissional de forma diferenciada e flexível. São objetivos do 

programa: 

• Desenvolver e difundir metodologias/tecnologias orientadas para a utilização 

racional dos recursos ambientais do Leste Mineiro; 

• Formar profissionais para exercerem liderança em processos de transformação, 

de forma a elevar os padrões de excelência em meio ambiente e 

sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento regional do Leste Mineiro; 

• Qualificar profissionais para atividades de consultoria, treinamento, avaliação, 

gestão e planejamento ambiental em instituições públicas e privadas do Leste 

Mineiro, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida da população desta 

região; 

• Capacitar profissionais para a interação com os diversos níveis e áreas das 

atividades ambientais, construindo novas configurações organizacionais e 

estratégicas, com ênfase no setor rural; 

• Qualificar professores universitários e professores licenciados para atuação na 

área ensino sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade no Leste Mineiro. 

CLIENTELA E INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

O programa atende em primeira instância um público alvo composto por funcionários 

e secretários de prefeituras da região, técnicos de instituições públicas e privadas, de 

organizações não governamentais, de empresas privadas e professores de universidades 

particulares e de escolas públicas e privadas da região. As principais características deste 

público incluem trabalho em tempo integral durante a semana, necessidade de 

conhecimentos especializados para progredir profissionalmente, falta de condições de 
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abandonar sua inserção no mercado de trabalho, apoio da empresa onde trabalha que 

concede em alguns casos bolsa para custeio das mensalidades. Além disso, com exceção 

dos professores universitários, os candidatos enxergam a carreira acadêmica como uma 

opção secundária e, parte deles reside em municípios distantes entre 30 a 100 km da sede 

do curso. Em alguns casos esta distância alcança até 300 km. 

A infra-estrutura física do Mestrado Profissionalizante envolve instalações distribuídas 

nas Unidades I, II e III da UNEC. A Unidade III constitui a sede oficial do mestrado. Trata-se 

da Fazenda Experimental de Caratinga, onde funcionava uma das unidades do extinto 

Instituto Brasileiro do Café – IBC. Atualmente a fazenda pertence ao Ministério da 

Agricultura, e é utilizada pela UNEC em regime de comodato em parceria com a 

Cooperativa de Café de Caratinga (COOPERCAFÉ). Com cerca de 150 hectares, situada a 

7 km do centro de Caratinga, nas margens da BR-116 (Rio - Bahia). 

Em todas as unidades o aluno dispõe de confortáveis e informatizadas bibliotecas, 

laboratórios de informática, salas de estudo e locais para projeção de filmes e slides. 

Setorialmente o aluno tem acesso na unidade I aos laboratórios de Informática, à Biblioteca 

Setorial dos cursos de Geografia, História, Administração e Pedagogia. No Centro de 

Pesquisa e extensão Dr. Joaquim Eure Pereira, localizado nesta unidade, trabalha 

permanentemente, parte da equipe de professores do mestrado. 

Na Unidade II os discentes têm acesso ao Laboratório de medidas e 

Avaliação/Motricidade, à Biblioteca Setorial dos cursos de Fisioterapia, Medicina, Educação 

Física, Enfermagem, Física e Química, bem como a gabinetes para estudo individual e salas 

de reunião. 

Na unidade III, onde se concentram as atividades de ensino da pós-graduação, o aluno 

dispõe de laboratório de geociências (LAGEO), de Análise de Solos e Fertilizantes, com 

AAS (LASF), de computadores para uso específico do mestrado e condições adequadas de 

estudo junto à biblioteca. Aqui se encontram ainda a biblioteca setorial, três salas de aula, 

cinco salas para professores do Quadro Permanente e sala de estudo exclusiva para alunos 

do mestrado, todas com acesso via Internet. 

ESTRUTURA CURRICULAR 

Estrutura curricular clara e consistentemente vinculada à sua especialidade e 

compatível com um tempo de titulação de 24 meses (dois anos, 4 semestres). Para 

obtenção do Título de Mestre, o estudante admitido deverá cursar 24 (vinte e quatro) 

créditos em disciplinas, sendo 12 (doze) nas obrigatórias e 12 (doze) nas optativas; bem 

como 12 (doze) créditos referentes à dissertação. As disciplinas obrigatórias englobam um 
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conteúdo de conhecimento fundamental, considerado mínimo necessário para a formação 

do aluno, para atender aos objetivos do curso. Já as disciplinas optativas atendem à 

demanda referente às linhas de linhas de pesquisa propostas, incluindo práticas voltadas 

para o conhecimento e utilização de técnicas na área de estudo. Dentro da prática da 

interdisciplinaridade, todas as disciplinas são via de regra compartilhadas por dois ou mais 

professores e ministradas conjuntamente. 

De acordo com o regimento interno do mestrado, o projeto de dissertação de 

mestrado, apresentado no início do terceiro semestre de curso, e a dissertação de mestrado 

são avaliados por banca que necessariamente inclui docentes externos ao programa. Na 

avaliação do projeto, um professor externo, e na defesa da dissertação, dois professores 

externos. 

Procedimentos de qualificação e treinamento dos discentes envolvem trabalhos de 

campo em todas as disciplinas e quase sempre trabalhos práticos como forma de avaliação 

de desempenho nas mesmas. Aproveitando a experiência profissional dos alunos, estes 

levantamentos práticos são realizados em grupo, conjugando teoria e treinamento da prática 

interdisciplinar, que é característica do programa. Os trabalhos apresentados em forma de 

seminários escritos e com apresentação oral aberta a toda a comunidade acadêmica e não-

acadêmica constituem base para elaboração de trabalhos a serem apresentados em 

eventos, jornais, revistas regionais e periódicos. 

A disciplina obrigatória “Seminário Integrador”, funciona com fórum de integração em 

professores e alunos do curso, e contempla sempre o trabalho de campo com todo o corpo 

docente, discente e administrativo, onde são discutidas as prioridades e as particularidades 

do curso. 

A disciplina obrigatória “Seminários de Pesquisa” funciona com um fórum de 

debates, com a participação de setores não acadêmicos da região, e pesquisadores 

convidados, promovendo uma interação do mestrado com estes setores e colhendo 

subsídios para o direcionamento das atividades de pesquisa e extensão. 

O PAPEL DO MESTRADO PROFISSIONALIZANTE NO PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Áreas de Atuação 

 A Estrutura do curso está pautada em duas linhas de pesquisa: Gestão Ambiental e 

Ambiente e Saúde. Estas linhas almejam criar condições para viabilizar a superação dos 

conflitos existentes no processo de desenvolvimento sustentável, preparando os mestrandos 

para a gestão dos recursos ambientais, os quais são essenciais para a qualidade de vida 
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das populações. Desta forma o mestrado profissionalizante propicia uma grande atuação, 

voltada para resolução de questões diretamente relacionadas aos anseios da sociedade. 

 A linha de pesquisa Gestão Ambiental inclui projetos que lidam com um 

gerenciamento sustentável dos recursos ambientais, pautados na utilização do conceito de 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e no conhecimento da dinâmica terrestre, 

do manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos. O desenvolvimento de pesquisas 

na área de gestão ambiental reveste-se de fundamental importância quando se analisa as 

formas produtivas de apropriação do espaço natural no leste mineiro e inúmeras regiões do 

Brasil. O desenvolvimento desta linha de pesquisa é produto de reflexões que conjuminaram 

na identificação de um conjunto de aspectos que sugerem a existência de potencialidades 

adormecidas regionalmente. O quadro de degradação ambiental, resultante desta 

apropriação, mostra de forma geral, comprometimento dos recursos hídricos, a perda de 

fertilidade dos solos e a perda de biodiversidade. Como conseqüência, utiliza-se para a 

garantia do uso da terra, maiores quantidades de insumos de diferentes naturezas, 

representados por agroquímicos, água, energia e trabalho humano. Em alguns casos, a 

inviabilidade da prática agrícola resulta no abandono de áreas intensamente degradadas 

que se constituem em eternas fontes de poluição ambiental. Pesquisas na área de gestão 

ambiental buscam resgatar a qualidade ambiental do espaço natural, compatibilizando o uso 

da terra para finalidade de obtenção de renda com preservação dos recursos ambientais. As 

informações produzidas permitem/subsidiam/fomentam esforços empreendidos com o 

objetivo de se romperem as práticas conservadoras de manejo dos recursos naturais, 

normalmente herdadas historicamente e, por isso mesmo, de difícil ruptura. 

 Da mesma forma, o desenvolvimento de projetos que resultem na identificação de 

novas oportunidades de cultivos no leste mineiro tem como propósito a transformação do 

uniforme cenário de uso da terra observado na região, onde a cafeicultura aparece como o 

plantio hegemônico. Em menor escala, ocorrem nos fundos de vale, no domínio dos solos 

desenvolvidos em várzeas e terraços, o plantio de hortaliças e legumes destinados ao 

abastecimento regional. No entanto, o café é, sem dúvida, a cultura geradora de emprego e 

renda para alguns municípios, estando a qualidade de vida da região, submetida aos 

estoques do produto no mercado mundial e das políticas econômicas destinadas ao setor. 

Esta vulnerabilidade é explícita nos ciclos sucessivos de alta e baixa nos preços do café, 

cujos reflexos imediatos, resultam em desemprego e falência dos produtores. O 

desenvolvimento das investigações tem levado à identificação das variáveis técnicas e 

econômicas para a difusão de novos cultivos, permitindo a diversificação da base 

econômica regional, resultando em fortalecimento da mesma. Os esforços devem conduzir 

também para a identificação de cultivos que demandem a utilização de globos menores de 
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terra, criando alternativas para o adequado sustento de famílias e a destinação de maiores 

espaços para a recuperação/preservação ambiental. 

 A linha de Pesquisa Ambiente e Saúde busca contribuir com desenvolvimento 

regional através de estudos voltados para a saúde do trabalhador rural, objetivando a 

melhoria de sua qualidade de vida. Esta linha de pesquisa tem o propósito de investigar as 

rotinas adotadas no desenvolvimento das diferentes tarefas praticadas na área ambiental. A 

investigação permite a identificação dos procedimentos que resultam em danos posturais, 

em esforços excessivos, em rotinas de trabalho inadequadas. Objetiva também identificar de 

que forma os atributos ambientais interferem na saúde do trabalhador rural. Sabe-se que o 

esforço empreendido em diferentes condições de declividades, em diferentes condições 

climáticas, nas diferentes formas de trato com os agroquímicos, entre tantos outros 

aspectos, pode resultar em conseqüências físicas indesejáveis ao homem do campo, 

resultando em aposentadorias precoces, afastamentos médicos e conseqüentemente, 

perda/redução de sua capacidade de trabalho. Como resultado das informações produzidas 

por esta linha de pesquisa, vem sendo desenvolvido novos procedimentos/sistemáticas, 

rotinas, técnicas e normas de avaliação dos aspectos. 

Projeto Integrador 

 De uma maneira geral, os projetos de pesquisa de cada uma das duas linhas de 

atuação se conectam em um projeto integrador, cujo objetivo é produzir o diagnóstico 

Ambiental para a região do Médio Rio Doce, servindo de base para o planejamento do 

Desenvolvimento Regional, mediante o aprofundamento dos conhecimentos básicos e 

essenciais, a geração de novas metodologias de trabalho e a difusão e utilização dos 

resultados obtidos. 

 O Projeto integrador age como um norteador das atividades do mestrado e funciona 

como um agregador das atividades multidisciplinares do grupo que inclui pesquisadores 

atuantes em diferentes aspectos da Ciência Ambiental, em especial a agronômica, de 

geociências, de saúde, de ciências humanas e sociais, antes mesmo do início do mestrado. 

Com o projeto, passou-se a pensar integradamente o espaço rural e urbano da região, 

deparando-se com aspectos naturais relevantes, que levaram à reflexão sobre a realidade 

diagnosticada. 

 A decisão favorável ao desenvolvimento deste projeto surgiu, pela constatação, a 

priori, da existência de condições ambientais favoráveis ao estabelecimento de novas 

práticas através de um uso mais racional e planejado dos recursos, buscando um modelo de 

equilíbrio ambiental. No contexto do trabalho identificam-se, no âmbito municipal, as 

diferentes paisagens, incluindo dentre outros aspectos, as rochas e os solos, o uso e 
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ocupação do solo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os diferentes 

compartimentos altimétricos, o comportamento das variáveis do clima que influenciam mais 

diretamente na agricultura, a caracterização do Patrimônio Ambiental e as inter-relações 

sociedade e natureza. Com estas informações podem-se apontar as aptidões em cada uma 

das unidades de mapeamentos identificadas. 

 Um projeto desta envergadura com escala de trabalho a nível municipal, representa 

uma vanguarda para este tipo de estudo. Até o presente momento, projetos desta natureza 

foram apresentados apenas no âmbito estadual e regional, onde as escalas de trabalho 

negam detalhes que podem fazer a diferença na economia e no desenvolvimento municipal. 

 O estudo com o nível de detalhe pretendido, para que o esforço seja realmente 

revertido em iniciativas com base nas recomendações a serem apresentadas, demanda 

recursos significativos, tais como obtenção de séries de dados climáticos, imagens de 

satélite, fotografias aéreas, mapas topográficos, análises laboratoriais de água e de solos, 

levantamentos socioeconômicos, espaço físico adequado para a gestão e desenvolvimento 

das atividades de gabinete, veículos preparados para trafegar em condições viárias restritas, 

entre outros aspectos. A obtenção de tais recursos tem sido através do apoio da UNEC e de 

convênios, parcerias e intercâmbios institucionais. 

 A capacidade de geração de um montante de dados durante os estudos mais 

sistemáticos e qualificados, compatíveis com um Programa de Pós-Graduação stricto senso, 

foi assegurada com a infra-estrutura física necessária, através de Convênio com o Ministério 

da Agricultura, e a Cooperativa dos Produtores de Café, o qual disponibiliza a antiga 

Fazenda do IBC (hoje Fazenda Experimental de Caratinga) e seus laboratórios para a 

realização de pesquisa no âmbito do projeto de pós-graduação. 

 Tal fato só foi possível pela importância regional da UNEC, que propôs uma parceria 

com técnicos da Coopercafé, EMATER e Ministério da Agricultura, atuantes, com larga 

experiência na agricultura regional, e que além das qualidades técnicas, revelaram um 

espírito dinâmico, peculiar àqueles que acreditam na possibilidade de mudanças e de 

inovações. 

 O Programa de Pós-Graduação vem consolidar uma interação das geociências com 

as áreas agrária, de saúde, sociais e humanas, com verticalização na área de qualidade de 

vida do agricultor e nas questões ambientais do meio urbano, produzindo um formato de 

mestrado desejado pela CAPES, mas ainda não existente no Brasil. A interação das 

diversas áreas de conhecimento, voltadas para o estudo e elaboração de propostas viáveis 

para utilização racional dos recursos disponíveis, constituem elementos imprescindíveis 

para assegurar melhor qualidade de vida da presente e futuras gerações. 
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 Cabe lembrar que o alcance das pesquisas desenvolvidas não se restringe a 

publicações apenas, mas sim, numa constante aplicação que vem sendo propagada além 

do Leste Mineiro. Contudo, esta expectativa está atrelada ao entendimento, à compreensão 

regional, da necessidade de mudanças, da necessidade de geração de conhecimentos e 

mais do que isso, da participação das diversas instituições atuantes na elaboração e 

desenvolvimento de projetos. 

Importância para o Desenvolvimento Regional 

 A UNEC, que tradicionalmente através da formação de professores, contribui para o 

desenvolvimento regional, na medida em que sua área de polarização abrange em média 

100 km, alcançando por vezes mais de 250 km, coloca-se agora como mais uma instituição 

que objetiva o fortalecimento regional através da produção de um conhecimento específico, 

orientado para a sustentabilidade econômica e ambiental de uma região, onde a agricultura 

é sem nenhuma dúvida, a grande vocação e, por conseqüência, também o maior foco de 

degradação ambiental. 

 A implantação do mestrado, com um enfoque profissionalizante, e forte inserção 

regional, além de espelhar os anseios da UNEC no alcance de inúmeras metas 

anteriormente citadas, buscou o desenvolvimento de dissertações voltadas à identificação 

dos grandes entraves da região, tanto no âmbito econômico, como no social, já que a cidade 

se insere numa microrregião com mais de 500 mil habitantes, onde cerca de 70% de sua 

população possui rendimentos inferiores a 02 salários mínimos, com registros de municípios 

onde 10% da população não possui nenhuma forma de renda. Trata-se de uma região com 

alta concentração de córregos, com significativo contingente rural, com limitações de acesso 

a muitas áreas, em alguns casos com módulos rurais muito reduzidos. Além do mais, em 

muitos casos, são municípios territorialmente pequenos que comportam ainda um conjunto 

de características que funcionam como entrave ao desenvolvimento regional, destacando-

se: os solos, que em sua maioria, precisam de grandes doses de adubos para produzir bem, 

sendo estes sempre muito caros em relação ao preço do produto agrícola; os terrenos, em 

grande parte, muito acidentados, por isso de difícil mecanização, não interessando ao 

produtor de grãos nem ao pecuarista; a perda da riqueza original de nutrientes destes 

ecossistemas, levada pela erosão e colheitas; a deficiência da água estacional, que 

aumenta ainda mais a dificuldade de sustentabilidade das pastagens; e a ausência de 

pesquisas nesta área, devido à falta de recursos e ao pouco estímulo que oferece aos 

especialistas. 

 No estado de Minas Gerais, e especialmente no Leste Mineiro, a ocupação do espaço 

rural ocorreu, historicamente, de forma predatória frente aos recursos naturais, ao 

desmatamento indiscriminado de áreas rurais, a falta de planejamento do uso do solo e a 

 12452 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

não utilização de práticas conservacionistas representa os principais fatores de degradação. 

Como resultado, ocorreu a redução da fertilidade do solo e a conseqüente diminuição da 

produtividade das culturas, o assoreamento dos mananciais e a irregularidade das vazões 

dos riachos. Da mesma forma a expansão do espaço urbano também se deu de forma 

desordenada afetando os mananciais, ocupando as várzeas dos rios e exportando para as 

áreas rurais toda a carga de esgotamento sanitário produzido por núcleos urbanos. 

 Os danos ambientais que atualmente existem são muitos, mas pouco investigados. 

Muito pouco se conhece, por exemplo, dos aspectos e as conseqüências da atividade 

agrícola e urbana, incluindo o uso e destinação de toda a carga de agroquímicos utilizados 

nas lavouras cafeeiras e nos cultivos de hortaliças de fundo de vale e a expressiva irrigação 

praticada de forma aleatória em toda a bacia. Felizmente vários destes danos ambientais 

podem ser corrigidos e/ou evitados mediante ações que gerem conhecimento acerca da 

dinâmica ambiental destes produtos químicos frente aos atributos ambientais da região. 

Essas ações são fundamentais e requerem a formação de profissionais devidamente 

qualificados no sentido de atuar não só enquanto cidadãos conscientizados sobre a causa 

ambiental, mas também em grupos organizados da sociedade civil, incluindo agricultores, 

cooperativas, associações, sindicatos, prefeituras, dentre outros. 

 Caratinga é hoje uma cidade que tem presenciado grandes mudanças no decorrer de 

seus mais 150 anos. Boa parte das mudanças tem ocorrido no setor educacional, com a 

criação de novos cursos pela UNEC. Seus professores possuem significativa experiência 

em suas respectivas áreas de atuação e já integraram e integram equipes de profissionais 

altamente qualificados em diferentes cidades do Estado de Minas Gerais. 

 A região de Caratinga encontra-se localizada na Bacia hidrográfica do Rio Doce nos 

domínios dos mares de morros. A bacia do Rio Doce compreende uma área de drenagem 

de 83.400 km2, abrangendo atualmente 222 municípios que incluem 461 distritos. Residem 

na bacia cerca de 3.100.000 habitantes, sendo que a população urbana representa 68,7% 

(Brasil, 1994). Os domínios de mares de morro, pelas suas peculiaridades, registram as 

maiores densidades rurais de Minas Gerais e as maiores quantidades de pequenos núcleos 

urbanos, constituindo-se, pela sua estagnação econômica, em grandes áreas exportadoras 

de população para os centros regionais e nacionais. A área apresenta aspectos que revelam 

uma variabilidade topográfica, de solos, de elementos do clima como a precipitação e 

temperatura, declividades, que compõem um mosaico de cenários propícios à prática de 

cultivos de climas mais quentes até culturas adaptadas a climas mais frios. No entanto esta 

potencialidade contrasta com a uniformidade de uso econômico que neles se impõe. O 

cultivo de café, com produção de 3 milhões de sacas anuais vem sendo desenvolvido na 

região há cinco décadas e é a principal atividade econômica. Outras culturas são 

representadas pela plantação de eucaliptos e, localmente, hortaliças. Estas culturas 
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permanentes, especialmente o café, foram responsáveis pela ocupação e pelo 

desenvolvimento econômico inicial na região. 

 A área de inserção do mestrado também possui um importante Patrimônio Natural, 

comportando importantes unidades de conservação nas porções remanescentes da Mata 

Atlântica, como a Estação Biológica de Caratinga, a RPPN Sossego, o Parque Estadual do 

Rio doce e um dos mais importantes sistemas lacustres do Brasil. 

 A proximidade entre centro urbano de Caratinga, onde é oferecido o mestrado, e 

Aglomerado urbano do Vale do Aço, uma das mais importantes áreas industriais de Minas 

Gerais, formado pelos municípios de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do 

Paraíso, também é um importante aspecto a ser ressaltado. Este núcleo urbano comporta 

uma população superior a 500 mil habitantes, sediando indústrias de grande porte como a 

USIMINAS, a ACESITA e a CENIBRA. Apesar de sediar instituições de ensino superior, 

como a UNILESTE e a UNIPAC, a região metropolitana do Vale do Aço, ainda carece 

possibilidades de qualificação para esta população nos moldes do mestrado 

profissionalizante. 

É interessante notar que as características do mestrado profissionalizante da UNEC, 

com sua inserção regional e sua área de concentração em Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, torna-o ímpar em Minas Gerais, atraindo e possuindo alunos num raio de 

400 km de sua sede, incluindo profissionais que atuam na capital do estado. 

Importância para a Interação com os Setores Não Acadêmicos 

 Conforme já explicitado anteriormente, a criação do mestrado atende a uma 

demanda de setores profissionais não acadêmicos, representados pelas áreas de educação, 

de prestação de serviços, de órgãos públicos e de mercado privado de contratação direta. 

  No setor de educação encontram-se duas demandas conhecidas. A primeira, 

representada pelo grande número de instituições de ensino superior que agregam outra 

infinidade de cursos, exigindo profissionais capacitados para o exercício da docência em 

áreas de conhecimento afim com o que se propõe no mestrado ora apresentado. 

Atualmente, disciplinas de cunho ambiental fazem parte dos mais variados cursos 

superiores, fato que coloca o mestrado como um grande gerador desta mão-de-obra 

reconhecidamente inexistente no mercado regional. O mestrado reveste-se então de maior 

importância pela formação de profissionais que além de preparados para docência, estarão 

aptos ao trato com as questões ambientais que representam entrave ao desenvolvimento 

regional. A segunda demanda decorre da incorporação em alguns currículos do ensino 

médio e fundamental da disciplina intitulada educação ambiental. Esta demanda é 
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particularmente preenchida pelos cursos de especialização da UNEC. O mestrado constitui, 

portanto uma oportunidade de verticalização deste conhecimento por parte dos profissionais 

que atuam nesta área. 

 No setor de prestação de serviços na área ambiental, observa-se tendência de 

contínuo crescimento, cujo mercado a muito já se deslocou dos centros regionais para os 

centros locais e agora se estende às cidades de pequeno porte. Tal expansão decorre do 

contínuo desenvolvimento do arcabouço da legislação brasileiro-municipal que agrega cada 

vez mais a necessidade do desenvolvimento regional em observância com a preservação 

ambiental. Este mercado de trabalho mostra-se abundante e dinâmico nas grandes cidades. 

Por isso mesmo nas regiões que destas distam este profissional não é encontrado. Tal fato 

é facilmente comprovado quando se observa que as demandas vinculadas aos estudos 

ambientais são em quase sua totalidade atendidas por empresas localizadas fora da região 

de demanda. A formação de profissionais conhecedores dos problemas ambientais no 

contexto regional poderá alterar a situação observada no presente momento. Além disso, é 

importante ressaltar que em seus estudos vem sendo sistematizado um volume crescente 

de informações para o conhecimento da realidade local. 

 No setor público as demandas são expressas por contratos eventuais de prestação 

de serviços e por contratação permanente por concursos públicos. No primeiro caso, esta 

contratação é realizada por secretarias municipais de planejamento, obras, agricultura, meio 

ambiente, habitação, saneamento, dentre outras. Esta prática tem sido comum na região e 

tal demanda vem sendo parcialmente atendida pelos profissionais formados no curso de 

especialização da UNEC. Com relação à contratação permanente pelo poder público, a 

possibilidade de trabalho extrapola a realidade regional e torna-se concreta em nível 

nacional. O grande número de concursos como os que ocorreram atualmente promovidos 

pela Agência Nacional de Águas, pelo IBAMA e pelo IBGE, mostra nitidamente esta 

possibilidade. 

 O setor terciário representado pela prestação de serviços constitui-se uma 

oportunidade ampla de atuação para os profissionais que atingirem qualificação para tal. 

Este mercado é representado pelo grande número de empresas potencialmente poluidoras 

que se localizam na região, destacadamente no Vale do Aço. De igual forma existem 

atividades rurais como reflorestamentos com espécies exóticas, cafeicultura, granjas e 

outras atividades correlatas que também necessitam de intervenção ambiental para 

funcionamento em conformidade com a legislação ambiental. Na região destaca-se ainda a 

formação de aglomerados urbanos, cujos problemas ambientais equivalem aos da grande 

metrópole, fato que requer cada vez mais a presença de profissionais qualificados para 

estudar e intervir nos conflitos que estes aglomerados urbanos comportam. 
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O esquema de interação e atuação, entre o Mestrado Profissionalizante da UNEC e 

setores profissionais não acadêmicos, envolve intercâmbios institucionais, projetos de 

Cooperação e parcerias com instituições regionais, estaduais, federais e internacionais. 

Com o Ministério da Agricultura, Delegacia Regional de Minas Gerais e COOPERCAFÉ, foi 

firmado um convênio em regime de comodato para utilização da antiga Fazenda do Instituto 

Brasileiro do Café (IBC), hoje Fazenda Experimental de Caratinga, como Unidade III da 

UNEC e sede do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com 

as prefeituras da Microrregião de Caratinga, existe uma grande cooperação, principalmente 

no financiamento de projetos de diagnóstico ambiental e desenvolvimento sustentável do 

setor rural. Com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), desenvolve-se parceria, com a 

participação dos alunos e docentes, bem como servidores do IMA nas atividades científicas, 

técnicas e operacionais desenvolvidas no âmbito das duas Instituições. Com o Instituto 

Mineiro de Gestão das águas (IGAM), existe convênio para disponibilização do seu banco 

de dados da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para consulta. Com o Bayerische Landesamt 

für Umweltschütz (BfU), Augsburg, Deutschland (Secretária de Meio Ambiente do estado da 

Bavária, Alemanha), foi assinado um programa de Cooperação Técnica-científica, visando o 

intercâmbio de profissionais e estudantes e a utilização dos laboratórios do BfU. 

Parcerias com instituições acadêmicas incluem a Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), permitindo a utilização de laboratórios e a realização de projetos conjuntos de 

Pesquisa; a Universidade Federal de Minas Gerais, com a participação de docentes como 

co-orientadores de trabalhos científicos; e a Rheinisch-westfälische Technische Hochschule 

(RWTH) Aachen, Alemanha (Universidade Técnica de Aachen), prevendo o 

desenvolvimento de projetos e intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação e de 

professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Como resultados da implantação do mestrado profissionalizante voltado para o 

Planejamento e Desenvolvimento Regional, destacam-se: 

(i) a consolidação do reconhecido papel da UNEC/MG como um “agente” de 

desenvolvimento regional; 

(ii) o atendimento a uma demanda regional de capacitação profissional de natureza 

diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico, 

(iii)  a aplicação de recursos com o propósito de fortalecer-se a UNEC/MG como pólo 

regional de educação, função para o qual foi criada; 

(iv) o desenvolvimento e a difusão de metodologias/ tecnologias orientadas para a 
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utilização racional dos recursos ambientais do Leste Mineiro, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população desta região; 

(v) a formação de profissionais para exercerem liderança em processos de 

transformação, de forma a elevar os padrões de excelência em meio ambiente e 

sustentabilidade, dando subsídios para planejamento estratégico e promovendo o 

desenvolvimento regional do Leste Mineiro. 

 Regionalmente, é notável a repercussão da instalação do Programa de Pós-

Graduação da UNEC. O aglomerado urbano do Vale do Aço representa o palco principal 

deste reconhecimento. Disso resulta uma expectativa regional em relação à qualidade do 

mestrado, representada pelos resultados práticos derivados das investigações produzidas 

pelas dissertações. 

 No âmbito da gestão urbana, a expectativa também não é diferente. O mestrado 

profissionalizante suscitou junto aos profissionais de nível superior, a possibilidade de 

aprimoramento do seu conhecimento, e, por conseqüência, maior qualificação para a 

interferência na realidade regional. Como exemplo cita-se o fato de que técnicos de 

prefeituras, de forma recorrente, buscam conhecimento junto ao programa através da 

participação como alunos especiais nas disciplinas oferecidas. O reconhecimento do 

programa também é notado através da crescente busca de parcerias e consultas realizadas 

pelas mais diferentes instituições/autarquias que atuam em áreas afins às linhas de 

pesquisa desenvolvidas no mestrado, tais como IEF, IMA, EMATER, COOPERCAFÉ, 

COOPERHORTA e prefeituras. 

 No âmbito da IES, a criação do mestrado contribui significativamente para a 

consolidação do reconhecimento da UNEC na região, reforçando sua condição de centro 

educacional polarizador no Leste de Minas Gerais. Internamente, o curso veio sedimentar a 

pesquisa sistemática na instituição através da integração de projetos do Programa de 

Iniciação Científica com projetos de dissertação de mestrado, contribuindo para que a IES 

pleiteasse a condição de Centro Universitário. Além disso, o mestrado funciona como um 

estímulo para os estudantes de graduação, gerando uma mudança de mentalidade, 

espelhada no engajamento do corpo discente em atividades ligadas à pesquisa e extensão. 

 Apesar das dificuldades iniciais inerentes à criação do curso, incluindo à indefinição 

dos critérios de avaliação dos mestrados profissionalizantes, a consolidação das atividades 

do curso, combinada com o avanço e desenvolvimento dos projetos de mestrado tende a 

intensificar ainda mais este processo de mudanças. 
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