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HISTORIA 
O Programa de Pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e
Sociedade (PPGATS), nível mestrado, foi aprovado pela CAPES,
naquele momento, inserido na Área Interdisciplinar e câmara
temática de Meio Ambiente e Agrárias. Em 2011, com a criação da
área de Ciências Ambientais pela CAPES, os programas de pós-
graduação que apresentavam caráter ambiental evidente em sua
proposta, incluindo aqueles que compunham a câmara de meio
ambiente e agrárias da Área Interdisciplinar, foram convidados a
migrar para a área de Ciências Ambientais e a referida câmara
temática foi extinta. Fato que culminou na presente área de
conhecimento do PPGATS. Deixamos então de fazer parte da
área interdisciplinar e passamos a compor os cursos inseridos na
Área de Ciências Ambientais.

Após a avaliação quadrienal (2013-2016) obtivemos conceito
três (03) pela CAPES.
.

OBJETIVO
Pesquisa de tecnologias alternativas para o aproveitamento e
preservação dos recursos naturais do semiárido, bem como no
estudo das relações técnico-político-sociais e dos impactos destas
na sustentabilidade econômica, social e ambiental da região,
permitindo sua contextualização interdisciplinar.
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
Estratégias sustentáveis de desenvolvimento do semiárido 
Congrega estudos referentes ao desenvolvimento sustentável
da região semiárida brasileira, conhecimento e gestão dos
recursos naturais, à inovação tecnológica e ao monitoramento
dos fatores econômicos, educacionais e socioculturais.

LINHAS DE PESQUISA

Desenvolvimento e Sustentabilidade de Organizações e
Comunidades no Semiárido ecnologias Sustentáveis e
Recursos Naturais do Semiárido: Aglutina estudos acerca da
análise dos processos sociais existentes na região semiárida
(educação, saúde, etnia, expressões culturais, gestão e inclusão
social), visando compreender sua relação com fatores que
contribuem ou não para o desenvolvimento sustentável de
organizações e comunidades.

Tecnologias Sustentáveis e Recursos Naturais do Semiárido:
Abrange estudos relativos ao conhecimento, monitoramento e
manejo dos recursos naturais disponíveis no semiárido, à
melhoria de tecnologias existentes e ao desenvolvimento de
tecnologias alternativas aplicáveis naquela ambiência, visando
práticas e políticas de desenvolvimento sustentável tomando
como referência as dimensões sociais, culturais, econômicas e
tecnológicas de forma simbiótica.
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COORDENAÇÃO:

Coordenadora: Elís Regina Costa de Morais

Vice-CoordenadorA: Clarisse Pereira Benedito

 

SECRETARIA: 

Telefone: (84) 3317-8313

Ramais: 1591 e 1592

Endereço: Prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Sala 08 –
Campus Leste da UFERSA

Horário de Funcionamento: 07h 30min às 18h 00min.

E-mail da coordenação: ppgats@ufersa.edu.br

E-mail da Secretaria: secpos@ufersa.edu.br

 @ppgats

Arte desenvolvida pela discente: Carolina Ramírez 


