
Projeto de Pesquisa: A INFLUÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS NA BACIA DO RIO TELES PIRES, SUB-
BACIA TELES PIRES, NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM MUNICIPIOS DA REGIÃO NORTE DE MATO
GROSSO INSERIDOS NO PROGRAMA TERRITÓRIO DE CIDADANIA 

Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO 

Descrição: Descrever de que forma a instalação de Usinas hidrelétricas na Bacia do Rio Teles Pires impactam no desenvolvimento regional nas
questões social, econômica e ambiental nos municípios da região norte do estado de Mato Grosso inseridos no Programa Territórios da Cidadania.. 

Membros

AUMERI CARLOS BAMPI 

ALMIR ARANTES (Responsável) 

Financiadores

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT- (PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE
EXCELÊNCIA - PRONEX/FAPEMAT/CNPq) 



Projeto de Pesquisa:  AFEU - Análise da formação em Educação Ambiental dos universitários no contexto da crise
socioambiental na região norte de Mato Grosso 

Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO 

Descrição: O estudo analisa a formação em Educação Ambiental nos diversos tipos de cursos das universidades, centros e faculdades na região norte
do estado de Mato Grosso, considerando que hoje a Educação Ambiental se tornou um elemento imprescindível à formação. O estudo verificará como
se desenvolve em cada curso e instituição de ensino superior a formação em Educação Ambiental.  Procurará detectar quais são as concepções,
atitudes e práticas e como estão relacionadas às questões socioambientais do contexto dos estudantes, bem como relacionam as mesmas com a questão
da crise socioambiental na região norte mato-grossense, que se situa dentro do bioma Amazônia, e como relacionam seus posicionamentos com a
questão da crise ambiental global.

Membros

AUMERI CARLOS BAMPI (Responsável)  

Financiadores

Demanda Espontânea



Projeto de Pesquisa: FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE: Educação Linguística, Educação para a Diversidade Cultural e Educação
Ambiental nas Licenciaturas (Letras e Pedagogia) no contexto da Amazônia Mato-Grossense e entorno do Parque do Xingu

Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO  

Descrição: A proposta interdisciplinar é um subprojeto do PIBID/CAPES/UNEMAT e visa desenvolver nas formações em licenciatura o profundo
entendimento da diversidade nas seguintes dimensões: diversidade linguística, diversidade cultural e biodiversidade. A relevância da proposta está
relacionada ao lócus onde a mesma será desenvolvida, pois é um rico contexto cercado pela biodiversidade amazônica, diversidade cultural (culturas
nativas e migrantes), línguas nativas xinguanas e de etnias no norte mato-grossense e línguas trazidas pelo processo de migração. Trata-se de uma
proposta  de formação e  pesquisa interdisciplinar  e  colaborativa,  entre  as  licenciaturas,  sendo a formação para  a  diversidade o fio  condutor.  A
interdisciplinaridade como condição ao estudo de questões socioambientais, culturais e linguísticas permite uma formação docente, para entender a
diversidade cultural, linguística e a biodiversidade e constituir a escola como um espaço de convivência cultural e respeito, onde coexistam línguas,
culturas em diversidade e concepções que preservem a biodiversidade...

Membros

AUMERI CARLOS BAMPI (Responsável) 

Financiadores

Demanda Espontânea



Projeto  de  Pesquisa:  PROCESSOS  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL PROMOVIDOS  POR  POLÍTICAS  PÚBLICAS  E  SEUS
IMPACTOS  NO  TERRITÓRIO:  REGIÃO  NORTE  MATO-  GROSSENSE,  AMAZÔNIA LEGAL,  REGIÃO  DE  PLANEJAMENTO
ESTADUAL CENTRO-NORTE-SINOP

Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO

Descrição: O projeto de pesquisa busca compreender e explicar como processos de desenvolvimento regional desencadeados na região norte do
Estado de Mato Grosso, Amazônia Legal, região de planejamento estadual Centro-Norte-Sinop, se materializam induzidos pelas políticas públicas
(Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 no Trecho Cuiabá/MT - Santarém/PA - Plano BR-
163, Plano Amazônia Sustentável PAS, Plano de Aceleração do Crescimento PAC e PAC 2) e quais os seus impactos e consequências no território,
nas dimensões sociais, econômicas e ambientais...

Membros

AUMERI CARLOS BAMPI 

ALMIR ARANTES (Responsável)

Financiadores

CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO- (Bolsa no país - Pós-graduação)  


