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Descrição: O Grupo de estudos GEFTA se fundamenta a partir da percepção e da 
necessidade de ampliar pesquisas científicas sobre território, fronteira e ambiente no 
conjunto regional das fronteiras internacionais do Brasil, da Argentina e do Paraguai. 
Ramos da Geografia Humana, território, fronteira e ambiente permitem amplas 
abordagens em termos de pesquisas científicas dentro da Ciência Geográfica e ciências 
afins. Por essa razão, o Grupo de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente 
(GEFTA), está aberto e acolhe estudantes e pesquisadores de outras instituições 
nacionais e internacionais inclinados as mais diferentes problemáticas dentro das 
regiões de fronteiras internacionais. 

 
Linhas de pesquisa: 

 
Sociedade, território, fronteira e ambiente  

 
A linha de pesquisa Sociedade, território, fronteira e ambiente se funda sobre a ideia 

de que as pesquisas científicas devem acompanhar as dinâmicas e transformações 
espaciais que marcam a última década do século XX e os primeiros anos do século XXI 
que apontam para o desafio de rever abordagens e linhas tradicionais da pesquisa em 
Geografia. Entre os efeitos dessas transformações estão: o desafio às leituras 
tradicionais da fronteira enquanto conceito e o fenômeno da mobilidade de pessoas e 
objetos no mundo atual; as novas formas de articulação, territorialização e ação política 
de grupos e movimentos sociais, que se organizam utilizando novas tecnologias, novos 
tipos de ação e defendem novas bandeiras; a introdução da noção de sustentabilidade, 
os seus efeitos para a cooperação internacional e para uma gestão sustentável e 
democrática dos territórios locais, regionais, nacionais e supranacionais, entre outros. 
Torna-se necessário trabalhar com a articulação de conceitos que possa servir de base 
para novas compreensões sobre a gênese dos fenômenos geográficos em suas 
manifestações atuais, das suas lógicas de distribuição e ocorrência. Sociedade, 
território, fronteira e ambiente constituem conceitos-chave que se articulam, envolvendo 
conhecimentos fundamentais da geografia política, social e do meio ambiente. Além 
disso, tornam-se indispensáveis para compreender a região de fronteira entre Brasil, 
Argentina e Paraguai, os distintos territórios e suas diferentes dinâmicas. Aceitar a 
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complexidade dessa região é também aceitar o desafio de utilizar conceitos tradicionais 
de uma forma, de fazer a leitura do território autrement. 

 
Participantes: 

 
Pesquisadores:  
 

Dr. Fábio de 

Oliveira Neves 

- líder  

Unioeste – Campus 

de Marechal C. 

Rondon 

http://lattes.cnpq.br/0989988257191680 

 

Dra. Maristela 

Ferrari – vice-líder 

Unioeste – Campus 

de Marechal C. 

Rondon 

http://lattes.cnpq.br/3175018519300430 

 

Dr. Edson dos 

Santos Dias 

Unioeste – Campus 

de Marechal C. 

Rondon 

http://lattes.cnpq.br/2339595383053062 

 

 
Alunos de pós-graduação: 
 

Adrielly Grava 

Costa 

mestrado http://lattes.cnpq.br/8792428206480493 

Angela Danielle 

Kuhn 

mestrado http://lattes.cnpq.br/1136285764075179 

 

Jhones Donizetti 

Mendes 

mestrado http://lattes.cnpq.br/8860244096511686 

 

Lília Alvares mestrado  http://lattes.cnpq.br/7966033133752610 

Silvana Severino da 

Silva 

mestrado http://lattes.cnpq.br/4920541774070705 

 

 

 
Alunos de graduação: 

Vanderson Rafael 

Muller Dapper 

graduação http://lattes.cnpq.br/1259502600820589 
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Pesquisas em andamento: 
 

Projeto de pesquisa Coordenação 

Parque Nacional de Sete Quedas: em busca do contexto 
econômico, político e ambiental que levou à sua criação, em 
1961, e à sua extinção, em 1981. 

Dr. Edson dos Santos Dias 

Valorização de resíduos sólidos: atores e espacialidades na 
microrregião de Toledo – pr. 

Dr. Fábio de Oliveira Neves 

Inovações sociais, territoriais e low-technologies na gestão de 
resíduos sólidos: adaptação metodológica para o estudo de 
cidades pequenas e médias no estado do Paraná. 

Dr. Fábio de Oliveira Neves 

Mobilidade e vida cotidiana na zona de fronteira Brasil-
Paraguai: Guaíra(Paraná)/Salto del Guairá(Canindeyú). 

Dra. Maristela Ferrari 

 

Mestrado Discente Orientador 

Avaliação Da Implantação Da Gestão Por 
Bacias Do Programa Cultivando Água Boa 
- Itaipu Na Fronteira Brasil Paraguai 

Silvana Severino 
da Silva 

Dr. Edson dos Santos Dias 

Redes Ilegais Na Fronteira 
Paraguai/Brasil: Contrabando De Cigarro 
Na Fronteira Paraguai-Brasil: Salto Del 
Guairá (Canindeyú) E Guaíra (Paraná) 

Lília Alvares Dra. Maristela Ferrari 

Gestão De Resíduos Sólidos E As 
Parcerias Entre O Poder Público E Os 
Catadores Em Cidades Pequenas: Assis 
Chateaubriand E 
Palotina, Pr 

Adrielly Grava 
Costa 

Dr. Fábio de Oliveira Neves 

O Processo De Construção Da Usina 
Hidrelétrica Baixo Iguaçu E A Sua 
Influência Na Reorganização 
Socioespacial Da População Atingida - 
Sudoeste Do Paraná-Brasil. 

Jhones Donizetti 
Mendes 

Dr. Edson dos Santos Dias 

Lixo Por Alimentos: O Programa Lixo Que 
Vale E A Busca De Soluções Integradas 
Para Problemas Locais 

Angela Danielle 
Kuhn 

Dr. Fábio de Oliveira Neves 

 

 


