
RESOLUÇÃO  n° 482,
de 10 março de 2022.

O Presidente do Conselho Universitário (CONSUNI), Professor Kaio Henrique
Coelho do Amarante, no uso de suas atribuições e de acordo com o Parecer CONSUNI nº 4, de
7 de março de 2022, 

RESOLVE:

Art.  1º –  Aprovar  Atualização  das  linhas  de  Pesquisa  do  Programa de  Pós-Graduação  em
Ambiente e Saúde, que passa a ter a seguinte redação:

Linha 1: Saúde, Ambiente e Sociedade
Descrição: 
busca analisar e ampliar a compreensão das condições, situações e estilos de vida em suas inte-
rações com o ambiente e a saúde, como temáticas complexas e multidimensionais. Os temas
abordados nesta linha direcionam-se para ações e estratégias integradoras de promoção, preven-
ção e intervenção interdisciplinares voltadas à minimização das iniquidades e assimetrias socio-
ambientais, à melhoria da qualidade de vida, à segurança e ao bem-estar da sociedade, dado ên-
fase nos aspectos regionais. A educação em saúde e socioambiental, a saúde do trabalhador e
organizações de trabalho, os processos produtivos, e seus impactos no ecossistema e na gestão
de questões relacionadas à saúde, ao ambiente e ao bem-estar nos contextos urbano e rural cons-
tituem, também, propostas a serem desenvolvidas.

Linha 2: Ambiente, Sustentabilidades e Implicações na Saúde.
Descrição: Estudar os impactos das condições de vida e da ação humana sobre os recursos natu-
rais, saúde ambiental, funções ecológicas, biodiversidade, sistemas agroalimentares e suas im-
plicações na saúde. Estudar os processos produtivos, ambientes de inovação e seus reflexos nos
ecossistemas no contexto urbano e rural. Os temas abordados, interdisciplinarmente, nesta linha
direcionam-se para ações e estratégias de prevenção, intervenção e promoção de modelos sus-
tentáveis de ocupação territorial, com intuito de manter os serviços ecossistêmicos, atender a se-
gurança alimentar/nutricional e a saúde coletiva. Pesquisa ainda a interrelação entre a saúde am-
biental, humana e animal (Saúde Única), gestão de resíduos, contaminação do meio ambiente,
ecopidemiologia dos parasitas, educação ambiental, gestão e legislação ambiental, bioindicado-
res de qualidade ambiental, sanidade vegetal e homeopatia integrativa. Busca fomentar pesqui-
sas a partir de perspectivas teóricas inovadoras, que possam repercutir no desenvolvimento eco-
nômico, tecnológico, político, social e ambiental nos diferentes tipos de organizações.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Kaio Henrique Coelho do  Amarante
Presidente do CONSUNI 


