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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

ESCLARECE DÚVIDAS EM CAFÉ DA MANHÃ 
 

O curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat) promoveu a quinta edição do seu tradicional Café da Manhã, no dia 7 de 

outubro, no campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500 – ERS 115). 

Conforme o coordenador, professor Dr. Mario Riedl, o evento reuniu candidatos ao 

processo de seleção do Mestrado, que tiveram a oportunidade de receber informações 

detalhadas do curso por meio de esclarecimentos prestados pelos professores e coordenadores 

do programa na Faccat. 

O encontro também contou com a participação dos alunos das outras edições do 

Mestrado, que interagiram com os demais participantes do Café da Manhã, transmitindo a sua 

visão do curso e o impacto proporcionado pelo curso em suas trajetórias profissionais e 

acadêmicas. Os futuros candidatos tiveram a oportunidade de dialogar com o corpo docente 

sobre os seus projetos de pesquisa e esclarecer outras dúvidas.  
 

 

 
No encerramento, o aluno Alexandre Aloys Matte Júnior apresentou o relatório de 

Viagem de Estudos - Portugal, realizada em 2016. Tendo em vista os objetivos de 

internacionalização, de interdisciplinaridade e de viabilização de experiências de intercâmbios 
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culturais, o programa, através de convênios internacionais, proporciona aos acadêmicos a 

oportunidade de conhecimento além da sala de aula. 

 

PROVAS DE PROFICIÊNCIA  

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

As inscrições para as provas de proficiência, estão abertas nas modalidades de Inglês e 

Espanhol. A seguir, as informações a respeito. 

 

Modalidade Inglês Modalidade Espanhol 
Dia: 11 de novembro 

Investimento R$ 180,00 

Horário: 8h30min 

Link de Inscrição: clique aqui 

Local: Sala E 303 

 

Dia: 18 de novembro  

Investimento R$ 180,00 

Horário: 8h30min 

Link de Inscrição: clique aqui 

Local: Sala E 303

TURMA MESTRADO 2017 CONCLUI DISCIPLINAS E 

FARÁ INTERCÂMBIO NA ARGENTINA 

 
No dia 06 de outubro, a turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional – 2017 

finalizou o cronograma das disciplinas, com o Seminário de Dissertação ministrado pelos 

professores Egon Roque Frohlich e o Coordenador Mario Riedl. No dia 24 de outubro a turma 

embarca para Argentina para uma viagem de estudos e intercâmbio a Universidade 

Tecnológica Nacional – UTN.  
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PROFESSOR E PROFESSORA! 

 

 
Essa missão compartilhada, 

de ensinar e aprender, 

vem mudando muitas histórias 

e maneiras de viver. 

 

A alegria não chega apenas 

nos encontros e achados, 

mas faz parte de um processo 

na busca do aprendizado. 

 

Com sorrisos e esforços, 

vem formando profissões, 

e deixando na lembrança 

que educar é uma missão. 

 

Parabéns pelo seu dia 

e que toda a sua história 

seja construída com alegria. 

 

*Célia M.de Lima é aluna e funcionária da Faccat 
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MESTRANDOS (AS) E PROFESSOR APRESENTAM 

ARTIGOS EM EVENTO CIENTÍFICO 
 

Nos dias 04 e 05 de outubro, o Prof. Daniel Gevehr e os mestrandos (as) Darlã de 

Alves, Franciele Berti e Shirlei Fetter apresentaram trabalhos e participaram da I Jornada de 

Estudos Étnicos e Migrações: perspectivas históricas e atuais, realizada no Palácio do 

Ministério Público em Porto Alegre. Foram apresentados os artigos: “Patrimônio imaterial 

litorâneo: a privatização do pôr do sol em Imbé/RS”, “Patrimônio cultural afro-brasileiro: a 

representação e a preservação do pelourinho como lugar de memória”, “Patrimônio histórico e 

cultural de Taquara/RS”, “Pertencimento e tradição: a identidade germânica de Rio da Ilha 

frente ao multiculturalidade” e “Uma pequena Europa na Serra Gaúcha: as apropriações 

culturais na arquitetura do espaço urbano de Gramado (RS)”.  

  

 

 

DICAS DE LADISLAU DOWBOR 

 
Documentário europeu sobre o golpe e o atraso social, econômico e político que está 

sendo gerado (55 min, legenda). Acesse o vídeo aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=XDZ5UtlsqdA&feature=youtu.be  
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PROFESSOR DO MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL PARTICIPA DO TVE REPÓRTER 

 
O Prof. Dr. Iván Gerardo Peyré Tartaruga participou do Programa do TVE Repórter, 

veiculado em setembro de 2017, abordando o tema da Inovação no RS, com a contribuição do 

pesquisador e professor Iván G. Peyré Tartaruga fornecendo estatísticas, indicações de 

empresas inovadoras e conhecimentos gerais sobre as tendências mundiais sobre a temática. 

Acesse aqui: https://youtu.be/T0vJcoucqbo?list=PLEVHKqwu2VEjucXJuKFPPrgW-lzElt9-g. 
 

IPEA - LIVRO RELACIONA OS ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
A publicação do Ipea será lançada em novembro, durante a 8ª Conferência Brasileira 

de APLs. 

Já está disponível no portal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) o livro 

Arranjos produtivos locais e desenvolvimento. A obra aborda, sob várias perspectivas, como o 

desenvolvimento regional é impulsionado por arranjos produtivos locais (APLs) – 

aglomerações de empresas, em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva 

e mantêm vínculos de articulação e cooperação entre si. Geralmente, também participam das 

APLs organizações públicas e privadas. 

Para Carlos Wagner Oliveira, um dos organizadores do livro e técnico de 

planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 

do Ipea, há muitas vantagens na participação em arranjos produtivos locais: “A instituição que 

está dentro de um APL pode desfrutar de um mercado privilegiado e dinâmico, uma vez que 

há a redução de custos, e se beneficiar de preços mais competitivos”. 

Além das vantagens institucionais, os APLs contribuem para o desenvolvimento 

regional e endógeno, uma vez que os recursos utilizados são oriundos da própria região. O 

livro reúne trabalhos científicos produzidos a partir de uma chamada pública realizada pelo 

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais e pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2015. 

A publicação será oficialmente lançada na 8ª Conferência Brasileira de APLs, em 

novembro, e servirá de aporte teórico para a discussão do tema durante o evento. Além de 

Carlos Wagner, organizaram o livro José Augusto Costa, Gabriela Maretto Figueiredo, 

Alessandra Ribeiro de Moraes, Ricardo Batista Carneiro e Iedo Brito da Silva. 

Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31254&Ite

mid=424  
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EVENTOS 
 

 
Maiores informações em: http://cuartocongreso.redgtd.org/  

 

 
Maiores informações: http://www.enanpege.ggf.br/2017/  
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Matinhos – Paraná 

Divulgação dos 

trabalhos aceitos: a partir de 

01/10/2017 

Maiores 

informações: www.sbdts.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 
Maiores informações: http://coloquio2017.paginas.ufsc.br/ 
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Maiores informações: https://xiibienal.wixsite.com/territorio  

 
Links interessantes: 

 

         www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional  

repositorio.ipea.gov.br   

www.finep.gov.br 

www.portalinovacao.mct.gov.br    

www.abdi.com.br 

www.fnq.org.br  

www.ipea.gov.br  

www.fee.rs.gov.br 

www.anprotec.org.br 

www.badesul.com.br  

www.brde.com.br 

www.bndes.gov.br 

www.observadr.org.br/portal  

www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home 

 

Caso você tenha alguma contribuição para nosso informativo, envie um e-mail 

para marcosdhein@faccat.br, andressasantos@faccat.br ou mestradodr@faccat.br.  

Desejamos a todos uma ótima leitura e até o informativo 18 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

 

Atenciosamente, 
 

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler – Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – PPGDR FACCAT 

Prof. Dr. Mario Riedl – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – PPGDR FACCAT 

Andressa Soares dos Santos – Assistente da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação                 

FACCAT 
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