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Informativo nº 18 – 27 de outubro de 2017 

SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) já está mobilizado para a realização do 2º 

Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional: desafios para o século XXI, que 

acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2018. 

O evento objetiva promover a discussão em torno das perspectivas para o século XXI 

a partir das diferentes abordagens socioeconômicas, dos territórios rurais, do paradigma 

“desenvolvimento e meio ambiente”, além de uma discussão das questões contemporâneas 

relacionadas aos processos históricos, culturais e étnico raciais, uma vez que se tratam de 

temas intrínsecos ao desenvolvimento regional. 

A primeira chamada para submissão dos trabalhos ocorrerá a partir do dia 1º de março 

de 2018. 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O MESTRADO EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Estão abertas as inscrições até o dia 17 de novembro, para o curso de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). O programa tem 

por objetivo promover, através da interdisciplinaridade, o ensino e a pesquisa com base na 

análise das relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais, enfocando as 

especificidades regionais. 

Mais informações no site: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr 

 

 

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
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https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=639&portal=E
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MESTRANDA E PROFESSOR PARTICIPARÃO DE 

EVENTO NA UFRGS SOBRE INOVAÇÃO 

 
Nas dependências do Instituto Latino-americano de Estudos Avançados (ILEA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nos dias 7 e 8 de novembro, ocorrerá o 

1º Workshop Rede de Estudos da Inovação, rede de pesquisa integrada por professores e 

pesquisadores das áreas de Sociologia, Geografia, Economia, Administração e Políticas 

Públicas de diversas instituições de pesquisa e ensino superior do país, como a UFRGS, 

UFPel, FACCAT/RS (através do seu programa de Mestrado), FEE/RS, UFF, UFRJ, UnB, 

UFAL e ABDI. O encontro visa estimular os participantes, estudiosos da inovação, à 

aproximação entre conhecimentos e enfoques sobre o tema. 

O Mestrado da FACCAT terá uma participação ativa no evento através da mestranda 

Eliane Araci Rodrigues, orientanda dos professores Marcos Paulo Dhein Griebeler 

(orientador) e Iván G. Peyré Tartaruga (co-orientador), que apresentará o trabalho "Cidades 

inteligentes: O caminho para o desenvolvimento sustentável da cidade de Novo 

Hamburgo/RS". 

Além disso, o professor do Mestrado/FACCAT Iván G. Peyré Tartaruga será um dos 

painelistas da Mesa-Redonda "Estudos da Inovação e sua agenda hoje" e ministrará a oficina 

de uso de bancos de dados "PINTEC e FEEDados", juntamente com a economista Fernanda 

Q. Sperotto (FEE/RS). 

Site do Workshop: https://www.ufrgs.br/redeinova/2017/10/20/i-workshop-rede-de-

estudos-da-inovacao/. 

Site da Rede de Estudos da Inovação: https://www.ufrgs.br/redeinova/. 

 
 

MESTRA DA FACCAT CURSA DOUTORADO EM 

PORTUGAL 

 
A educação aliada ao Desenvolvimento Regional: ultrapassando as 

fronteiras geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

busca constante pelo saber aliada à investigação científica, entendo que o compromisso com a 

educação ultrapassa as fronteiras geográficas, promovendo a reflexão acerca da educação e, 

por consequência, o desenvolvimento social, local e individual dos agentes envolvidos nesse 

processo entre o ensinar, aprender e construir. Nessa perspectiva, as fronteiras geográficas se 

tornam aliadas nesse percurso de aprendizagens e desafios que se consolida entre as diferentes 

culturas. Os agentes e variáveis imersos nesse contexto permeiam a educação e o 

 

“Discorrer sobre o desenvolvimento regional perpassa 

as questões da educação, pois representa a informação 

e o conhecimento como aliados ao processo de 

constituição e consolidação histórico/cultural/política 

de uma sociedade.  

Após a conclusão do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional – FACCAT (2016), debruço-me diante de um 

novo desafio: Cursar Doutorado Ciências da Educação 

na Universidade de Coimbra/Portugal. Baseada na 

busca 
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desenvolvimento social como agentes de transformação em seus diferentes aspectos, 

primando por uma sociedade desenvolvida, justa e igualitária” 

 

* Depoimento de Simone Henn que cursou o Mestrado em Desenvolvimento Regional – 

FACCAT. 

 

PROFESSOR E MESTRANDAS APRESENTAM 

TRABALHOS EM SEMINÁRIO 

 
O Prof. Dr. Daniel Gevehr e as mestrandas Franciele Berti e Shirlei Fetter 

apresentaram os trabalhos: “Apropriações culturais na arquitetura do bairro centro de 

Gramado (RS)” e “Escola de campo: Patrimônio cultural sustentável” no III Seminário 

História e Patrimônio: Diálogos e Perspectivas, promovido pela Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG. 

Mais informações sobre o evento, disponíveis no link: 

https://3shpfurg.wixsite.com/3shpfurg 

 

 

PROFESSOR PARTICIPA DE CONGRESSO NO 

MÉXICO SOBRE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL RURAL 
 

De 17 a 20 de outubro, na cidade de Campeche ao sul do México, ocorreu o IV 

Congresso Internacional Gestão Territorial para o Desenvolvimento Rural, evento que tem o 

objetivo de discutir o desenvolvimento territorial nos espaços rurais da América Latina. O 

congresso é organizado por redes de pesquisadores do México, Colômbia e Brasil. 

O professor do Mestrado da FACCAT, Iván G. Peyré Tartaruga, participou do 

congresso como integrante da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento 

Territorial (Rete), composta por mais 6 pesquisadores brasileiros. O professor foi moderador e 

comentarista da palestra " Instrumentos de apoio para a avaliação de políticas públicas pela 

perspectiva da Gestão por Eficiência" dos professores Alexandre Maduro e Kayton Ávila da 

Universidade de Brasília (UnB). Tartaruga apresentou, também, o pôster, juntamente com um 

artigo, intitulado "Innovaciones inclusivas en América Latina: propuesta de investigación para 

el desarrollo territorial rural" discutindo o tema das inovações inclusivas, perspectiva pouco 

conhecida na América Latina. Este pôster, ao final do evento, foi dado à Federación 

Agronómica de Campeche de México como material apoio aos cursos de capacitação em 

extensão rural da região mexicana onde aconteceu o congresso. 

Além disso, o professor participou das reuniões para a organização de atividades em 

conjunto das redes mexicanas, colombianas e brasileiras. 

Site do congresso: http://cuartocongreso.redgtd.org/. 
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EVENTOS 
 

 

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  

 

 
Maiores informações: http://www.4-simposio-sustentavel.com.br/ 

 
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 19 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

 

Atenciosamente, 
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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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