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MESTRANDOS REALIZAM VISITA TÉCNICA AO 

MUNICÍPIO DE GRAMADO/RS 

 
Verificar as práticas em termos 

de políticas públicas nem sempre 

é possível ou imaginado por boa 

parte da população. Com o intuito 

de ter uma maior proximidade 

entre teoria e prática, os 

mestrandos em Desenvolvimento 

Regional, juntamente com o Prof. 

Marcos Griebeler, responsável 

pela disciplina de Estado e 

Políticas Públicas, visitaram no 

dia 28 de junho, a Prefeitura de 

Gramado/RS. Na oportunidade, a qual contou com o assessoramento do Sr. Julio Dorneles, 

Secretário Municipal da Administração do município (também mestrando do PPG da 

FACCAT), os acadêmicos tiveram um roteiro com diversas atividades.  Inicialmente, um (a) 

encontro com o Prefeito João 

Alfredo de Castilhos Bertolucci – 

Fedoca. Em seguida, a visita até à 

unidade da Universidade Aberta 

do Brasil – UAB, a qual possui 

cerca de trezentos estudantes nos 

mais diversos cursos de 

graduação oferecidos pelo 

Governo Federal. Na 

continuidade, foi realizada uma 

(b) visita ao Horto Municipal, o 

qual possui 1080 m² de área de 

cultivo com uma estrutura física 

projetada com o objetivo de proporcionar as melhores condições de desenvolvimento das 

plantas com a utilização da captação de água da chuva para a irrigação. Nesta área física, são 

produzidas, anualmente, mais de 330.000 mudas de flores, que são plantadas pela equipe em 

todos os canteiros da cidade, sendo que, anualmente, tem ocorrido um aumento constante de 

15% na demanda de produção de flores devido ao aumento de áreas ajardinadas da cidade. Ao 

meio-dia, os participantes (c) almoçaram 

na casa da Família Marcon, com uma 

saborosa comida colonial, localizada no 

interior do município. Em seguida, 

conheceram a (d) estrutura de uma 

agroindústria gerenciada pela mesma 

família, com o beneficiamento de frutas 

como figo, bergamota e maçã. Na 

sequência, o grupo pode conversar 

também com o (e) Secretário de Turismo 

do município José Carlos Ramos de 

Almeida. Ao final, todos puderam 
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aproveitar um pouco mais do clima acolhedor de Gramado, mais especificamente, na Rua 

Coberta do município 

 

DISSERTAÇÃO DEFENDIDA  
 

No dia 27 de junho, às 14h30min, no Auditório 2 – Centro de Eventos, ocorreu a banca 

da mestranda Vanuza Alves Mittanck, intitulada “De donas de casa submissas a operárias da 

fábrica: Mulheres em busca de trabalho nas fábricas do setor coureiro-calçadista de Parobé (RS, 

Brasil)”. A banca examinadora foi composta pelos professores Dr. Daniel Luciano Gevehr 

(Orientador), Drª. Dilani Silveira Bassan (FACCAT) e a Drª. Marlise Regina Meyrer (PUC-

RS). 

 

 

PROVA DE PROFICIÊNCIA  

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Está aberta as inscrições para a prova de proficiência na modalidade Espanhol. A seguir, 

as informações a respeito. 

 

Modalidade Espanhol 
Dia: 21 de julho  

Investimento R$ 220,00 

Horário: 8h30min 

Link de Inscrição: clique aqui 

Local: Sala E 303 
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LIVRO SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

NA AMÉRICA LATINA CONTA COM 

PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR DO 

MESTRADO/FACCAT-RS 
 

O livro “GESTÃO E DINÂMICAS EM 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL” é o 

resultado do trabalho conjunto entre a Rede Brasileira 

de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial 

(RETE), a Rede Gestão Territorial do 

Desenvolvimento Rural do México (Red GTD) e a 

Rede Gestão Territorial Para o Desenvolvimento-Paz 

Colômbia que reuniram-se, em 2016, com o propósito 

de  realizar a terceira edição do congresso 

internacional Gestão Territorial para o 

Desenvolvimento Rural cujo tema foi: Mudanças 

globais e locais e suas implicações para as dinâmicas 

de desenvolvimento territorial. Nesse ano, 

pesquisadores e gestores das referidas Redes, como 

também pesquisadores, professores, gestores e 

estudantes de pós-graduação de outras redes e 

organizações, participaram apresentando e discutindo 

estudos sobre mudanças populacionais, culturais, 

econômicas, político-institucionais e ambientais que 

estão favorecendo ou limitando o desenvolvimento 

territorial. Neste livro apresentam-se as contribuições 

selecionadas pela sua qualidade e importância em cada um dos temas referidos. As mesmas 

foram preparadas pelos seus autores e autoras para contribuir com o conjunto da obra que, nos 

últimos anos, enriquece as discussões sobre a abordagem territorial e sugere alternativas para, 

sem mais espera alcançar um desenvolvimento territorial sustentável. Seus organizadores (as), 

Mireya Valencia (UnB), Catia Grisa (UFRGS), Iván G. Peyré Tartaruga (FACCAT-RS e FEE-

RS) e Cesar Ramírez (Universidad Autónoma Chapingo - México) agradecem a pareceria do 

Conselho Nacional de Ciência e Tecnología (CONACyT) do México, da Rede Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Rural em América Latina -Rede PP-AL e ao projeto Regularização 

Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários em Assentamentos da região norte do estado 

do Mato Grosso (Radis), pois sem eles, não teria sido viável a publicação deste livro. 

O livro pode ser adquirido pelo site da editor: 

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/32939-gestao-e-dinamicas-em-

desenvolvimento-territorial 

Maiores informações:  

RETE: http://rete.inf.br/ 

Rede GTD de México:  http://www.redgtd.org/ 

Notícia da RETE - Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial 

- http://rete.inf.br/2018/05/15/divulgacao-do-livro-gestao-e-dinamicas-em-desenvolvimento-

territorial/ 
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PROFESSOR PARTICIPA DO PRÓ-METRÓPOLE 
 

O Coordenador Adjunto Prof. Dr. Carlos Paiva, participará elaborando a apresentação 

do Atlas Pró-Metrópole da RM de Curitiba. O PRÓ-METRÓPOLE propõe debater as principais 

dificuldades e necessidades econômicas dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba e 

também identificar e estimar as potencialidades de expansão, diversificação e integração das 

atividades econômicas e de suas cadeias produtivas e, sobretudo, apoiar o desenho conjunto e 

articulado de uma estratégia de desenvolvimento produtivo integrado regional. Na sua 

implementação, monitoramento e avaliação de resultados, leva em conta os âmbitos político, 

vocacional e geofísico e considera ainda a sustentabilidade nas suas dimensões econômica, 

social, ambiental e cultural. 

 

IPEA E MMA FIRMAM ACORDO PARA MONITORAR 

GASTOS COM MUDANÇA DO CLIMA 
 

Acordo de Cooperação Técnica assinado nesta terça-feira, 03, visa mapear os gastos 

brasileiros com ações de enfrentamento das mudanças climáticas O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) assinaram um acordo de 

cooperação técnica que visa apoiar a implementação de ações para enfrentar as mudanças do 

clima. A solenidade ocorreu nesta terça-feira, 03/07, na sede do MMA, em Brasília. Por meio 

da parceria, pesquisadores irão elaborar e aplicar uma metodologia de monitoramento dos 

gastos do governo federal relacionados à mudança do clima. Segundo Letícia Becalli Klug, 

coordenadora do projeto pelo Ipea, posteriormente serão monitorados os gastos feitos a partir 

de recursos de doações e financiamentos oriundos de cooperações internacionais, assim como 

gastos do setor privado. O objetivo é dar transparência ao financiamento nacional e 

internacional, inclusive no contexto das metas do Acordo de Paris. Para Thiago de Araújo 

Mendes, secretário de Mudança do Clima e Florestas do MMA, a parceria com o Ipea é muito 

importante. "Não somente por ser uma entidade de altíssima reputação nessa área, mas também 

para que os pesquisadores do Ipea publiquem esses resultados em revistas científicas 

internacionais", declarou. Segundo ele, essas publicações serão fundamentais para que as ações 

oriundas do acordo possam ser transformadas efetivamente em políticas públicas. De acordo 

com Alexandre Ywata, diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 

do Ipea, algumas pesquisas já apontam que os gastos ambientais vêm diminuindo ao longo dos 

últimos anos. Ywata informou ainda que, além do Ipea e do MMA, a GIZ - agência de fomento 

do governo alemão -, e o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-

IG) também vão trabalhar no projeto. 

Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33729&cati

d=1&Itemid=7  
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EVENTOS 

 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR da FACCAT 

realizará o 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI, nos dias 4 e 5 de outubro de 2018. O evento tem por 

objetivo promover a discussão em torno das perspectivas para o século XXI, a partir das 

diferentes abordagens socioeconômicas, dos territórios rurais e do paradigma 

“desenvolvimento e meio ambiente”, acompanhado 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 submissão de trabalhos está 

aberta até o dia 31 de agosto. 

 

 

 
Maiores informações: http://www.unijui.edu.br/eventos/i-simpsio-latino-americano-de-

estudos-de-desenvolvimento-regional-118   

 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.unijui.edu.br/eventos/i-simpsio-latino-americano-de-estudos-de-desenvolvimento-regional-118
http://www.unijui.edu.br/eventos/i-simpsio-latino-americano-de-estudos-de-desenvolvimento-regional-118


 
 

Mestrado em Desenvolvimento Regional - mestradodr@faccat.br - 51 3541.6600 Ramal: 710 

Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - Taquara - RS - CEP 95600-000 

 

Informativo nº 29 – 09 de julho de 2018 

 
Maiores informações: https://xiibienal.wixsite.com/territorio  

 

 

 
 

Nos dias 29 a 31 de agosto, ocorrerá o II CIDI - Congresso Internacional de Diálogos 

Interdisciplinares: desafios para o desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos nas 

sociedades contemporâneas, o III Congresso de Indústria Criativa e o IV Seminário 

Internacional de Diversidade Cultural e Inclusão Social. O objetivo é promover um espaço de 

diálogo e reflexão sobre os desafios para o desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos 

nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela diversidade cultural de seus processos e 

manifestações. Mais informações através do site: http://www.feevale.br/cursos-e-eventos/ii-

cidi  

 

 

Maiores informações: http://eventos.uft.edu.br/index.php/sedres/sedres4  
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Maiores informações: http://unilasalle.edu.br/canoas/rigpac-2018  

 

 

 

 
    Maiores informações: http://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2019/ 

 

 

 
   Maiores informações: http://anpur.org.br/xviiienanpur/ 
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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 

http://portal.iphan.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 

http://www.redeteg.org  

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 30 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 do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – PPGDR FACCAT 
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