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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO  
 

Estão abertas as inscrições para a próxima turma do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional. 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. 

O Mestrado possui duas linhas de pesquisa: 

 

Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas Públicas para o Desenvolvimento 

Regional 

Esta linha de pesquisa aborda as dimensões culturais, políticas e institucionais do 

desenvolvimento regional, bem como a análise crítico-histórica e a proposição de políticas 

públicas de desenvolvimento e ordenamento territorial. A linha abarca pesquisas sobre 

capital social, patrimônio e representações culturais, metodologia e princípios do 

planejamento público e políticas e instrumentos de ordenamento territorial. 

 

Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional 

Essa linha de pesquisa tem por objetivo o estudo do papel das organizações produtivas e 

demais agentes e associações civis no desenvolvimento regional. Também cabe à mesma os 

estudos sobre a dinâmica de setores produtivos específicos ou da dinâmica econômica global 

de um determinado território; bem como a identificação de alternativas e análises de 

viabilidade de projetos de diversificação e inovação tecno-produtiva em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conforme o Coordenador Prof. Dr. Mário Riedl, o Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT vem se consolidando através de 

suas atividades desde 2013. No momento está com as inscrições abertas para 

a 6ª turma, com 16 vagas. Neste período já foram defendidas, com sucesso, 

mais de 42 dissertações. 

O Programa se preocupa em proporcionar aos alunos a experiência 

além da sala de aula, através de iniciativas de internacionalização. Já 

ocorreram três viagens internacionais de intercâmbio acadêmico, com 

grande aproveitamento pelos mestrandos para instituições que o Mestrado 

possui convênio de colaboração. A primeira viagem foi à Portugal, em 2016, 

na Universidade Trás- os-Montes e Alto Douro (UTAD). Em 2017 na 

Argentina, na região de Mendoza, em visita à Universidade Tecnológica 

Nacional (UTN) e, em 2018, o intercâmbio ocorreu para Espanha, atendendo 

convite da Universidade Católica de Múrcia (UCAM), localizada em 

Múrcia.  
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Publicações científicas do corpo docente e discente tem acontecido em grande 

quantidade, através da articulação entre os grupos de pesquisa.  

O PPDGR promove a iniciação cientifica, através do Seminário Nacional de 

Desenvolvimento Regional, que está em 2ª edição neste ano. O evento de abrangência 

nacional, com a participação de pesquisadores, docentes e discentes de várias regiões do 

pais, proporcionando momento de debates e discussões dentro da temática de 

Desenvolvimento Regional.  

 Mais informações: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr 
 

 

 

MESTRADO PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR promove a 

sexta edição do “Café da manhã para apresentação do Mestrado Acadêmico em 

Desenvolvimento Regional”. 
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REUNIÃO COLEGIADO DO MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

No dia 25 de setembro, a mestranda Karla Janaina Teixeira, defendeu a dissertação 

intitulada "Uma Análise sobre o Perfil dos Vereadores (1989 a 2016) e as Políticas Públicas 

Municipais de Imbé - RS", a Banca Examinadora esteve constituída pelos Prof. Dr. Marcos 

Paulo Dhein Griebeler, Prof. Dr. Mario Riedl e o Prof. Dr. Marcelino de Souza (UFRGS). 

Sendo assim, foi realizada a última defesa da turma de 2016 do Mestrado, no próximo mês 

ocorrerá a cerimônia de formatura.  

 

No dia 28 de setembro ocorreu a Reunião Colegiado, na qual foram abordados diversos 

assuntos do PPGDR. Na pauta foram repassadas as informações referente a organização do 2º 

Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional e o cronograma de 2019. Na oportunidade, 

foi discutido o calendário para as defesas dos projetos de dissertação e a constituição das 

bancas examinadoras, e outros assuntos pertinentes.  
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MESTRADO PARTICIPA DE EVENTOS E POSSUI 

NOVAS PUBLICAÇÕES 

 

 
 

O Prof. Dr. Daniel Gevehr e o Me. Mário Leal participaram do 5° Colóquio 

Internacional Rigpac Rede Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y 

Patrimonio Construido, que ocorreu de 11 a 14 de setembro, na Universidade LaSalle em 

Canoas – RS. Os participantes apresentaram o trabalho: Patrimônio cultural em miniaturas: 

digitalização e reprodução dos bens culturais da comunidade como elemento de preservação 

da cultura regional.  

Já no dia 28 de setembro, o Professor e a Profª. Edla Eggert (PUCRS) coordenaram 

na UNISINOS o simpósio temático “Migrações, família e gênero” no  Seminário 

Internacional "Migrações: perspectivas e avanços teórico-metodológicos" e XXIII Simpósio 

de História da Imigração e Colonização, o evento teve como foco principal propor a 

discussão dos conceitos de imigração e colonização em âmbito internacional.  

 

 

Recentemente o professor do mestrado e os 

mestres Shirlei Alexandra Fetter e Jacques Andre 

Grings tiveram o artigo “Coisas velhas, coisas do 

passado, mas sempre nossas: Patrimônio cultural, 

educação no campo e desenvolvimento local” publicado 

na obra Planejamento Urbano e Regional – Volume 1. 

Organização: Marco Antônio Couto Marinho. Belo 

Horizonte - MG: Poisson, 2018, 303p. 

O artigo completo encontra-se no link: 

https://poisson.com.br/2018/produto/planejamento_urb

ano-volume-1/ 
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MESTRANDA PARTICIPA DE GRUPO DE 

PESQUISADORES DA REDE BRASILEIRA DE 

CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS 

 
 

  
 

 

PROFESSOR PARTICIPA DE FÓRUM EM CURITIBA 

 
Nos dias 3 e 4 de setembro, o professor doutor e vice-diretor de Pesquisa e Pós-

Graduação, Roberto Tadeu Ramos Morais, participou do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa 

e Pós-Graduação, em Curitiba, que ocorreu na sede da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR). Conforme o professor e vice-diretor “no fórum discutimos e refletimos sobre a Pós-

Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em questões como o financiamento, a 

internacionalização, a ciência e a tecnologia, entre outras abordagens. A Faccat íntegra o 

fórum desde 2015. Desde então, participo nos encontros regionais e em nível nacional”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mestranda e bolsista CAPES, Eliane Rodrigues 

recebeu o convite para participar como pesquisadora, do 

grupo de pesquisadores da Rede Brasileira de Cidades 

Inteligentes e Humanas, do Instituto Brasileiro de Cidades 

Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Este grupo é 

composto por mestres, doutores e pós doutores de 

instituições renomadas como USP, UFRJ, UERJ, UFPE, 

UnB, UFRS, dentre outras, e tem por objetivo identificar as 

necessidades das cidades brasileiras para a construção de 

um projeto de Cidade Inteligente para os municípios, bem 

como desenvolver e aplicar indicadores sobre o tema. 

Esta temática é de conhecimento da acadêmica que está 

elaborando a dissertação sobre Cidades Mais Inteligentes: 

Uma análise baseada nas particularidades dos municípios 

de São Rafael (Argentina) e Novo Hamburgo (Brasil).  
 

 
 

 

O FOPROP propõe um encontro regional 

anualmente em todas as regiões do país. As 

reuniões dos Fóruns Regionais têm a finalidade 

de discutir pautas regionais e nacionais que 

envolvem a Pesquisa e Pós-graduação. Desta 

forma, neste evento, discussões e diretrizes são 

estabelecidas e os resultados são encaminhados 

às devidas instâncias como direcionamentos 

técnicos para avanços na pesquisa e na pós-

graduação no país. As propostas de 

modificações nas políticas de pesquisa 

científica em vigor são amplamente debatidas 

no sentido sempre de aperfeiçoar o sistema de 

pós-graduação. 
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REUNIÃO DO GRUPO DE PESQUISA MIGRAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS NO VALE DO PARANHANA 
 

No dia 26 de setembro de 2018, na sala dos bolsistas do PPGDR da FACCAT, foi 

realizada a reunião do Grupo de Pesquisa Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas 

Públicas para o Desenvolvimento Regional, que encontra-se realizando a pesquisa sobre 

Migrações Contemporâneas no Vale do Paranhana.  

 

 
 

O grupo é liderado pelo Prof. Dr. Daniel Gevehr, a pesquisa aborda os processos 

migratórios no cenário contemporâneo, que são motivados por questões de ordem 

econômicas, política, social e humanitária. Não há dúvida de que esses fluxos de migrações 

- que caracterizam a mobilidade nos diferentes territórios, em especial dos territórios 

transnacionais - se caracterizam pela busca de melhores condições de vida, superando as 

dificuldades encontradas no território de origem [lugares de emigração]. Os desafios da 

inclusão desses imigrantes refugiados [nos territórios de chegada] relacionam-se, 

especialmente, ao idioma, à diversidade cultural, à inserção nas comunidades 

locais/regionais, à conquista de trabalho e moradia e, também, ao acesso ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). Diante da situação de vulnerabilidade social imposta a grande parte dos 

imigrantes, que devido às suas precárias condições socioeconômicas, impõe-se a criação de 

políticas públicas voltadas ao atendimento desses grupos, que se encontram em situação de 

extrema vulnerabilidade social e requer, por conseguinte, ações humanitárias e de 

solidariedade [por parte do Estado e também das próprias comunidades locais/regionais]. 

Tendo essa situação problema como ponto de partida, o projeto de pesquisa tem como 

objetivo analisar o processo migratório de haitianos, senegaleses, venezuelanos e 

colombianos em dois municípios do Vale do Paranhana (RS). 
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Prova de Proficiência - Modalidade Inglês 

Data/Período: 24 de novembro de 2018 

Inscrições: até 21 de novembro de 2018 

Horário: Das 8h30min às 11h 

Local: Auditório 1 - Centro de Eventos 

Investimento: R$ 220,00 à vista. 

Link para Inscrição: clique aqui para acessar o formulário eletrônico. 

 

Prova de Proficiência - Modalidade Espanhol 

Data/Período: 1 de dezembro de 2018 

Inscrições: até 28 de novembro de 2018 

Horário: Das 8h30min às 11h 

Local: Auditório 1 - Centro de Eventos 

Investimento: R$ 220,00 à vista. 

Link para Inscrição: clique aqui para acessar o formulário eletrônico 
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EVENTOS 

 

JORNADAS MERCOSUL 

 

 
O Jornadas Mercosul é evento internacional realizado pela Universidade La Salle 

em parceria com instituições de ensino superior do Brasil e da América Latina. Seu 

principal objetivo é o de reunir profissionais e acadêmicos interessados na área 

interdisciplinar de estudos, pesquisas e tecnologias relativas ao Patrimônio cultural e 

natural - material e imaterial - em termos nacionais e da América Latina. Estes estudos e 

discussões se configuram em um marco para divulgar e promover o intercâmbio, os 

avanços desta área de pesquisa, possibilitando constituir redes institucionais que 

aperfeiçoem tais ações e subsidiem políticas públicas para o desenvolvimento dos 

segmentos envolvidos. Também objetiva-se propiciar, paulatinamente, que a rede de 

pessoas e instituições interessadas em colaborar para a preservação do Patrimônio 

represente a memória, o ambiente e a cultura da esfera local à internacional. 

Mais informações: http://www.unilasalle.edu.br/canoas/jornadas-mercosul/ 

 

XVIII ENANPUR - Natal 2019 

 
 

    
 

 

 

O evento será realizado de 27 a 31 de maio de 

2019, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Tem por 

objetivo principal reunir professores, pesquisadores, 

profissionais, estudantes de pós-graduação, estudantes 

de graduação e representantes dos movimentos sociais 

em um grande debate acadêmico-científico sobre os 

temas de interesse dos estudiosos dos estudos urbanos e 

regionais do país. 

A 18ª edição do ENANPUR é uma promoção da 

ANPUR, com realização da UFRN com apoio dos 

programas de pós-graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais e Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Mais 

informações: http://enanpur.com.br 
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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/h

ome

 

 

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 36 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 Mestrado em Desenvolvimento Regional da 

FACCAT 
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