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NOVA TURMA MESTRADO  
 

No dia 15 de março, iniciou a sexta turma do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional - PPGDR FACCAT. É com muita satisfação que desejamos a todos 

um ótimo 2019 e um agradável começo às atividades acadêmicas. 

 

 

 

REUNIÃO DO GRUPO DE PESQUISA MIGRAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS NO VALE DO PARANHANA  

 

 
 

 

 

 

No dia 02 de abril de 2019, 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. 
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GRUPO DE PESQUISA LITORAL NORTE 

 
No dia 21 de março de 2019, o Grupo de Pesquisa do Litoral Norte - CNPq-FACCAT, 

reuniu-se no Campus da UFRGS no Litoral Norte. Estavam presentes à reunião os seguintes 

membros: Prof. Carlos Aguedo Paiva, coordenador do Grupo; Profa. Marlise dal Forno, do 

Bacharelado e Mestrado em Desenvolvimento Regional da UFRGS; Dr Claudinir Borges da 

Silva; os Mestres em Desenvolvimento Regional pela Faccat Vitor André Duarte, Karla Janaína 

Teixeira e Juarez Camargo; a mestranda Amanda Duarte e os Bacharéis Allan Lemos Rocha e 

Raphael Duarte. Dentre os temas debatidos esteve: 1) inclusão da UFRGS no grupo do CNPq; 

2) novas contribuições à Metodologia de Análise de Custo-Benefício para a avaliação e 

hierarquização de projetos de investimento financiados pelo setor público; 3) a viabilidade 

econômica e socio-ambiental de um Porto no Litoral Norte do Estado do RS. 

 

 
 

Já no dia 26 de abril próximo, às 14 horas da tarde, os coordenadores do Grupo de 

Pesquisa CNPq-Faccat irão se reunir com a Coordenadora do ICMBio de Torres e demais 

técnicos da instituição com vistas a avaliar a viabilidade técnica o impacto da construção de um 

Porto no Litoral Norte sobre o meio ambiente. Os dois grupos estarão intercambiando 

informações sobre batimetria e analisando o potencial dos municípios do Litoral Norte - para 

além de Torres - abrigarem o investimento que galvaniza o debate sobre infraestrutura logística 

no RS atual. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL  

 
As Faculdades Integrada de Taquara, através do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e do curso de História, e a Associação Nacional dos Pesquisadores 

da História das Comunidades Teuto-Brasileiras (ANPHCTB) têm a satisfação de convidar 

professores, comunidade de pesquisadores e interessados para o Seminário Internacional 

Migrações, espaços educativos e desenvolvimento regional e XIV Seminário Nacional de 

Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras. 

 

 
 

 O Evento discutirá temas relevantes da contemporaneidade, especialmente aqueles 

vinculados com as perspectivas de desenvolvimento em esfera regional e no âmbito educacional, 

bem como os reflexos dos fenômenos migratórios nas sociedades, de forma especial no Brasil. 

O objetivo do evento é promover reflexão e debate sobre os diferentes processos de 

migrações ocorridos nos últimos três séculos (XIX, XX e XXI), possibilitando uma análise 

crítica, tanto no tocante histórico quanto na relação com outros campos das Humanidades 

(Geografia, Antropologia e Sociologia). Além disso, almeja estabelecer análises e contribuições 

benéficas para os campos da Educação e do Desenvolvimento Regional. 

Inscrições: até dia 15/04 

Mais informações através do link: clique aqui 
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VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL 

 
Interessados em cursarem disciplinas isoladas oferecidas no programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), já podem se inscrever. 

A disciplina será aproveitada após o ingresso regular no curso de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional. 

"Para mim serviu para conhecer a Instituição, o curso, os professores, fez com que 

despertasse em mim maior interesse em passar no processo seletivo. Me motivou muito na 

tomada de decisão de realmente cursar este mestrado, o qual fui muito bem recebida tanto pela 

coordenação, quanto colegas e professor. Criei muitas amizades, adquiri grande conhecimento 

além do que eu esperar com a disciplinas. Recomendo-o para aqueles que têm interesse em cursar 

o mestrado", destaca a mestranda Fabiana Tramontin, que antes de fazer o mestrado, se 

matriculou como aluna especial em disciplinas isoladas. 

Para este semestre estão disponíveis as seguintes disciplinas: 

Estado e Políticas Públicas 

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler   

Ementa: Teorias do Estado: Marx, Weber e Durkheim. Crise no Estado. Estado e Sociedade 

Civil. Administração Pública. Estado brasileiro. Políticas públicas: conceitos, análises e 

avaliação de políticas. Análise de Políticas Públicas no Brasil. 

A disciplina contará com a participação do Prof. Dr. Hugo René Gorgone – UTN - Argentina, 

trabalhando a temática da Situação Econômica e Social da Argentina 

Valor: R$ 1.400,00 ou 3x de R$ 467,00 

Inscrições: clique aqui 

Sociologia do Desenvolvimento 

Prof. Dr. Mário Riedl 

Ementa: Abordagens teóricas ao estudo do desenvolvimento. A visão dos clássicos. Mudanças 

sociais e desenvolvimento. Perspectivas teóricas. A problemática do desenvolvimento a partir da 

perspectiva sociológica. Características e condições do desenvolvimento do sistema capitalista 

de produção na atualidade. Desenvolvimento sustentável: realidade concreta ou utopia? 

Movimentos sociais e desenvolvimento. A dimensão sócio-política-cultural do processo de 

globalização. Condicionantes estruturais ao processo de desenvolvimento. O mundo do trabalho 

no novo milênio: desemprego, trabalho informal, exclusão e inclusão social. Qualidade de vida 

e desenvolvimento: o papel dos programas sociais. Pobreza e Desigualdade de Renda – desafios 

para a sua superação. 

Valor: R$ 1.400,00 ou 3x de R$ 467,00 

Inscrições: clique aqui 
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PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
 

MODALIDADE INGLÊS 

Data: 18/05 

Valor: R$ 220,00 

Local: Auditório 1 - Centro de Eventos 

Horário: 8h30min 

Data limite de inscrições: até 15/05 

Inscrições: clique aqui 

 

 

MESTRADO EM FOCO! 
 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

 
O conjunto dos eventos denominados IV Seminário Nacional de Planejamento e 

Desenvolvimento – SNPD, III Seminário Território, Territorialidades e Desenvolvimento 

Regional, VI Encontro dos Mestrados Profissionais da Área Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia - Purd/Capes apresenta como temática “Ruralidades – Urbanidades: 

potencialidades e desafios para o desenvolvimento”. Está sendo realizado no período de 11 a 12 

de abril de 2019, na Universidade Comunitária da Região de Chapecó, na Unochapecó, cidade 

de Chapecó/SC. 

De modo geral, o evento pretende oportunizar espaços de discussão e interação 

envolvendo Instituições de Ensino Superior e Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

vinculados à Área Planejamento Urbano Regional e Demografia da Capes. De modo específico, 

MODALIDADE ESPANHOL 

Data: 01/06 

Valor: R$ 220,00 

Local: Auditório 1 - Centro de Eventos 

Horário: 8h30min 

Data limite de inscrições: até 29/05 

Inscrições: clique aqui 
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o evento tem como propósito discutir e debater, a partir de trabalhos científicos desenvolvidos 

no meio acadêmico e profissional: a temática ruralidades contemporâneas e a agricultura de base 

familiar;  as relações e as interdependências entre planejamento e desenvolvimento; questões 

relacionadas ao desenvolvimento em escala local, considerando abordagens disciplinares e 

recortes territoriais. 

Na ocasião foram apresentados dois trabalhos desenvolvidos no PPGDR: “O papel do 

cooperativismo na Agricultura Familiar, sob autoria de Patricia Ines Schwab e Jorge Luiz Amaral 

de Moraes” e “Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental do Desenvolvimento Rural no 

município de Rolante/RS, sob autoria de Patricia Ines Schwab, Dilani Silveira Bassan e Jorge 

Luiz Amaral de Moraes”.  

 

 
 

 

PUBLICAÇÃO EM REVISTA 
 

  

O evento  é uma realização do Programa de 

Pós-Graduação Políticas Sociais e Dinâmicas 

Regionais da Unochapecó. 

A importância na participação em eventos 

desta natureza nos permitem o compartilhamento 

de conhecimento, proporcionando debates e 

reflexões importantes para a dinâmicas dos estudos 

rurais e urbanos, além de que da visibilidade ao 

PPGDR e a FACCAT, e são sempre uma excelente 

oportunidade de ampliar a rede de contatos. 
 

Recentemente o professor do mestrado Prof. Dr. Daniel 

Luciano Gevehr e as mestras Shirlei Alexandra Fetter e 

Raquel Lemes Karpinski tiveram o artigo “Produção do 

Conhecimento na Universidade: Reflexões e Incumbências 

em torno do Trabalho de Conclusão de Curso” publicado na 

Revista Educação & Formação. O artigo completo encontra-

se no link: clique aqui 
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BOLSISTAS DO PPGDR PUBLICAM EM REVISTA 

QUALIS A 

 

 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL TEM MAIS DOIS MESTRES 

No dia 29 de março, a mestranda Eliane Araci Rodrigues, defendeu a dissertação 

intitulada "Cidades Mais inteligentes: Um olhar sobre as cidades de San Rafael 

(Mendoza/Argentina) e Novo Hamburgo (RS/Brasil)", a Banca Examinadora esteve constituída 

pelos Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, Prof. Dr. Iván G. Peyré Tartaruga, Prof. Dr. Mario 

Riedl e o  Prof. Dr. Hugo René Gorgone (UTN). 

 

 

 

O artigo “Ações empreendedoras em 

enfermagem: desafios de enfermeiras em 

posição estratégica de liderança”, foi 

publicado na Revista ACTA Paulista de 

Enfermagem.  

O trabalho é de autoria dos mestrandos e 

bolsistas Samanta Andresa Richter e 

Edemilson Pichek dos Santos e os professores 

Dagmar Elaine Kaiser, Claudia Capellari e 

Gímerson Erick Ferreira.  

 

O artigo completo encontra-se no link: clique 

aqui 
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Já no dia 05 de abril, ocorreu a banca da mestranda Daiane Russo Veronezi, que defendeu 

a dissertação intitulada " Educação Inclusiva no município de Capão da Canoa  (RS): a sociedade 

e os professores diante das políticas públicas", a Banca Examinadora esteve constituída pelos 

Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr, Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler e a Profª. Drª. Aillim 

Schwambach (UFRGS/ISEI).  

 

 

PROFESSOR PARTICIPA DE ENTREVISTA  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No início do corrente mês, o Professor Carlos 

Paiva deu uma entrevista para a Coordenadora do 

Grupo de Pesquisa UFRGS-CNPq sobre Capital & 

Estado. O tema foi as peculiaridades e resiliência da 

inflação brasileira. Secundariamente, foram 

enfrentados temas tais como: 1) a pertinência para o 

Brasil da Modern Moetary Theory (MMT), que ganha 

crescentes adeptos nos EUA, após a crise de 2008; 2) 

os impactos sobre a inflação interna de políticas de 

depressão da taxa de juros e recuperação do nível de 

emprego; 3) a necessidade de novas abordagens de 

combate à inflação e os lineamentos que as mesmas 

teriam de ter.  

A entrevista pode ser acessada através do link: 

clique aqui 
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EVENTOS 

 

XVI SIMPURB (SIMPÓSIO NACIONAL DE 

GEOGRAFIA URBANA) 

 

 
 

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 
 
 

O evento será realizado de 14 a 17 de novembro de 

2019, na cidade de Vitória.  

 

- 15/04/2019: início das inscrições e das submissões de 

trabalhos completos para avaliação 

 

- 16/06/2019: fim do prazo para submissão de trabalhos 

completos 

 

 

Mais informações: clique aqui 
 
 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://simpurb2019.ufes.br/


 
 

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 39 – 12 de abril de 2019 

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

 
 

Tema 

Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas e Transformações Territoriais. 

Promoção 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. 

Local 

Anfiteatro do Bloco 18 - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul – RS – Brasil. 

Inscrições 

De 03 de junho a 11 de setembro de 2019. 

Data do evento 

De 11 a 13 de setembro de 2019. 

 

V CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE 

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDADE 

 

 
 

O evento será realizado de 10 a 14 de junho de 2019, 

na Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 

Jipijapa, Ecuador. 

 

Mais informações: clique aqui 
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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 40 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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