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ACADÊMICOS DO MESTRADO REALIZAM 

INTERCÂMBIO COM ÊNFASE EM ESPANHOL NA 

UTN SAN RAFAEL/MENDOZA – ARGENTINA 

 

 

Aperfeiçoar o conhecimento em uma língua estrangeira pode ser considerada como uma 

oportunidade ímpar e um diferencial no Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) de cada 

estudante. A partir do convênio estabelecido entre a UTN San Rafael e a FACCAT desde 2017, 

entre os dias 15 e 23 de julho de 2019, cinco acadêmicos do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional, acompanhados do Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler, do referido PPG, realizaram 

um intercâmbio acadêmico no Complexo de Desarollo Regional Los Reyunos com ênfase na 

Língua Espanhola – Nível A2, sob o comando da Prof.a Lorena Trovarelli, de San 

Rafael/Mendoza.  

 

 
 

Além disso, cabe destacar a relevância do conhecimento adquirido pelos estudantes, em 

especial, sobre a prática, a compreensão, a escuta e a escrita desse idioma e de um conhecimento 

mais aprofundado sobre a história, a cultura e os costumes argentinos, muitas vezes limitados aos 

brasileiros somente pelo futebol. Esta parte ficou a cargo do Prof. Leonardo Ubilla. 

Com o intuito de conhecer melhor a produção de vinhos e espumantes, assim como do 

azeite de oliva, foram ainda realizadas visitas técnicas a uma azeiteira (Yancanelo – 

http://www.yancanelo.com), a duas vinícolas (Alfredo Roca – http://www.rocawines.com/es    e 

Bianchi – https://www.bodegasbianchi.com.ar/), assim como um maior conhecimento sobre 

Astronomia, por meio do observatório da UTN San Rafael. Junto a isso, teve-se ainda uma breve 

exposição sobre a ocupação indígena na região, seguido da formação geológica a partir do Museu 

de Ciências Naturais, assim como um panorama geral sobre Economia, Política e 

Desenvolvimento Local, com o Prof. Dr. Hugo Rene Gorgone, também coordenador do CTDR 

Los Reyunos. Além de estudos, especialmente por ser um período de inverno, houve também 

uma visita à Estação de Ski Las Leñas (http://www.laslenas.com), em Malargüe. 
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Importante ressaltar ainda que as aulas, ministradas pelos professores da UTN San Rafael, 

foram realizadas sempre no período da manhã, tarde e/ou noite, buscando oferecer um clima 

amigável e de interação entre todos os participantes. 

 

 
 

Outro destaque importante foi a participação da egressa, Ma. Eliane Araci Rodrigues, que 

a convite da UTN San Rafael, realizou no dia 22 de julho de 2019, a exposição de uma parte de 

sua dissertação intitulada “Ciudades Más Inteligentes: Un vistazo sobre San Rafael, 

Mendoza/Argentina” na prefeitura daquele município, o que reforça a interação do PPGDR da 

FACCAT com instituições que estão além do Brasil. A seguir, algumas fotos do local e das 

atividades realizadas pelos participantes. 
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COORDENADOR PARTICIPA DE ENCONTRO NA 

CAPES 
 
 

 

 
 

 

 

CONVITE PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 

 
No dia 29 de agosto, às 15h, no Auditório 1 – Centro de Eventos, será realizada a defesa 

do mestrando Marlon Eduardo Bauer, intitulada “Caminhabilidade: um estudo de caso no 

município de Rolante/RS”. A banca examinadora será composta pelos professores Dr. Carlos 

Fernando Jung (Orientador), Dr. Egon Roque Frohlich (FACCAT) e a Drª. Heleniza Ávila 

Campos (UFRGS).  

 

Já no dia 30 de agosto, o mestrando Jarbas Freitas da Silva defenderá sua dissertação 

intitulada “As consequências da política de incentivos fiscais nas finanças do município de 

Osório, RS”, às 14h, também no Auditório 1 do Centro de Eventos da FACCAT, sendo a banca 

avaliadora composta pelos professores Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler (Orientador), Dr. 

Mario Riedl (FACCAT) e Dr. Sérgio Luís Allebrandt (UNIJUÍ). 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 16 e 17 de julho, o Coordenador do 

Programa esteve participando, a convite da CAPES e 

do Coordenador da Área do Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia, de uma reunião para planejar e 

organizar o Seminário de Meio Termo, que terá lugar 

nos próximos dia 05 e 06 de setembro, na CAPES. 

Estiveram presentes o Prof. Clovis Ultramari, 

Coordenador da Área, o Prof. Ricardo Ojima, Vice-

Coordenador da Área e o Prof. Shimoda, da 

Universidade Cândido Mendes (RJ), Vice-

Coordenador dos Cursos Profissionais da Área.  

Na ocasião, a Profª. Silvia Báo, Coordenadora 

da Avaliação da Pós-Graduação Stricto-Sensu da 

CAPES, fez uma exposição sobre os novos critérios de 

avaliação da CAPES. O encontro serviu para que o 

grupo discutisse e formatasse a nova Ficha de 

Avaliação dos Programas, a qual será apresentada e 

discutida no Seminário de Meio Termo.  
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VISITA TÉCNICA 

 
Na disciplina de Geografia, ministrada pelo Prof. Dr. Victor Fernandez Nascimento foi 

realizado o estudo sobre o ciclo hidrológico, mas também conhecido como ciclo da água, em 

seguida o professor abordou o conceito do "Novo ciclo da água" que parte da captação, 

tratamento, e distribuição da água e a coleta e tratamento dos dejetos. No final da disciplina foi 

realizada a visita de campo na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade de Taquara, para 

verificar como está sendo tratada a água que é distribuída para os moradores da cidade. 

 

 

 

DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO 

 
Na intenção de qualificar e verificar o atual estágio das dissertações, no dia 11 de julho, 

às 10h, na sala E 303 reuniu-se a turma de mestrandos(as) e os professores para apresentar as 

dissertações. 
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

 

 
 

 

OFICINA DE METODOLOGIA DO ENSINO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

No próximo dia 23 de agosto o Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

– PPGDR, receberá o professor convidado Dr. 

Sergio Pérez Rozzi que irá ministrar uma aula 

especial na temática de Desenvolvimento 

Territorial.  

O professor é Vice-Diretor do Mestrado 

em Desenvolvimento Territorial da Universidade 

Tecnológica Nacional (UTN), na Argentina, o 

qual a FACCAT possui convênio. Doutor pela 

Universidade Politécnica de Valência (Espanha) 

na Escola de Economia e Ciências Social.  

 

 Iniciou nesta sexta-feira a Oficina de 

Metodologia do Ensino Superior, que tem 

como objetivo proporcionar aos acadêmicos e 

egressos do Mestrado, a reflexão sobre o 

ensino e a aprendizagem do aluno. 

Possibilitando a compreensão dos seus 

pressupostos, no desempenho da função 

docente, por meio da seleção de conteúdos e 

da estruturação do planejamento didático para 

capacitá-lo a desempenhar bem o seu papel 

educativo como professor. 
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PUBLICAÇÕES EM REVISTA 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

O artigo "Experiências sensoriais: o Museu do festival 

de Cinema de Gramado na perspectiva das novas tecnologias", 

está disponível na renomada revista Anais do Museu Histórico 

Nacional, do Rio de Janeiro. A revista é editada desde 1940, 

sendo um dos mais importantes periódicos científicos da área de 

museologia e patrimônio. 

O artigo é de autoria do Prof. Dr. Daniel Gevehr, e dos 

mestres Franciele Berti e Roger Vidal. 

 

Informação completa: clique aqui 

 

 

 

 
Já na Revista Estudos do CEPE da Universidade de 

Santa Cruz do Sul, foi aprovado o artigo "O papel do 

cooperativismo no fortalecimento da agricultura familiar", de 

autoria do Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral Moraes e a bolsista 

Capes e mestranda Patricia Ines Schwab. 

O estudo tem como objetivo analisar o papel do 

cooperativismo no fortalecimento da agricultura familiar. Para 

tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura. Os 

artigos científicos que integram o estudo abordam duas questões 

principais: a primeira diz respeito à atuação das cooperativas 

como meio para o produtor rural comercializar a sua produção 

e, assim, ter acesso também aos mercados institucionais; a 

segunda, enfatiza o cooperativismo como forma de promover a 

sucessão familiar rural. 

 

Informação completa: clique aqui 

 

 

O artigo Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: o perfil dos 

migrantes na região do Vale do Paranhana (RS – Brasil), foi 

Foi aprovado o artigo para publicação na Revista História (São Paulo), QUALIS 

A1: "Mas de que não é capaz uma mulher, quando sabe desenfrear as paixões dos homens, 

e até imprimir ao crime o selo da religião e da piedade?: Gênero e narrativa na imigração 

alemã no Rio Grande do Sul".  

O trabalho é resultado da parceira entre o Prof. Dr. Daniel Gevehr e a Profª. Drª. 

Marlise Meyrer da PUC-RS. 
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VICE-COORDENADOR DO PPGDR PARTICIPA DO 2º 

CICLO DE SEMINÁRIOS REGIONAIS  
 

 

 
 

 

 

EVENTOS 

 

 

 
 

Tema 

Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas e Transformações Territoriais. 

Promoção 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. 

O 2º Ciclo de Seminários Regionais Centro-Oeste, 

teve como objetivo discutir o papel das instituições de 

fomento na busca por superar os desafios contemporâneos e 

encontrar soluções para transformar o Brasil em uma nação 

comprometida com a causa ambiental e com o 

desenvolvimento sustentável econômico e social. 

O evento ocorreu em Brasília, no dia 31 de julho e 

contou com a participação do Vice-Coordenador Prof. Dr. 

Carlos Paiva, palestrando sobre “Desafios e Potencialidades 

para o Centro-Oeste”.  

 

 

 

 

 

O artigo Mobilidade e Desenvolvimento Urbano: o perfil 

dos migrantes na região do Vale do Paranhana (RS – Brasil), 

foi aprovado para a publicação na GEPEC – Revista de 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio. O trabalho é de 

autoria do Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr e a Profª. Drª. 

Dilani Bassan. 

Informação completa: clique aqui 
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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. 

 

II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
O evento possui como objetivo geral discutir a contribuição da educação para o 

desenvolvimento regional. 

 

 
 

Segue, o link para as inscrições: clique aqui 
 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://www.unc.br/iiseminarioeducacaoedesenvolvimentoregional/#inicio


 
 

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 42 – 02 de agosto de 2019 

VI SINARUB / V SNPD / V EMPURD 

 

 
O Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil (SINARUB) é fruto dos debates e das 

pesquisas no âmbito da Geografia, de temas que envolvem as metamorfoses da cidade e do 

campo, seus sentidos e significados. 

O contexto desta nova edição se dá em intercâmbio com a 5° edição dos eventos 

Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (SNPD) e do Encontro Nacional dos 

Mestrados Profissionais da Área Planejamento Urbano e Regional e Demografia - PURD/CAPES 

(EMPURD), que em sua trajetória debateu temas de ampla relevância, como governança pública, 

o planejamento e o desenvolvimento socioambiental e a inovação aplicada, às experiências no 

planejamento urbano regional e a ruralidades e urbanidades no planejamento e desenvolvimento. 

Informação completa: clique aqui 

 

 

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 43 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 do Mestrado em Desenvolvimento Regional da 

FACCAT 
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