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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO 

 

O Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) está com as inscrições abertas. As aulas ocorrerão nas sextas, das 19h30min às 

22h30min e aos sábados, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, visando atender a 

demanda dos interessados. As inscrições seguem até o dia 2 de dezembro. 

O programa valoriza as relações internacionais, realizando intercâmbios com as 

instituições conveniadas na Argentina, Portugal, Chile e Espanha. Além disso, possui um 

corpo docente qualificado. Na Faccat, o mestrando conta com sala de estudos direcionada 

para as pesquisas, ótima infraestrutura com ambientes modernos, com equipamento e 

laboratórios de alto padrão. 

O perfil do profissional a ser formado no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Faccat deverá possuir condições de analisar realidades 

territoriais. Deve ser um sujeito protagonista com capacidade para analisar contextos 

socioeconômicos e ambientais numa dimensão interdisciplinar, com condições de 

interferir de forma consistente e qualificada nos diversos espaços de atuação, tais como: 

docente pesquisador, profissional engajado nas atividades de 

concepção/implementação/reavaliação de ações de desenvolvimento organizacional e 

territorial, ou ainda como agente diretamente envolvido na dinâmica socioeconômica 

local e/ou regional visando uma melhor qualidade de vida. 

O Programa começou em 2013 e possui mais de 65 dissertações defendidas, 

promovendo a interdisciplinaridade, o ensino e a pesquisa com base na análise das 

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

especificidades regionais.     

O edital encontra-se disponível na página www.faccat.br/mestrado 
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O PAPEL DO RURAL NO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

Com o objetivo de discutir de maneira aprofundada sobre a importância do meio 

rural no desenvolvimento das regiões, assim como apontar possibilidades de concertação 

social para as políticas públicas voltadas a esta área, ocorrerá nesta sexta-feira, dia 30, o 

painel "O papel do rural no desenvolvimento regional", a partir das 17 horas, via Google 

Meet. O evento é gratuito, mas requer inscrição para a certificação.  
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Para ministrar o painel temático, foram convidados a Profa. Dra. Cidonea 

Machado Deponti, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc); e o Prof. Dr. Jandir 

Ferrera de Lima, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). 

A importância deste painel se configura pelo desdobramento do “verdadeiro 

papel” da zona rural, pois, por vezes, entendido pelo senso comum como um local 

atrasado, distante, desconhecido e desnecessário. Porém, o meio rural possui uma 

representatividade ímpar para os municípios brasileiros, seja pelos alimentos ou serviços 

que posteriormente são demandados ao meio urbano (Indústria, Comércio e Serviços). 

Simultaneamente, observa-se uma série de mudanças climáticas (estiagem, floração antes 

do tempo, desperdício de potencialidades, etc), as quais geram preocupações e 

evidenciam o despreparo de muitos gestores públicos para com esta parte do território. 

Inscrições gratuitas AQUI 

Acesso ao evento, clique AQUI 

 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Prof. Dr.  Daniel Gevehr está organizando 

um e-book, com o título "Temas da diversidade", junto 

à Editora Científica e estamos aceitando artigos que 

dialoguem com temas da diversidade!  

Link para submissão: 

https://www.editoracientifica.org/books/submission 

Valor do capítulo: R$187,00. 

Interessados entrar em contato através do e-

mail: danielgevehr@faccat.br 

Seu texto será muito bem-vindo!!! 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
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https://www.editoracientifica.org/books/submission?fbclid=IwAR22wmZc_96-Tth9ngaiCjSx0qpap0lTNjSgoUvxSlM8jXrrXZAk5GiIC5o
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DICCIONARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y 

CUESTIONES CONEXAS 

 

A temática sobre o Desenvolvimento Regional tem sido motivo de uma crescente 

preocupação nos últimos anos. Seja a partir do meio acadêmico, com 

a criação de diversos programas de pós-graduação (como o Mestrado em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT/RS, em 

vigência desde 2013), os quais se propõem em estudar com maior profundidade este 

assunto. Ou ainda, pela preocupação do Governo Federal desde o estabelecimento de 

políticas públicas tanto para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira como 

para a redução das desigualdades regionais. Talvez o destaque mais recente esteja 

representado pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, em vigor no 

Brasil desde 2007.  

 

Entretanto, a preocupação também perpassa por outros temas (tais como a 

Economia, a Gestão, a Ecologia, a Geografia e a História, por exemplo) que possuem uma 

relação intrínseca com o desenvolvimento regional, mesmo que para muitos isso não 

signifique uma ligação efetiva com as condições de vida da população. Porém, é sabido 

que o Brasil, em especial, possui inúmeros desafios nos mais diversos âmbitos: 

desemprego, recessão econômica, desigualdade social, degradação do meio ambiente, 

mailto:mestradodr@faccat.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 52 – 30 de Outubro de 2020 

 

dentre outras problemáticas. Nesse sentido, a fim de expandir a discussão sobre a 

importância da qualidade de vida, os Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler e Mario 

Riedl lançaram no dia 09/10 o Diccionario de Desarrollo Regional y Cuestiones Conexas, 

o qual objetiva analisar os principais fatores e processos diretamente envolvidos com a 

problemática do desenvolvimento regional, numa abordagem interdisciplinar na Língua 

Espanhola. A obra possui 165 verbetes e conta com 82 autores nacionais e internacionais, 

além de cumprir com a função de ser uma fonte de consulta e de informação, tanto para 

a comunidade acadêmica como para o público em geral. 

Organizadores: Marcos Paulo Dhein Griebeler e Mario Riedl 

Ano de Publicação em espanhol: 2020 

ISBN: 978-65-87879-01-7 

Link: https://editoraconceito.com.br/diccionario-de-desarrollo... 

 

PROGRAMA INOVA RS 

 

O Prof. Dr. Roberto Morais integra o grupo de trabalho do Programa Inova RS na 

Região Metropolitana e Litoral Norte! O grupo propõe ações para desenvolvimento e 

projetos na área de Educação. 

 

O Inova RS é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do 

RS (SICT) que tem como visão tornar o RS referência global em inovação como 

estratégia de desenvolvimento local até 2030 por meio da articulação dos atores da 

quádrupla hélice em cada uma das oito regiões do estado. 

O grupo de trabalho conta com diversos representantes de Universidades e 

Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Mais informações: 

https://www.inova.rs.gov.br/programa-inovars 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://editoraconceito.com.br/diccionario-de-desarrollo-regional-y-cuestiones-conexas+336505?fbclid=IwAR3WskLPbMoazW1GNtCb3w4hPtmvqOomdirW_5OIHpCNQeA6xHCLrV9KINc
https://www.inova.rs.gov.br/programa-inovars
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INSERÇÃO SOCIAL 

 

O Prof. Dr. Carlos Jung proferiu a palestra sobre Meteoros e a Queda do 

Superbólido no RS, para alunos do Ensino Fundamental de duas escolas na cidade de 

Igrejinha, as Escolas Estadual Promorar e Figueiras. 

 

 

Conforme o Prof. Carlos Jung: "Havia 2 anos foi iniciado um processo de 

divulgação científica e estímulo à formação de futuros cientistas junto a alunos do ensino 

fundamental da Região do Paranhana. Estas atividades são realizadas por meio de 

palestras e visitação a Faccat e Observatório Espacial. Prioritariamente as ações do 

Observatório, enquanto projeto associado ao Mestrado em Desenvolvimento Regional da 

Faccat, têm tido por finalidade desenvolver uma cultura de iniciação científicas em 

crianças e adolescentes da região. Este importante diferencial faz com que um ciclo de 

desenvolvimento regional seja obtido iniciando na formação e estímulo à curiosidade 

científica de crianças desde o ensino fundamental até a produção científica por meio de 

publicações em periódicos qualificados. Recentemente, apesar das restrições impostas 

pela pandemia, foi elaborada e gravada uma entrevista tendo por base questões enviadas 

por alunos de duas escolas do ensino fundamental da cidade de Igrejinha, RS, que 

posteriormente foram apresentadas em duas escolas nesta cidade." 
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PUBLICAÇÕES  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Já na revista Fênix - Revista de História e Estudos Culturais, da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), foi aprovado o “Em terras de alemães também tem festa 

de negros: a luta pelo reconhecimento do patrimônio imaterial”, dos mestrandos Diogo 

da Silva Corrêa, Mônica Juliana Facio e o Prof. Dr. Daniel Gevehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo aprovado para publicaçāo no periódico científico Brazilian 

Journal of Policy and Development. Artigo "Uma Questão de 

(In)Civilidade no Brasil Meridional: A Imigração Açoriana no Rio 

Grande do Sul através da Historiografia Clássica", de autoria do 

Prof. Dr. Daniel Gevehr. 

 

 

 

O Prof. Dr. Victor Fernandez Nascimento, juntamente 

com pesquisadores do INPE, UFRGS e UNESP recentemente 

publicaram o artigo intitulado "A worldwide meta-analysis 

review of restriction criteria for landfill siting using 

geographic information systems" na revista internacional 

Waste Management & Research.  

De acordo com professor a geração de resíduos sólidos 

urbanos, popularmente conhecido como "lixo" está 

aumentando cada vez mais devido ao crescimento da 

população, aumento do padrão do consumo, e concentração da 

população em áreas urbanas fazendo com que a destinação 

final correta seja atualmente um dos grandes desafios. Por este 

motivo, escolher uma área apta para a construção de um aterro 

sanitário que leve em consideração os aspectos ambientais, 

econômicos e sociais é extremamente importante. 
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No artigo os autores apontaram as principais restrições para a construção de 

aterros sanitários no mundo e fizeram uma análise estatística das mesmas. Do ponto de 

vista nacional essa informação é muito importante uma vez que a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos publicada em 2010, propõem a finalização de todos os lixões no país o 

que segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos ainda não acontece e está 

longe de acontecer, uma vez que ainda existem cerca de 3 mil lixões espalhados no Brasil. 

Portanto, os dados levantados no artigo podem ser uteis ao planejamento regional 

e as informações sobre as restrições podem ser levada em consideração em novos estudos 

para se escolher uma área para a construção de um aterro sanitário. 

 

PROGRAMA INOVA RS 

 

O Prof. Dr. Roberto Morais integra o grupo de trabalho do Programa Inova RS na 

Região Metropolitana e Litoral Norte! O grupo propõe ações para desenvolvimento e 

projetos na área de Educação. 

 

O Inova RS é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do 

RS (SICT) que tem como visão tornar o RS referência global em inovação como 

estratégia de desenvolvimento local até 2030 por meio da articulação dos atores da 

quádrupla hélice em cada uma das oito regiões do estado. 

O grupo de trabalho conta com diversos representantes de Universidades e 

Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. 

Mais informações: https://www.inova.rs.gov.br/programa-inovars 

mailto:mestradodr@faccat.br
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METEORO SUPERBÓLIDO 

 

Conforme o Prof. Dr. Carlos Jung, "O superbólido, meteoro com brilho superior 

a lua cheia, que caiu em 01/10 sobre a região de Vacaria, RS, foi registrado por várias 

câmeras aqui no Observatório Espacial localizado em Taquara, RS, e por câmeras 

localizadas em Santa Catarina.  

 

 

No entanto, somente foram registrados dados sobre o meteoro por uma câmera 

que está localizada aqui no Observatório. Esta câmera está conectada a um software 

especial para este tipo de aplicação que possibilita a geração de dados e posterior análise. 

Isto demonstra que apenas imagens registradas não contribuem em muito a produção de 

dados científicos, mas um conjunto de equipamentos e softwares podem contribuir para 

entender-se o porque do fenômeno. A experiência de registrar um meteoro de elevada 

magnitude como este, sendo o primeiro desta ordem no RS, demonstrou que estar 

preparado significa se ter um somatório composto de equipamento, software e 

conhecimento científico. Neste ponto o efetivo registro realizado demonstrou a 

capacidade do Observatório Espacial em atender estes tipos de demanda. O sul do país 
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encontra-se desta forma em uma posição de destaque em relação ao monitoramento e 

análise de meteoros e, por consequente, na produção de conhecimento científico" 

 

EVENTOS 

 
 

 
 

 

II SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
 

A realização do II SLAEDR se concretiza de forma integrada a outros dois eventos 

itinerantes em consolidação: o VI SIDER e o III SIDETEG. 

 

Desta forma, de 4 a 6 de novembro de 2020 estes três eventos ocorrerão de forma 

integrada, no campus central da UNIJUÍ, em Ijuí, no noroeste do estado do Rio Grande 

do Sul – Brasil. 

Submissão de artigos até o dia 02 de agosto de 2020. 

Informações: <https://www.unijui.edu.br/eventos/ii-simpsio-latino-americano-

de-estudos-de-desenvolvimento-regional-915>. 

mailto:mestradodr@faccat.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 52 – 30 de Outubro de 2020 

 

                           II EXPO ECOINOVAR 

 

 
Mais informações: clique aqui 

 

 

VI JORNADAS MERCOSUL MEMÓRIA, AMBIENTE E 

PATRIMÔNIO ON-LINE 
 

 
 

 

O Jornadas Mercosul é um evento bianual realizado pela Universidade La Salle 

cujo objetivo principal é o de facilitar o intercâmbio de experiências de pesquisa 

interdisciplinares, realizadas por instituições e grupos de pesquisa que se dedicam 

a investigar as interfaces e diálogos entre campos de estudo da memória social, do meio 

ambiente e do patrimônio cultural.  

No ano de 2020, atendendo às necessidades frente ao cenário de complicações e 

incertezas relacionadas ao avanço do Coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo, a 

sexta edição do Jornadas Mercosul, a ser realizada entre 11 e 13 de novembro, será 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://ecoinovar.com.br/
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totalmente on-line. Mais informações sobre o evento nesta modalidade poderão ser 

acessados neste link https://jornadasmercosul.eventize.com.br/index.php?pagina=11 

 

 

XVII SEMANA DE ANÁLISE REGIONAL E URBANA - SARU 2020 
 

 
 

O evento possui como tema central “O Urbano e o Regional: Planejamento e Políticas 

públicas no Brasil no século XXI”, que será analisado a partir dos seguintes eixos de 

discussão: 

 

Eixo 1. Saúde e urbanização 

Eixo 2. Turismo e desenvolvimento 

Eixo 3. Vulnerabilidades, resiliência e gestão de sistemas sócio-ecológicos 

Eixo 4. Direito à cidade e as desigualdades 

Eixo 5. Desenvolvimento regional e urbano: velhos e novos debates 

Eixo 6. Educação e Desenvolvimento 

Eixo 7. Quem tem medo do cárcere? A Urbis e os direitos humanos em espaços de 

confinamento penal: Brasil (Salvador, Fortaleza, Campo Grande), Portugal e Espanha 

refletem suas experiências no cenário da pandemia 

 

Neste ano, a XVII SARU será 100% ONLINE! 

 

Informações: https://www.saru-unifacs.com/ 

 

 

 

Links interessantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial 
 

         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                                                   
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http://www.portalinovacao.mct.gov.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.fnq.org.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://portal.iphan.gov.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 52 – 30 de Outubro de 2020 

 

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 53 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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