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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL INICIA A QUARTA TURMA
No dia 03/03, iniciaram-se as aulas da quarta turma do Mestrado em
Desenvolvimento Regional da Faccat. Composta por 12 acadêmicos de diversas áreas, a
turma começa suas atividades com o Prof. Egon Roque Frohlich, com a disciplina de
Filosofia e Epistemologia da Ciência pela manhã e pela tarde com o Prof. Carlos
Águedo Paiva, a disciplina de Economia Política do Desenvolvimento. Com um total de
12 disciplinas mais o Seminário de Dissertação, as aulas irão até meados de outubro do
corrente ano.

DEFESA DE DISSERTAÇÃO
No dia 24/03, na sala C 201, nas dependências da FACCAT, acontece a banca da
mestranda Gabriela Dilly, intitulada “HAB AUF DER WELT, DIE SCHÖNSTEN
STUNDEN DOCH NUR IN MEINEM HEIM GEFUNDEN“ (EM TODO MUNDO,
AS HORAS MAIS LINDAS SÓ ENCONTREI EM MINHA CASA): EXPERIÊNCIAS
DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL NO SUL DO BRASIL. A banca será composta pelos professores Daniel
Luciano Gevehr (Orientador), Marcos Paulo Dhein Griebeler (FACCAT) e Eloísa
Helena Capovilla da Luz Ramos (UNISINOS).

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL LANÇA LIVRO COM DISSERTAÇÕES
DA 1a TURMA
O livro contendo nove artigos oriundos
de dissertações da primeira turma do
Mestrado em Desenvolvimento Regional da
FACCAT está disponível a partir de hoje na
página do curso. Organizado pelos
professores Marcos Paulo Dhein Griebeler,
Mario Riedl e Egon Roque Frohlich, a
coletânea, intitulada “Desenvolvimento
Regional em Perspectiva”, tem o objetivo de
divulgar, junto à comunidade científica
envolvida com essa temática, uma síntese das
primeiras
dissertações
defendidas
no
Programa
de
Pós-Graduação
em
Desenvolvimento Regional das Faculdades
Integradas de Taquara – FACCAT/RS. O
Mestrado em Desenvolvimento Regional da
FACCAT/RS, que conquistou o seu
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reconhecimento pela CAPES em 2013, é um dos vários novos Programas na Área do
Planejamento Urbano e Regional/Demografia da CAPES, área do conhecimento em
franca expansão, como consequência da conscientização de que o complexo processo de
desenvolvimento do território é melhor analisado quando encarado pelas suas
idiossincrasias regionais. A abordagem interdisciplinar, característica da área, é
responsável pela diversidade e peculiaridade dos problemas de pesquisa analisados nas
dissertações. Os organizadores da presente coletânea, respaldados pela Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FACCAT/RS, tem
como meta publicar, a cada ano, ensaios semelhantes, baseados nas dissertações dos
formandos no Mestrado em Desenvolvimento Regional. Para acessar o livro, acesse o
link: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr

REVISTA COLÓQUIO ON-LINE
A Revista Colóquio, editada na versão
impressa (ISSN 1678-9059) desde 2002 e
classificada como B2 pelo sistema Qualis-Capes,
na área de Planejamento
Urbano
e
Regional/Demografia, foi reestruturada para se
tornar de periodicidade semestral e ser editada na
versão eletrônica (ISSN 2318-180X), passando a
ser uma revista interdisciplinar do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
da Faccat (Taquara-RS). Os temas preferenciais
sugeridos para serem abordados nos artigos da
revista
são
aqueles
relacionados
com
desenvolvimento regional, desenvolvimento rural
e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental
do desenvolvimento. Estamos convidando a
todos para que enviem artigos a serem publicados
nos próximos números da revista. A submissão de artigos pode ser feita acessando o site
https://seer.faccat.br. Ao submeter um trabalho para a revista, após realizar o cadastro
(login, senha) como autor, este deve ler, aceitar e marcar como realizada cada condição
para a submissão, antes de proceder. A lista de condições também é apresentada em
Diretrizes para autores, na página Sobre a revista no site. A Colóquio é a Revista
Interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da
Faccat (Taquara). É editada, de forma impressa, pela FACCAT desde 2002. A partir da
edição v.9, n. 2, de 2012, passou a ser editada também na forma eletrônica e seus
editores são os Professores Soraya Tanure e Jorge Luiz Amaral de Moraes. Para a
submissão
de
artigos
e
maiores
informações,
acesse:
https://seer.faccat.br/index.php/coloquio.
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Fonte: Prof. Dr. Jorge L. Amaral de Moraes e Profa. Dra. Soraya Tanure –
Editores.

EVENTOS

Quando: de 22 até 26 de maio de 2017
Onde: São Paulo (SP)
Tema Central: Desenvolvimento, crise e resistência: quais os caminhos do
Planejamento Urbano e Regional?
Mais informações: http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/

Mais informações: http://sober.org.br/congresso2017/

Estão abertas, até o dia 15 de março, as inscrições para os cursos de Pós-Graduação
2017 das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). As aulas começam em abril, no
campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500- ERS 115).
A Faccat oferece os seguintes cursos de especialização: especialização em Avaliação
Psicológica, em Comunicação e Marketing Empresarial, em Design e
Contemporaneidades, em Psicoterapia Psicanalítica, em Revisão e Avaliação de Textos
e em Gestão Educacional: Supervisão e Orientação, além dos MBAs em
Comportamento Humano nas Organizações, em Controladoria e Finanças e em Gestão
Empresarial.
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Para mais informações e inscrições clique aqui.

Links interessantes:
www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional

www.fee.rs.gov.br

repositorio.ipea.gov.br

www.anprotec.org.br

www.finep.gov.br

www.badesul.com.br

www.portalinovacao.mct.gov.br

www.brde.com.br

www.abdi.com.br

www.bndes.gov.br

www.fnq.org.br

www.observadr.org.br

www.ipea.gov.br

www.cienciasemfronteiras.gov.br

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 2 do Mestrado em Desenvolvimento Regional.
Atenciosamente,
Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler
Prof. Mario Riedl
Andressa Soares dos Santos
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