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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CONVIDA PARA O SEMINÁRIO SOBRE 

BOVINOCULTURA EM AGOSTO NA FACCAT 

 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promove o “I Seminário Inovação e Integração das 

Bovinoculturas de Carne e Leite:  Perspectivas de Desenvolvimento para a Agroindústria 

Gaúcha de Proteína Animal”, dias 17 e 18 de agosto (manhã e tarde), no Centro de Eventos do 

campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500). O objetivo é integrar instituições de pesquisa, 

governo estadual e organismos de representação de agentes produtivos que atuam nos 

diversos elos das duas cadeias baseadas na bovinocultura. 

O seminário também se propõe a apresentar o sistema neozelandês de integração e 

avaliar sua replicabilidade no Brasil e suas consequências para a alavancagem da renda nas 

duas pecuárias, bem como do potencial de contribuição deste projeto para o enfrentamento da 

estagnação relativa das regiões sudoeste e noroeste do Rio Grande do Sul. 

O evento conta com o apoio da Fundação de Economia e Estatística (FEE), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/RS) e a Organização das Cooperativas do Estado 

do Rio Grande do Sul (OCERGS). 

A inscrição é gratuita. Mais informações e inscrições aqui. 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=559&portal=E
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PROFESSSOR E ACADÊMICA DO MESTRADO EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA FACCAT TEM 

ARTIGO APROVADO EM REVISTA 

 
O artigo “Produção acadêmica no campo das humanidades: o caso das licenciaturas 

em Pedagogia e História”, de autoria do Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr e a mestranda  

Shirlei Alexandra Fetter, foi aprovado para publicação na Revista Cadernos de Pesquisa, da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  

Mais informações através do link: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa 

 

 

PRÊMIO CELSO FURTADO DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 4ª EDIÇÃO: 

HOMENAGEM A MILTON SANTOS 

 

 
Maiores informações: http://www.mi.gov.br/web/premio-2016/apresentacao  

 

 

ESPECIALISTA DO REINO UNIDO PARTICIPA DE 

REUNIÃO NA FEE SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

 
Nesta quarta-feira (26/07), aconteceu a reunião de trabalho do Grupo de Estudos sobre 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento (GECTID), na sede da FEE. Na ocasião foi 

debatida a consistência dos resultados do questionário piloto aplicado a estudantes e 

professores universitários do RS. A pesquisa inédita visa observar a relação dos gaúchos com 

a ciência em geral e os processos de inovação tecnológica, no âmbito dos campos de 

conhecimento da Percepção Pública da Ciência e dos Estudos da Inovação. Estiveram 

presentes os pesquisadores da FEE, Iván G. Peyré Tartaruga, coordenador da pesquisa, 

e Clitia Helena Backx Martins, e o prof. Martin Bauer, do Departamento de Ciência 

Comportamental e Psicológica da London School of Economics and Political Science/Reino 

Unido. 

O GECTID é integrado também por professores da UNIVATES, de Lajeado, e da 

UNISINOS, de São Leopoldo. O grupo de pesquisa já publicou um texto explicando os 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.mi.gov.br/web/premio-2016/apresentacao


 
 

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 12 – 04 de agosto de 2017 

fundamentos teóricos do trabalho, intitulado “Inovação e percepção pública da ciência: 

possibilidade de novos indicadores para a análise das atitudes públicas relacionadas a ciência, 

tecnologia e inovação” e irá publicar, até o final deste ano, um artigo com os primeiros 

resultados da questionário aplicado no Estado. 

 

 
Iván G. Peyré Tartaruga (E), Martin Bauer e Clitia Helena Backx Martins 

 

Texto: Núcleo de Imprensa – FEE, 27/07/2017. Disponível em: 

http://www.fee.rs.gov.br/noticias/especialista-do-reino-unido-participa-de-reuniao-na-fee-

sobre-ciencia-tecnologia-e-inovacao/  

 

IPEA E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO ESTUDAM 

AS FRONTEIRAS BRASILEIRAS 

 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) junto com o Ministério da 

Integração Nacional (MI) realizam uma série de estudos, incluindo o livro Fronteiras do 

Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política Pública, que visam analisar a faixa de 

fronteiras do Brasil. Esse território possui quase 17 mil quilômetros de extensão, faz divisa 

com dez países e abrange 588 municípios. As fronteiras brasileiras, tanto pela extensão quanto 

pelas especificidades de cada país que faz divisa, demandam do Estado uma maior atenção. 

“O Estado brasileiro precisa estar permanentemente presente, principalmente na Amazônia, 

onde as distâncias são maiores, os espaços são mais complexos e os acessos, mais difíceis”, 

destacou Bolívar Pêgo, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea e coordenador da 

pesquisa. 

Saiba mais: Faixa de Fronteira do Brasil é tema de estudo do Ministério da Integração e Ipea 

Fonte:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3060

8&catid=24&Itemid=7  
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GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: RESULTADOS DA 

PESQUISA IPEA 2014 – NÍVEIS DE MATURIDADE 

 
Este estudo identifica os níveis de maturidade em gestão 

do conhecimento (GC) em que se encontram 73 

organizações, com 66 delas pertencentes à 

administração pública federal brasileira; aponta os 

principais pontos fortes e as oportunidades de melhoria 

identificados em tais instituições para o êxito na 

implementação da GC; e propõe ações a serem 

priorizadas para a sua efetiva institucionalização. 

Utilizou-se, com pequenas adaptações, o modelo de 

maturidade em GC proposto por Batista (2012) para a 

administração pública brasileira. Este modelo, 

denominado Instrumento para a Avaliação da Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública (IAGCAP), é 

constituído de sete critérios (liderança em GC; processo; 

pessoas; tecnologia; processos de conhecimento; 

aprendizagem e inovação; e resultados da GC), 42 

assertivas e cinco níveis de maturidade – reação, 

iniciação, introdução (expansão), refinamento e maturidade – em escala Likert com sete 

opções. Com base nos resultados da pesquisa, é recomendada a priorização de ações em cada 

um dos sete critérios utilizados para avaliar o nível de maturidade em GC. A originalidade 

deste trabalho deve-se ao fato de ele analisar, pela primeira vez, o nível de maturidade em GC 

de órgãos e entidades da administração pública federal brasileira. A indicação das ações a 

serem priorizadas para institucionalizar a GC nas organizações pesquisadas é também uma 

contribuição relevante para as organizações interessadas em integrá-la ao seu modelo de 

gestão.  Palavras-chave: gestão do conhecimento; maturidade em gestão do conhecimento; 

organizações públicas federais. 

Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2168.pdf  

 

LIVRO PARA DOWNLOAD 

 
O QUE É PODER LOCAL 

(EDIÇÃO REVISTA E ATUALIZADA EM 2016) 

 
Nesta era de crise geral de representatividade e fragilização 

nos níveis mais amplos, o poder local oferece oportunidades 

importantes. Nos 5.570 municípios do Brasil, com tantas cidades 

pequenas e médias, podemos gerar um ambiente mais saudável, 

riqueza de vida cultural, espaços de lazer, sistemas locais de 

crédito, melhor educação e assim por diante. No nível local, as 

pessoas podem se organizar para que a sua cidade, com o entorno 

rural, passe m a funcionar de maneira inteligente, gerando mais 

resiliência e bem-estar. Aqui, em poucas páginas, exemplos e 

propostas de como o espaço local pode funcionar melhor. 

mailto:mestradodr@faccat.br
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PS: Para obter este livro impresso apenas pelo custo gráfico, para fins não comerciais, 

contate através do e-mail eticaeditora@gmail.com (a partir de 50 exemplares). 

Disponível em: http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Dowbor-_Poder-Local-

portal.pdf  

 

EVENTOS 
 

 
Mais informações: http://www.unisc.br/site/sidr/index.html  

 

 
Maiores informações: www.unioeste.br/eventos/conape ou pelo e-mail: 

conapebeltrao@gmail.com 

 

 

Matinhos – Paraná 

Divulgação dos 

trabalhos aceitos: a partir de 

01/10/2017 

Maiores informações: www.sbdts.com.br  
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http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Dowbor-_Poder-Local-portal.pdf
http://www.unisc.br/site/sidr/index.html
mailto:conapebeltrao@gmail.com
http://www.sbdts.com.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 12 – 04 de agosto de 2017 

 
                  Maiores informações: http://www.enanpege.ggf.br/2017/  

 

I Jornada de Estudos Étnicos e Migrações: perspectivas 

históricas e atuais 

 

 
Maiores informações: https://gtestudosetnicosem.wixsite.com/gtestudosetnicos  

Aba Eventos – I Jornada de Estudos Étnicos e Migrações: perspectivas históricas e atuais 
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Maiores informações: http://coloquio2017.paginas.ufsc.br/  

 

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  

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  

www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home 

 

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 13 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 da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

FACCAT 
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