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LANÇADO O DICIONÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E TEMAS CORRELATOS
No dia 13 de setembro de 2017, às
18h30min, durante o VIII Seminário
Internacional sobre Desenvolvimento
Regional, ocorrido na Universidade
de Santa Cruz do Sul – UNISC,
Marcos Paulo Dhein Griebeler e
Mario
Riedl,
respectivamente,
professor e coordenador do Programa
de
Pós-Graduação
em
Desenvolvimento Regional lançaram
oficialmente o “DICIONÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
E
TEMAS
CORRELATOS”.
Na atualidade, a população global
vive uma era de desafios. Inserida em
um sistema linear de padrões que
demanda atenção, é preciso que sejam
considerados todos os elementos,
sempre respeitando (mas ainda para
muitos, impossível), a priori, os
limites da natureza, a fim de que se
possa melhorar a vida das pessoas.
Elementos que buscam comprovar
isso são os inúmeros estudos que vem
sendo divulgados ao longo dos anos, tais como o Índice de Felicidade Bruta (FIB –
http://www.felicidadeinternabruta.org.br/), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH –
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html) e ainda, com um enfoque mais
voltado para a população do Rio Grande do Sul, está o Índice de Desenvolvimento
Econômico
e
Social
–
IDESE
(http://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-dedesenvolvimento-socioeconomico/), por exemplo. Em razão disso, esta obra conta com a
participação qualificada de 83 pesquisadores, que redigiram 165 verbetes, os quais possuem
uma abordagem intrínseca do Desenvolvimento Regional com outros temas, tais como a
Economia, a Gestão, a Ecologia, a Geografia e a História, por exemplo. Entende-se que a
relevância deste livro contribuirá em muito para o meio acadêmico e profissional, seja como
fonte de consulta ou de informação, assim como poderá oferecer uma melhor compreensão
acerca da relevância do Desenvolvimento Regional para a sociedade em geral. Os autores
ainda agradecem imensamente a todos os participantes da obra e à FACCAT, pelo apoio na
realização da mesma. O dicionário está à venda pelo site da Editora Conceito no seguinte link:
www.editoraconceito.com.br/dicionario
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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONVIDA

PROVAS DE PROFICIÊNCIA
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
As inscrições para as provas de proficiência, estão abertas nas modalidades de Inglês e
Espanhol. A seguir, as informações a respeito.
Modalidade Inglês
Dia: 11 de novembro
Investimento R$ 180,00
Horário: 8h30min
Link de Inscrição: clique aqui
Local: Sala E 303

Modalidade Espanhol
Dia: 18 de novembro
Investimento R$ 180,00
Horário: 8h30min
Link de Inscrição: clique aqui
Local: Sala E 303
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MESTRADO PARTICIPA DO VIII SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Professores e alunos do Mestrado participaram do VIII Seminário Internacional de
Desenvolvimento Regional, realizado na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, de 13
a 15 de setembro. O Programa participou do evento com treze trabalhos aprovados.

PROFESSOR E MESTRANDO PARTICIPAM DE
EVENTO
O Professor Dr. Daniel Gevehr, juntamente com
o mestrando Darlã Alves, do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Regional –
PPGDR, participaram do II CI-EHILA, II
Congresso Internacional de Estudos Históricos
Latino-Americanos, realizado na Unisinos. O
Simpósio Temático “Patrimônio e memória na/da
cidade” foi coordenado pelo professor Daniel
Gevehr, com a participação do aluno Darlã
apresentando o trabalho “Patrimônio histórico
cultural afro-brasileiro: a representação e a
preservação do Pelourinho como lugar de
memória”.

MESTRANDOS E PROFESSOR TÊM ARTIGOS
PUBLICADOS EM REVISTAS
O mestrando Alexandre Aloys Matte Júnior teve, recentemente, seu artigo publicado
na Revista Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (IJIE), intitulado “Realocação de
um fabricante de autopeças utilizando o método do baricentro e análise qualitativa publicado”,
o artigo conta com a parceria de autores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção e Sistemas - PPGEPS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos.
Disponível no sítio eletrônico da Revista:
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/v9n1704
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O segundo artigo publicado foi de autoria da
mestranda Franciele Berti e do Prof. Daniel
Gevehr intitulado “Gentrificação: uma discussão
conceitual”, na Revista Políticas Públicas &
Cidades.

DICAS DE LADISLAU DOWBOR
Neste ano, a contribuição importante para mim
é o meu livro A Era do Capital Improdutivo,
uma ferramenta de leitura simples, mas de
grande densidade de informação, que realmente
torna claro o drama econômico e político que
vivemos. Gostaria muito que vocês se
interessassem e divulgassem. Insisto que é
eminentemente legível. E se trata de todos nós.
O livro está disponível nas livrarias ou
diretamente no site da editora, veja
em: http://autonomialiteraria.com.br/loja/teoriapolitica/a-era-do-capital-improdutivo-a-novaarquitetura-do-poder-dominacao-financeirasequestro-da-democracia-e-destruicao-doplaneta
Lee Fang – Esfera de influência: como os
libertários americanos estão reinventando a
política latino-americana – The Intercept
Brasil
–
agosto
2017
6p.
Há uma dimensão da atividade política que em geral nos escapa e fica na sombra: trata-se do
papel dos chamados think tanks, poderosos instrumentos de aglutinação ideológica e de
subversão política. Já tivemos isto na preparação do golpe de 1964, como temos hoje com o
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golpe em curso (Instituto Millenium). O artigo de Lee Fang apresenta a dinâmica atual, os
nomes, a estrutura. Não se trata de conspiração, trata-se hoje de uma indústria política
paralela, amplamente financiada. Acesse em: https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-deinfluencia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-politica-latino-americana/

Hazel Henderson - Fintech: Good and Bad News for Sustainable Finance - Pesquisa &
Debate. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUCSP - v. 28, n.1 (51) - 2017
Na revista de economia da PUC-SP, Pesquisa e Debate,
uma série de artigos interessantes, publicados agora em
agosto de 2017. Queria chamar a atenção para o artigo que
me mandou Hazel Henderson, economista de primeira
linha nos Estados Unidos, sobre como as novas
tecnologias estão transformando o mundo financeiro, este
povo que tem total dedicação ao nosso dinheiro, nos
depenam à vontade, e com tecnologias cada vez mais avançadas. Este cartãozinho simpático
que temos no bolso, o cartão de crédito, é apenas um dos canudinhos em que na era da
liquidez eletrônica permite ao sistema chupar o que nos resta. Fintech já é aceito como
palavra-chave, abreviação de tecnologias financeiras. Um artigo muito bem documentado
sobre uma área que pouco dominamos. Confira a íntegra, em inglês,
em: https://revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/view/33550
Entrevista de Dowbor ao jornalista Glauco Faria da Rede Brasil Atual - ‘Estamos frente
a um sistema de agiotagem que paralisou o país’ – ago. 2017, 4p: “De toda essa gente que
criou esse caos a partir de 2008, ninguém foi preso. Eles são fortes o bastante para criar um
sistema jurídico paralelo, com acordos pelos quais as empresas pagam uma multa para a qual
já fizeram provisão. Sabem que estão fazendo errado, pagam, mas não obrigados a reconhecer
culpa. Ninguém é preso. Pagam a multa e continuam no mesmo processo. No nível mundial,
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temos o Bank of America, o Deutsche Bank, o Barclays, Morgan, todos os grandes bancos
estão nesse processo. Eles têm força para dobrar a legalidade”. Confira a íntegra em:
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/131/estamos-frente-a-um-sistema-de-agiotagemque-paralisou-o-pais. Sobre o mesmo tema, veja também a entrevista com Maria Lídia, na TV
Gazeta, (7 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=I2Y35sD4U9U

DIREITOS E DEVERES EM UM
BRASIL ESQUECIDO
O Canal Livre da Rede Bandeirantes recebeu no dia 03 de
Setembro de 2017, o escritor e antropólogo Roberto DaMatta. Em
pauta: Qual o papel do Estado e a consciência do brasileiro em
relação a direitos e deveres?
Abaixo, estão os links para acessar a entrevista completa.
http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/entrevista.asp?id=16305087&t=direitos-e-deveresem-um-brasil-esquecido-%E2%80%93-parte-1
http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/entrevista.asp?idS=54647&id=16305091&t=direito
s-e-deveres-em-um-brasil-esquecido-%E2%80%93-parte-2
http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/entrevista.asp?idS=54647&id=16305092&t=direito
s-e-deveres-em-um-brasil-esquecido-%E2%80%93-parte-3
http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/entrevista.asp?idS=54647&id=16305095&t=direito
s-e-deveres-em-um-brasil-esquecido-%E2%80%93-parte-4

LIVRO INDICADORES SOCIAIS NO BRASIL:
LANÇADA A 6ª EDIÇÃO REVISTA E AMPLIADA
De autoria do Prof. Dr. Paulo de Martino Jannuzzi, este livro,
desde sua primeira edição, em 2001, o Brasil e o mundo
passaram por intensas mudanças sociais; novas agendas de
políticas e programas sociais foram propostas, expandiram-se,
consolidaram-se. Novos indicadores têm sido engendrados e
demandados pelas políticas públicas.
Era necessário, pois, empreender uma revisão expressiva do
livro lançado há 15 anos, e complementá-lo com tópicos
adicionais, que refletissem o debate mais atual na área.
Foi o que se fez nessa edição, recém publicada, incorporando
um novo capítulo, sobre a complexidade do uso de Indicadores
nas Políticas Sociais, revisando tópicos sobre o significado e
uso de indicadores sociais, introduzindo novas referências de
leitura, atualizando o quadro de pesquisas e fonte de dados e
ampliando o escopo temático de indicadores discutidos, de
modo a cobrir indicadores ambientais, econômicos e pobreza multidimensional. Maiores
informações: http://www.grupoatomoealinea.com.br/indicadores-sociais-no-brasil-conceitosfontes-de-dados-e-aplicacoes.html
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LIVROS PARA DOWNLOAD
Observando o Desenvolvimento Regional
brasileiro: processos, políticas e planejamento
A coletânea reúne um conjunto de contribuições de
pesquisadores nacionais que, sob diferentes
perspectivas de análise e olhares disciplinares,
abordam processos, políticas e ações de
planejamento que caracterizam a dinâmica recente
do desenvolvimento regional no território brasileiro.
Organizadores: Ângela Cristina Trevisan Felippi,
Rogério Leandro Lima da Silveira e Sérgio Luis
Allebrandt.
Download

Políticas de Desenvolvimento Regional no Rio
Grande do Sul: Vestígios, Marcas e Repercussões
Territoriais
Obra que retrata as políticas atuais do Rio Grande
do Sul integradas à agenda governamental federal,
reconhecendo os impactos de políticas anteriores,
que tendem a avançar a partir da maior articulação
entre as diferentes esferas de governo,
nomeadamente, municipal, estadual e federal
Autoria de Antonio Paulo Cargnin
Download
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EVENTOS

Maiores informações: www.unioeste.br/eventos/conape ou pelo e-mail:
conapebeltrao@gmail.com

Maiores informações em: http://cuartocongreso.redgtd.org/

Maiores informações: http://www.enanpege.ggf.br/2017/
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Matinhos – Paraná
Divulgação dos
trabalhos aceitos: a partir de
01/10/2017
Maiores
informações: www.sbdts.com.br

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/

Maiores informações: https://xiibienal.wixsite.com/territorio

__________________________________________________
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
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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 16 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

Mestrado em Desenvolvimento Regional - mestradodr@faccat.br - 51 3541.6600 Ramal: 710
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - Taquara - RS - CEP 95600-000

