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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 Modalidade Espanhol 
Dia: 11 de novembro 

Investimento R$ 180,00 

Horário: 8h30min 

Link de Inscrição: clique aqui 

Local: Sala E 303 

 

Dia: 18 de novembro  

Investimento R$ 180,00 

Horário: 8h30min 

Link de Inscrição: clique aqui 

Local: Sala E 303 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=640&portal=E
https://saga2.faccat.br/index.php?op=1068&chave=639&portal=E
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TURMA DO MESTRADO 2017 FARÁ INTERCÂMBIO 

EM OUTUBRO NA ARGENTINA 
 

Realizar um intercâmbio é sempre uma oportunidade interessante para qualquer 

acadêmico. Nesse sentido, professores e integrantes da turma do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT estará entre os dias 24 de outubro e 02 de novembro 

no Centro de Desenvolvimento Regional Los Reyunos, na Universidade Tecnológica 

Nacional – UTN, localizada em San Rafael, província de Mendoza/Argentina. Por meio de 

um convênio assinado em março do corrente ano, agora é possível a realização de ações de 

integração como essa, com o intuito de conhecer diferentes realidades com foco no 

desenvolvimento regional. Durante a estada em San Rafael, os acadêmicos terão aulas, por 

exemplo, sobre gestão em zonas áridas, observação astronômica, visita às empresas típicas da 

região (vinícolas e azeiteiras) e sítios arqueológicos, assim como atividades recreativas, tais 

como passeio de catamarã e rafting. A UTN é uma instituição de ensino superior com mais de 

50 anos de contribuição para o desenvolvimento dos territórios na qual atua. Possui 30 campi 

e aproximadamente, 70.000 alunos. 

 

PROFESSOR DO MESTRADO PARTICIPA DE 

PAINEL SOBRE INOVAÇÃO NA UNB 
 

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

das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT-RS), Iván Gerardo Peyré Tartaruga, 

participou do painel “O Desafio de Democratizar a Inovação: um olhar sobre os múltiplos 

atores sociais” durante o iNOVATECH – Evento de Inovação da Universidade de Brasília – 

3ª Edição. A entrevista na íntegra está disponível em: http://rete.inf.br/2017/09/25/inovatech-

3a-edicao-inovacao-na-agricultura-familiar-e-principal-foco-de-evento-da-fav-unb-de-26-a-

28-de-setembro/. 

 

DICAS DE LADISLAU DOWBOR 
 

“Reduzir a inflação quebrando a economia não é sinal de recuperação econômica”, 

afirma Dowbor durante entrevista veiculada concedida ao jornalista Heródoto Barbeiro da 

Record News e veiculada em 9 de setembro de 2017. 

Acesse o vídeo aqui: https://youtu.be/Qk2ALMlvGEk 

A DISTÂNCIA QUE NOS UNE – Oxfam Brasil, setembro 

de 2017, 94p. 

Saiu finalmente o esperado estudo da Oxfam sobre 

desigualdade no Brasil: “A distância que nos une”, Oxfam 

Brasil, setembro de 2017 (94p). Seis brasileiros dispõem de 

mais riqueza do que a metade mais pobre da população, e 5% 

dispõem de uma fatia de renda maior do que os 95% 

seguintes. O relatório cobre renda, riqueza e acesso aos 

serviços essenciais. A desigualdade para nós não é apenas 

uma vergonha em termos éticos, como é insustentável em 

termos políticos (os sucessivos golpes sempre tiveram esta 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://rete.inf.br/2017/09/25/inovatech-3a-edicao-inovacao-na-agricultura-familiar-e-principal-foco-de-evento-da-fav-unb-de-26-a-28-de-setembro/
http://rete.inf.br/2017/09/25/inovatech-3a-edicao-inovacao-na-agricultura-familiar-e-principal-foco-de-evento-da-fav-unb-de-26-a-28-de-setembro/
http://rete.inf.br/2017/09/25/inovatech-3a-edicao-inovacao-na-agricultura-familiar-e-principal-foco-de-evento-da-fav-unb-de-26-a-28-de-setembro/
https://youtu.be/Qk2ALMlvGEk
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origem), e é absurda em termos econômicos pois nada estimula a economia como a inclusão 

do andar de baixo. 

Leitura essencial para entendermos tanto os nossos dramas como os nossos rumos. 

Confira a íntegra do documento clicando em:  

http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2017/09/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf 

  

LIVRO PARA DOWNLOAD 
 

 
Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.p

df  

EVENTOS 
 

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

conapebeltrao@gmail.com 

 

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

mailto:mestradodr@faccat.br
http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2017/09/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170829_Refugio_no_Brasil.pdf
mailto:conapebeltrao@gmail.com
http://cuartocongreso.redgtd.org/
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Maiores informações: http://www.enanpege.ggf.br/2017/  

 

 

 

 

Matinhos – Paraná 

Divulgação dos 

trabalhos aceitos: a partir de 

01/10/2017 

Maiores 

informações: www.sbdts.com.br  

 

 

 

 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.enanpege.ggf.br/2017/
http://www.sbdts.com.br/
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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 

 

 
Maiores informações: http://coloquio2017.paginas.ufsc.br/  

 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
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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 

 

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 17 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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