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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL RECEBERÁ PROFESSORES DA
ARGENTINA
Nos próximos dia 23 e 24/03, o curso de Pós-Graduação Mestrado em
Desenvolvimento Regional receberá a visita dos professores Hugo René Gorgone e
Guillermo Guillen, da Universidade Tecnológica Nacional – UTN, de San
Rafael/Argentina. Na ocasião, será assinado o convênio de cooperação entre a FACCAT
e a UTN, o que poderá proporcionar aos acadêmicos de ambas instituições o
intercâmbio e a troca de experiências nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

DEFESAS DE DISSERTAÇÃO
No dia 24/03, na sala C 201, nas dependências da FACCAT, acontecerá 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).
No dia 30/03, na sala E 303, nas dependências da FACCAT, acontecerá a banca
da mestranda Fernanda Kohlrausch, intitulada “AVALIAÇÃO DE PLANOS DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CIVIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO VALE DO
PARANHANA-RS”. A banca será composta pelos professores Carlos Fernando Jung
(Orientador), Marcos Paulo Dhein Griebeler (FACCAT) e Maristela Mercedes Bauer
(FEEVALE).

NOVA PLATAFORMA DO IPEA REÚNE DADOS
SOBRE OSCS NO BRASIL
Versão atualizada do Mapa das Organizações da Sociedade Civil (OSCS) será
lançada pelo Ipea nesta quinta. Ela concentra informações sobre 390 mil instituições
A nova versão do Mapa das Organizações da Sociedade Civil será lançada nesta
quinta-feira, dia 16, às 14h30, no auditório do 16° andar na unidade do Ipea no Rio de
Janeiro (Av. Presidente Antônio Carlos, 51, Centro). O Mapa é uma plataforma virtual
inteligente com informações sobre 390 mil OSCs existentes no país. Nela, podem ser
consultadas organizações por área de atuação, número de empregados, parcerias com o
setor público e privado, entre outras informações.
Durante o evento, Felix Garcia Lopez, técnico de planejamento e pesquisa do
Ipea responsável pela plataforma, apresentará dados inéditos, como a quantidade de
OSCs do Brasil e a taxa anual de crescimento de 2009 até 2014; transferências federais
para OSCs, de 2009 a 2016, inclusive com informações do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); e média do número de
empregados, distribuição por sexo, escolaridade e total de ocupados nas OSCs.
Transparência
Entre as novidades no Mapa das OSCs, está o mapa georreferenciado e dinâmico,
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fundamental para ampliar a transparência das OSCs e apoiar a interlocução entre essas
organizações e os governos. Além disso, os gestores públicos poderão saber onde estão,
o que fazem as OSCs em cada local do país e o histórico de atuação de cada
organização específica.
De acordo com Lopez, ao mesmo tempo em que o Mapa abre espaço para maior
transparência do Estado e das OSCs, a plataforma também busca reunir informações
que ajudarão a compreender melhor esse setor por meio de pesquisas e análises detidas.
“Esperamos que os governos, estaduais e municipais, se animem em nos enviar dados
também, pois é uma plataforma já pronta a receber as informações de parcerias entre
eles e as OSCs”, disse. Para ele, ao fazer isso, os estados se tornam mais transparentes,
cumprem a legislação, e a sociedade se informa melhor sobre as OSCs.
Além de Lopez, o evento terá a participação do diretor de Estudos e Políticas do
Estado, das Instituições e da Democracia do Ipea, Alexandre D’Ávila Gomide, da
diretora do Departamento de Transferências Voluntárias do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP), Deborah Arôxa, da diretora da Associação Brasileira
de ONGs (Abong), Eleutéria Amora, e do presidente da Fundação Esquel, Silvio Rocha
Sant'Ana. Serão debatidos temas como a importância do Mapa das OSCs como
ferramenta de fomento; a experiência de gestão de um sistema público de informações e
controle sobre transferências de recursos a partir de seu ecossistema; experiências
internacionais de sistemas de transparência e accountability, e o papel da sociedade civil
organizada na formulação e na execução da agenda de direitos e das políticas públicas.
Acesse o Mapa das Organizações da Sociedade Civil
Fonte:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
29601&catid=8&Itemid=6

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
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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.
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/

AMET celebra sus primeros veinte años de
presencia en México. El objetivo del X Congreso
es el plantear los resultados del TLC y sus
impactos locales y trasnacionales.
Fechas:
• Recepción de propuestas: 31 de Marzo de
2017
• Comunicación de resultados: 15 de Mayo
de 2017
• Recepción de ponencias en extenso: 15
de Julio de 2017
• Programa Final AMET - 2017 : 15 de
Agosto de 2017.
Mais informações: http://amet2017.org/
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O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da
Universidade de Santa Cruz do Sul/RS (UNISC) promove em setembro deste ano a VIII
edição do Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional. O VIII SIRD já
está com o prazo para submissões de artigos aberto, que vai até dia 30 de abril, e as
inscrições se iniciam dia 1 de junho. Submissão e inscrições, bem como detalhes da
programação estão disponíveis no site oficial do evento, www.unisc.br/site/sidr/.
O evento, que é tradicional e um dos primeiros da área do Desenvolvimento
Regional no País, terá como tema deste ano Territórios, Redes e Desenvolvimento
Regional: Perspectivas e Desafios. A maior parte dos palestrantes está confirmada. A
conferência de abertura será com a professora Leila Christina Dias, geógrafa da
Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os conferencistas confirmados estão os
professores Martin Coy, da Universität Innsbruck, Áustria; Camil Girard, da Universitè
de Quebec, Canadá; Roberto Luiz do Carmo, da Universidade de Campinas; Silvia
Gorenstein, da Universidad Nacional del Sur, Argentina; Martina Neuburger, da
Universität Hamburg, Alemanha; Eric Sabourin, do Cirad/Universidade de Brasília, e
Juan Ramón Cuadrado-Roura, da Universidad de Alcalá, Espanha.
Informações pelo site do evento ou pelo fone (51) 3717-7392, de segunda à
sexta-feira, em horário comercial.

Cursos de pós têm inscrições até o dia 24/03
As aulas dos cursos de Pós-Graduação 2017 das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) começam em abril. As inscrições ainda podem ser feitas até o dia 24 de março
no campus (Avenida Oscar Martins Rangel, 4500- ERS 115).
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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 Controladoria e
Finanças e em Gestão Empresarial.
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/portal

www.ipea.gov.br

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

Caso você tenha alguma contribuição para nosso informativo, envie um email
para marcosdhein@faccat.br, andressasantos@faccat.br ou mestradodr@faccat.br.
Desejamos a todos uma ótima leitura e até o informativo 3 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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