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 2o SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL: PROGRAMAÇÃO E MESAS 
 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR da FACCAT 

realizará o 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI, nos dias 4 e 5 de outubro de 2018. O evento tem por 

objetivo promover a discussão em torno das perspectivas para o século XXI, a partir das 

diferentes abordagens socioeconômicas, dos territórios rurais e do paradigma 

“desenvolvimento e meio ambiente”, acompanhado de uma discussão das questões 

contemporâneas, relacionadas aos processos históricos, culturais e étnico raciais, uma vez que 

se tratam de temas intrínsecos ao Desenvolvimento Regional. A submissão dos trabalhos está 

aberta até o dia 30 de junho de 2018. A programação com os nomes confirmados e as mesas 

temáticas está descrita abaixo: 

 

4 de outubro de 2018 (Quinta-feira) 

 

Manhã: 

 

8h30min - 9h30min: Credenciamento 

 

9h30min – 11h: Conferência de Abertura: Desafios e Perspectivas do Desenvolvimento 

Regional 

Prof. Dr. Ladislau Dowbor (PUC/SP) 

 

11h – 11h30min: Intervalo 

 

11h30min – 12h30min: Divulgação e Lançamento de livros 

 

Tarde: 

 

14h – 15h30min: Mesa Redonda 1 – Mobilidades do Espaço Contemporâneo 

Profª. Drª. Vania Herédia (UCS/RS) 

Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr (FACCAT) 

Mediação: Profª. Drª. Dilani Silveira Bassan (FACCAT) 

 

15h30 min – 16h: Intervalo 
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16h – 17h30min: Mesa Redonda 2 – O Futuro da Economia Rural em Debate 

Prof. Dr. Marcelino de Souza (UFRGS) 

Prof. Dr. Ivaldo Gehlen (UFRGS) 

Mediação: Prof. Dr. Mario Riedl (FACCAT) 

 

5 de outubro de 2018 (Sexta-feira) 

 

Manhã: 

 

8h30min -10h: Apresentações dos Relatos de Pesquisa 

 

10h – 10h30min: Intervalo 

 

10h30min – 12h: Mesa Redonda 3 – Indicadores Sociais, Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica   

Prof. Dr. Paulo de Martino Jannuzzi (ENCE-IBGE) 

Profª. Drª. Tereza Campello (FIOCRUZ) 

Prof. Dr. Cristian Luiz da Silva (UTFPR) 

Mediação: Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler (FACCAT) 

 

14h -16h: Apresentações dos Relatos de Pesquisa 

 

16h – 16h30min: Intervalo 

 

16h30 min – 18h: Palestra de encerramento: Desigualdades e Desenvolvimento Regional 

Prof. Dr. Marcio Pochmann (UNICAMP-SP). 

 

Maiores informações: www.faccat.br/portal/seminariodr2018  

 

INÍCIO DAS AULAS  
 

No dia 02 de março, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - 

PPGDR FACCAT. Iniciou a quinta turma com a disciplina de Filosofia e Epistemologia da 

Ciência, ministrada pelo Egon Roque Frohlich. É com muita satisfação que desejamos a todos 

um ótimo 2018 e um agradável começo às atividades acadêmicas. 
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AULA INAUGURAL DO MESTRADO - TURMA 2018 
 

No último dia 09 de março, no Auditório 3 da FACCAT, completamente lotado, 

aconteceu a Aula Inaugural da Turma 2018. Para abrilhantar a ocasião, o Mestrado promoveu 

a palestra a cargo do Prof. Dr. Zander Navarro, que falou sobre "Os Comportamentos Sociais 

dos Brasileiros". Sua palestra esteve baseada no livro recém-lançado, do qual o Prof. Zander 

foi um dos organizadores, intitulado "Brasil, Brasileiros. Por Que Somos Assim?"  Na mesma 

ocasião, a Profª. Drª. Sonia Guimarães, professora titular do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da UFRGS atuou como Debatedora. No encerramento da Aula Inaugural, foi 

lançado o Vol. II do livro "Desenvolvimento Regional em Perspectiva", contendo trabalhos dos 

Mestres da Turma 2014. 

 

 
 

VISITA DE PROFESSOR DO MESTRADO/FACCAT À 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
 

Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, o professor do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT, Iván G. Peyré Tartaruga, esteve visitando o 

Departamento de Geografia e Turismo da Universidade de Coimbra, em Portugal. O subdiretor 

do Departamento, professor Rui Gama, apresentou as instalações físicas, a estrutura e o 

funcionamento do Departamento e, também, as pesquisas em andamento dentro da temática do 

Ordenamento do Território, campo análogo ao do desenvolvimento regional.  
 

 
 

* Os professores Rui Gama da Universidade de Coimbra (à dir.) e Iván G. Peyré Tartaruga da FACCAT (à esq.). 

 

Nessa ocasião foi entregue à biblioteca da universidade portuguesa um exemplar do 

"Dicionário de Desenvolvimento Regional e Temas Correlatos", obra organizada pelo Mestrado 

da FACCAT. 

mailto:mestradodr@faccat.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 22 – 16 de março de 2018 

Vale a pena destacar que está em análise uma proposta de pesquisa internacional, cujo 

resultado será divulgado em março, elaborada em parceria entre a Universidade de Coimbra 

(Portugal), sob a coordenação do professor Rui Gama, e as seguintes instituições de ensino 

superior brasileiras: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel) e as FACCAT (por meio do seu Mestrado). O título da pesquisa em 

conjunto é "Inovação e dinâmicas territoriais - Análise comparativa entre Brasil e Portugal 

(União Europeia)" e o edital tem financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Brasil, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT), de Portugal. 

 

PROFESSSOR E ACADÊMICAS DO MESTRADO TÊM 

ARTIGOS APROVADOS EM REVISTA 
 

  
  

LANÇADA A VERSÃO DIGITAL DO DICIONÁRIO DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TEMAS 

CORRELATOS 
 

Já está disponível no site da Editora Conceito em formato E-

book o “DICIONÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E TEMAS CORRELATOS”. 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.  

Acesse: http://editoraconceito.com.br/dicionario/  

 

 

 

Dois artigos foram publicados na Revista Ágora (Qualis B2), de autoria 

do Prof. Daniel Gevehr e as mestrandas Franciele Berti e Shirlei Fetter, 

intitulados “Uma pequena Europa na Serra Gaúcha: as apropriações 

culturais na arquitetura do espaço urbano de Gramado (RS)” e 

“Pertencimento e tradição: a identidade germânica de Rio da Ilha frente a 

multiculturalidade”. Os trabalhos foram escritos a partir dos resultados das 

pesquisas desenvolvidas na Linha: Instituições, Ordenamento Territorial 

e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional.  Mais informações 

através do link: https://online.unisc.br/seer/index.php/agora/index 
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CONVITE PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 
 

“Educação e Desenvolvimento Regional: Um Estudo sobre a Formação de Professores na 

Região Metropolitana de Porto Alegre (RS)”. 

Mestranda: Shirlei Alexandra Fetter 

Data: 20 de março  

Horário: 14h 

Local: Auditório 1 – Centro de Eventos 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr (Orientador) 

  Profa. Dra. Dilani Silveira Bassan (FACCAT) 

  Profa. Dra. Maria de Fátima Reszka (FACCAT) 

  Prof. Dr. Jaime José Zitkoski (UFRGS) 

 

“Avaliação das Políticas Sociais do Município de Taquara/RS”.  

Mestranda: Maria Regina de Pellegrin 

Data da banca: 23 de março  

Horário: 15h 

Local: Auditório 1 – Centro de Eventos 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Mario Riedl (Orientador) 

  Prof. Dr. Egon Roque Föhlich (FACCAT) 

  Prof. Dr. Marcelino de Souza (UFRGS) 

 

PRÊMIO CELSO FURTADO HOMENAGEIA 

PESQUISAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
 

Autores de diversas pesquisas sobre desenvolvimento regional receberam, na última 

terça-feira, 5 de dezembro, o Prêmio Celso Furtado, uma iniciativa do Centro Celso Furtado e 

do Ministério da Integração Nacional. O objetivo do prêmio, que está na quarta edição, é 

incentivar a elaboração e execução de planos que levem em conta potencialidades e realidades 

locais. Pela primeira vez, a premiação contou com a participação formal do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com a presença da Diretora de 

Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais, Prof.ª Adriana Maria Tonini, que compôs a 

mesa da cerimônia de premiação. 

"O Prêmio visa promover a reflexão, do ponto de vista teórico e prático, sobre o 

desenvolvimento regional no Brasil e, assim, a participação do CNPq é muito pertinente com a 

sua missão, atuação e história. Desde sua fundação, na década de 1950, o CNPq tem se 

notabilizado por fomentar a pesquisa científica em todas as áreas do conhecimento", reforçou 

a diretora. Adriana lembra que no tema 'desenvolvimento regional', o CNPq tem entre seus 

bolsistas de produtividade alguns dos mais destacados pesquisadores brasileiros sobre o assunto 

e, ao longo dos anos, vem concedendo bolsas e auxílios à pesquisa nessa temática. "Além de 

possuir uma modalidade de bolsa, Desenvolvimento Científico Regional (DCR), com o foco de 

contribuir para a diminuição das desigualdades regionais por meio da fixação de pesquisadores 

experientes em regiões que carecem de maior desenvolvimento científico e tecnológico", 

completou. 

O nome do prêmio, lançado em 2009, celebra um dos mais importantes pensadores 

brasileiros, Prof. Celso Furtado. Este importante pesquisador esteve vinculado a muitas 

instituições de ensino e pesquisa, sobretudo internacionais, e suas contribuições são 
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fundamentais para o entendimento e superação do atual estágio de desenvolvimento do Brasil 

e da América Latina. Como gestor público, destacam-se, ainda, sua atuação na criação e como 

superintendente da SUDENE, onde trabalhou em prol do desenvolvimento regional, atentando 

ao desenvolvimento de sub-regiões extremamente empobrecidas e lutando pela minimização 

das diferenças entre as regiões. Ao longo de sua história, o CNPq fez algumas parcerias com a 

SUDENE, especialmente por meio do Programa do Trópico Semi-Árido e do Prêmio Nordeste 

de Ciência e Tecnologia. 

"A única maneira de reduzir o hiato da pobreza é o investimento em conhecimento, dos 

mais simples aos mais complexos", afirmou o secretário executivo da Integração Nacional, 

Márcio Ramos. Já o secretário do Desenvolvimento Regional do órgão, Marlon Cambraia, 

defendeu a incorporação dos conhecimentos às políticas públicas do país. Para que tal 

apropriação comece a ocorrer, os trabalhos serão disponibilizados na página do ministério na 

Internet. 

A quarta edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional teve mais de 

400 trabalhos inscritos em seis categorias: produção de conhecimento acadêmico; práticas 

exitosas de produção e gestão institucional; projetos inovadores para implantação no território; 

Amazônia - tecnologia e Inovações para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia 

(PRDA); Centro-Oeste - desenvolvimento para a faixa de fronteira; e Nordeste - inovação e 

sustentabilidade. O prêmio para o primeiro e o segundo colocados das seis categorias foi de R$ 

15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. 

Primeiro lugar na principal categoria, a de Produção de Conhecimento Acadêmico, o 

servidor público e pesquisador Vitarque Lucas Paes Coelho disse que os prêmios "incentivam 

o sonho de fazer um Brasil melhor, com mais oportunidade de desenvolvimento em todo o 

país". Baseando-se nas teses do pensador e economista Celso Furtado, criador da Sudene, 

Coelho destacou que os brasileiros vivem em um território ¿imenso em suas desigualdades¿ e 

que é preciso fazer o país crescer. Para ele, "não é suficiente apenas o crescimento, mas sim o 

desenvolvimento", o que envolve progresso técnico, sustentabilidade e transformação. 

 

Milton Santos 

 

A quarta edição do prêmio homenageou o geógrafo Milton Santos, intelectual negro que 

ultrapassou fronteiras nacionais, tendo sido reconhecido em diversos países, ao defender um 

conhecimento interdisciplinar e útil à superação das desigualdades. É de Milton Santos o 

conceito de território como espaço produzido por relações sociais, bem como a ideia da 

globalização como um processo em disputa, o qual pode resultar em fábula ou perversidade. 

Durante muitos anos, Milton Santos foi bolsista de produtividade PQ-1A do CNPq, compôs 

Comitês de Assessoramento representando o Programa Básico de Geografia e sua produção 

acadêmica, de projeção internacional, especialmente sobre o território brasileiro, é fundamental 

para a compreensão das desigualdades, seja dentro do Brasil, seja com relação aos demais 

países. 

A atualidade de pensamento do geógrafo foi ressaltada por seu neto, o doutorando Arlei 

Santos, que representou a família durante a homenagem. Ariel destacou as teses do avô sobre a 

importância de um esquema de desenvolvimento que considere os interesses nacionais e locais 

e acrescentou que o prêmio deve servir parar 'estimular o pensamento acadêmico, sobretudo de 

vertente crítica, sobre modelo de desenvolvimento'. O pesquisador disse esperar que conceitos 

como solidariedade e igualdade, que nortearam a obra de Santos, possam 'voltar a reger os 

rumos do país', na busca da superação das desigualdades. 

Durante o evento, foi exibido trecho do documentário Milton Santos - O Mais 

Importante Geógrafo do Brasil, produzido pela TV Brasil, da EBC, em 2011, que resume a 

trajetória do intelectual. Nesta terça-feira (5), foi anunciado também o nome do homenageado 
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na próxima edição do Prêmio Celso Furtado, em 2019:  o médico Josué de Castro, escritor e 

ativista brasileiro do combate à fome, que considerava "uma verdadeira catástrofe social". Por 

seus trabalhos que vasculham a história do Brasil, Castro recebeu três indicações ao Prêmio 

Nobel. 

 

Premiados 

 

Na categoria produção do conhecimento acadêmico, o vencedor foi Vitarque Lucas Paes 

Coelho, com o trabalho A Esfinge e o Faraó: a Política Regional do Governo Lula (2003-2010). 

Em segundo lugar, ficou Beatriz Macchione, com a pesquisa Comércio Ecologicamente 

Desigual no Século XXI: Evidências a Partir da Inserção Brasileira no Mercado Internacional 

de Minério de Ferro. Com o tema:  práticas exitosas de produção e gestão institucional, os 

premiados foram Siidarta Tollendal Gomes Ribeiro e Kerstin Erika Schmidt, com o trabalho 

Internacionalização e Regionalização da Ciência no Instituto do Cérebro da UFRN, e Ana Maria 

Costa, Fábio Gelape Faleiro, Geraldo Magela Gontijo e Fátima Cecilia Paim Kaiser Cabral, 

com o estudo Trabalho: Geração Tecnológica Integrada para Uso Sustentável da 

Biodiversidade: Maracujá Pérola. 

Na categoria projetos inovadores para implantação no território, os vencedores foram 

Rebert Coelho Correia, Marcelino Lourenço Ribeiro e José Nilton Moreira, com Lago de 

Sobradinho: Plantando o Desenvolvimento Regional, e Luciano Charlita de Freitas, Leonardo 

Euler de Moraes e Renato Couto Ramposo, com Uso da Banda Larga Satelital para 

Universalização do Acesso à Banda Larga e como Indutor de Redução das Desigualdades 

Regionais. A categoria Amazônia - tecnologia e inovações para o Plano Regional de 

Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) premiou os trabalhos de Jonas da Silva Gomes Júnior, 

ONGs Transnacionais e os Sentidos de Sustentabilidade Amazônica: Imaginários, Discurso e 

Poder, e Armando Araújo de Souza Júnior e Ricardo Silveira Martins, Avaliação de Políticas 

Industriais de Formação de Polos e Zonas Francas sob o Paradigma de Cadeias de Suprimentos. 

A quinta categoria, Centro-Oeste - desenvolvimento para a faixa de fronteira; e Nordeste 

- inovação e sustentabilidade, teve como vencedores Maurício Munhos Ferraz, com o estudo 

Agroecologia nas Fronteiras, e Caroline Krüger Guimarães e Fábio Henrique Corrêa Bogado 

Guimarães, com Fronteira Centro-Oeste: Proposta de uma Plataforma Digital de Soluções 

Compartilhadas para o Desenvolvimento Transfronteiriço. Na sexta categoria, Nordeste, foram 

premiados os trabalhos Implantação do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar 

(Setaf) e dos Serviços Municipais de Apoio à Agricultura Familiar (Semaf) na Bahia, de Wilson 

José Vasconcelos Dias, e Programa de Estudos e Ações para o Semiárido - Transformando 

Vidas na Terra de Celso Furtado, de Mônica Tejo Cavalcanti.A lista completa dos selecionados, 

inclusive os que receberam menção honrosa, está disponível no site do prêmio: 

http://www.mi.gov.br/web/premio-2016/resultados  

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do CNPq com Agência Brasil/EBC 

Disponível em: http://cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-

/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5950027  

 

 

 

 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.mi.gov.br/web/premio-2016/resultados
http://cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5950027
http://cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5950027


 
 

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 22 – 16 de março de 2018 

LIVRO E ARTIGOS PARA DOWNLOAD 

 

RESGATANDO O PLANEJAMENTO: 

INFRAESTRUTURAS – LADISLAU DOWBOR 
 

Publicado na revista METAXY, do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas 

em Direitos Humanos do NEPP-DH/UFRJ, “Resgatando o planejamento: infraestruturas” faz 

parte de uma série de estudos metodológicos sobre formas inovadoras e articuladas de gestão 

econômica e social. Além das simplificações sobre privatização e estatização, despontam 

composições mais complexas que envolvem tanto Estado como mercado, mas também acordos 

interempresariais, parcerias de diversos tipos, e sistemas de gestão pública participativa e 

descentralizada. Aqui olhamos como esta visão pode ser aplicada no resgate de uma maior 

racionalidade na organização das infraestruturas econômicas no Brasil. 

Confira a revista METAXY em https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy/article/view/8883 

Disponível em: http://dowbor.org/blog/wp-content/uploads/2017/12/Dowbor_Resgatando-o-

Planejamento.pdf   

 

O DEBATE SOBRE O PAPEL DO ESTADO NA 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, NO RIO GRANDE DO 

SUL – IVÁN GERARDO PEYRÉ TARTARUGA 
 

Atualmente, é comum ouvir, com veemência, a ideia de que o setor público possui um 

papel secundário na economia e, principalmente, na promoção e no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas. No âmbito econômico, o Estado teria que tão somente fazer os ajustes 

necessários macroeconômicos (como no câmbio, nos juros, etc.) para garantir o bom 

desempenho das atividades produtivas. No campo das inovações, esse pensamento também se 

apresenta, com o Estado sendo visto como um mero apoiador indireto dos processos inovadores 

ou, vulgarmente, estando associado à afirmação “se não atrapalhar já está bom”. Tal concepção 

tem por base o pressuposto de que a empresa privada é o agente inovador por excelência. 

Artigo completo disponível em: http://carta.fee.tche.br/article/o-debate-sobre-o-papel-do-

estado-na-inovacao-tecnologica-no-rio-grande-do-sul/  

 

 

Disponível em: https://ideas-global.org/evaluation-for-

agenda-2030/ (em inglês) 
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EVENTOS 
 

 

A UTILIDADE DA ETNICIDADE: NOVAS 

ABORDAGENS DA ETNIA ALEMÃ NO BRASIL 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR, em conjunto 

com os Cursos de História e Letras, convidam:  

 
 

1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA 
 

 
 

A primeira edição do Congresso de Responsabilidade Social Universitária no Brasil tem 

por objetivo criar espaços de diálogo e troca de experiências sobre os conceitos, as abordagens, 

os indicadores, as práticas e as políticas públicas que envolvem a RSU. Além disso, pretende 

Ministrante: Prof. Dr. Glen Goodman 

Doutor em História da América Latina pela Emory 

University (EUA). Graduado pela Universidade de 

Georgetown (EUA) em Literatura Comparada, mestre em 

Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Oxford 

(Inglaterra). Professor-pesquisador do Departamento de 

Estudos Brasileiros da Universidade de Illinois, de 

Urbana-Champaign (EUA). 

Inscrições: clique aqui 
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interpelar as Instituições de Educação Superior a partir de iniciativas inovadoras e sustentáveis 

de empreendedorismo social, agroecologia, energias alternativas, entre outros. 

O evento é destinado aos gestores, professores, técnico-administrativos e alunos de 

Instituições de Educação Superior, bem como a suas Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) 

e Comitês de Responsabilidade Social; a empresas, organizações públicas e privadas e escolas 

de educação básica que busquem articular-se com as Instituições de Educação Superior para a 

realização de projetos com práticas inovadoras de responsabilidade social e sustentabilidade. 

Informações e Inscrições: clique aqui  
 

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM 

GESTÃO SOCIAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA 
 

20 a 24 de maio de 2018 

 

A Rede de Pesquisadores em Gestão Social (RGS) convida pesquisadores, professores, 

estudantes, gestores e demais interessados para o X Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Gestão Social (ENAPEGS 2018), ocasião que a RGS celebrará 11 anos de atuação. O tema 

geral do encontro será Diálogo como Resistência: Gestão Social, Crises e Futuro das 

Democracias. O evento ocorrerá entre 20 e 24 de maio de 2018, em Juazeiro do Norte/Ceará - 

Brasil, marcando a volta à cidade de origem do primeiro encontro, em 2007. 

Para mais informações acesse: http://enapegs2018.ufca.edu.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 23 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 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://rsu.faccat.br/
http://enapegs2018.ufca.edu.br/
http://www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.portalinovacao.mct.gov.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.fnq.org.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.fee.rs.gov.br/
http://www.badesul.com.br/
http://www.brde.com.br/
http://www.observadr.org.br/portal
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home
mailto:marcosdhein@faccat.br
mailto:andressasantos@faccat.br
mailto:mestradodr@faccat.br

