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PROFESSOR DO MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO REGIONAL FARÁ AULA
INAUGURAL EM PPG DA UFRGS
O Prof. Dr. Carlos Águedo Nagel Paiva fará a aula inaugural do Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS no dia 19 de abril do corrente ano, às 19 horas. O tema a ser abordado será
“Conjuntura da Política Econômica”. Além de professor e vice-coordenador do
Mestrado em Desenvolvimento Regional da FACCAT, o prof. Carlos Paiva é também
economista da Fundação de Economia e Estatística – FEE, desenvolvendo inúmeros
estudos voltados para a Economia Nacional e o Desenvolvimento Regional.

FACCAT FIRMA CONVÊNIO COM
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA NACIONAL –
UTN DA ARGENTINA
Os professores Hugo Gorgone e Guillermo Guillén, da Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), de San Rafael, na Argentina, assinaram convênio de cooperação para
realização de intercâmbios entre docentes, discentes, pessoal de apoio, comunidade e as
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Eles estiveram no campus dias 23 e 24 de
março para assinatura do convênio com o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes; o
vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais; o coordenador do mestrado
em Desenvolvimento Regional, Mário Riedl; e o professor Marcos Paulo Dhein
Griebeler. 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.
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Na passagem pela Faccat, os professores da UTN proferiram palestras na
graduação, dia 23 de março, e no mestrado em Desenvolvimento Regional, na sextafeira.

Para o vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais, este é mais um
passo para incrementar o processo de internacionalização na Faccat. “Trata-se de um
projeto que será oferecido aos docentes de graduação e pós-graduação, aos
pesquisadores da instituição, aos acadêmicos e também a todos inseridos no sistema
educativo da instituição”, afirma Roberto Morais.
Fonte: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/3209#slideshow-0

MAIS DUAS DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NO
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Nos dias 24/03 e 30/03, o Mestrado em Desenvolvimento Regional da FACCAT
aprovou mais duas dissertações. No dia 24/04 foi a banca de 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 foi
composta pelos professores Daniel Luciano Gevehr (Orientador), Marcos Paulo Dhein
Griebeler (FACCAT) e Eloísa Helena Capovilla da Luz Ramos (UNISINOS).
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Já no dia 30/03, foi defendida a dissertação de Fernanda Kohlrausch, intitulada
“Avaliação de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas em Inquéritos Civís do
Ministério Público do Vale do Paranhana – RS”. A banca foi composta pelos
professores Carlos Fernando Jung (Orientador), Marcos Paulo Dhein Griebeler
(FACCAT) e Maristela Mercedes Bauer (FEEVALE).

LIVRO DO IPEA PARA DOWNLOAD

Acesse o link e baixe o livro do Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170215_livro_avalicao
_politicas_publicas_brasil_vol3.pdf
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EVENTOS

Carlo Rovelli – 15 de
maio de 2017 em Porto
Alegre
O italiano Carlo Rovelli é um
dos pioneiros na pesquisa sobre
gravidade quântica. Graduado em
Física pela Universidade de Bolonha,
com doutorado e pós-doutorado pela
Universidade de Pádua, é professor na
Universidade Aix-Marseille e diretor
do grupo de pesquisa do Centro de
Física Teórica de Luminy, em
Marseille na França. Tornou-se
conhecido ao publicar Sete breves
lições de física, best-seller que explica
o universo com textos e abordagem
acessíveis. Lançado em 2014 na Itália
e publicado no Brasil em 2015, Sete
breves lições de física foi traduzido
para mais de 40 idiomas e alcançou
milhões de exemplares vendidos. O
livro é o resultado de sete artigos
escritos para um jornal italiano, com o
objetivo
de
apresentar,
com
simplicidade e clareza, as revoluções
científicas que transformaram os
séculos XX e XXI.
Maiores
informações
em:
http://www.fronteiras.com/portoalegre
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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/

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.
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Abertas inscrições para 6ª Trail Run
As Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) promoverão, no dia 29 de
julho de 2017, a FACCAT TRAIL RUN, tendo o Campus da instituição como sede do
evento: Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115), Taquara/RS. O evento terá como
padrinho o atleta de Ultramaratonas Trail Run MANUEL LAGO (foto ao lado), que é
graduado em Educação Física (CREF 727-RJ) e com pós-graduação em Biomecânica e
Marketing. Manuel também é especialista em Treinamento Físico para Forças Especiais
e em Corridas de Montanha de Longa Distância, com larga experiência em provas trail
run de longa duração nacional e internacional, sendo uma das principais referências do
esporte no Brasil. No dia 29/07/2017, junto ao Centro de Eventos, local da
largada/chegada, entre 10h e 10h30, será realizado um briefing técnico sobre a prova
com a presença dos diretores técnicos e do ultramaratonista Manuel Lago. É
recomendável que, principalmente, os atletas dos trajetos de 30km e 15km participem,
para dirimir dúvidas e se informarem das características da prova e possíveis alterações
para segurança dos atletas. O evento terá percursos de 30 km, 15 km e 6 km para a
corrida individual, 6 km para a caminhada e corrida infantil. A largada será nas
dependências da FACCAT sob qualquer condição climática, com chegada no mesmo
local. Maiores informações em http://trailrun.faccat.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 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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