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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO
Estão abertas as inscrições para a próxima turma do Mestrado em Desenvolvimento
Regional. O programa tem por objetivo promover, através da interdisciplinaridade, o ensino e
a pesquisa com base na análise das relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e
culturais, enfocando as especificidades regionais.
O Mestrado possui duas linhas de pesquisa:
Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas Públicas para o Desenvolvimento
Regional
Esta linha de pesquisa aborda as dimensões culturais, políticas e institucionais do
desenvolvimento regional, bem como a análise crítico-histórica e a proposição de políticas
públicas de desenvolvimento e ordenamento territorial. A linha abarca pesquisas sobre capital
social, patrimônio e representações culturais, metodologia e princípios do planejamento público
e políticas e instrumentos de ordenamento territorial.
Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico Regional
Essa linha de pesquisa tem por objetivo o estudo do papel das organizações produtivas e demais
agentes e associações civis no desenvolvimento regional. Também cabe à mesma os estudos
sobre a dinâmica de setores produtivos específicos ou da dinâmica econômica global de um
determinado território; bem como a identificação de alternativas e análises de viabilidade de
projetos de diversificação e inovação tecno-produtiva em geral.
Conforme o Coordenador Prof. Dr. Mário Riedl, o Mestrado em
Desenvolvimento Regional da FACCAT vem se consolidando através de
suas atividades desde 2013. No momento está com as inscrições abertas para
a 6ª turma, com 16 vagas. Neste período já foram defendidas, com sucesso,
mais de 42 dissertações.
O Programa se preocupa em proporcionar aos alunos a experiência
além da sala de aula, através de iniciativas de internacionalização. Já
ocorreram três viagens internacionais de intercâmbio acadêmico, com
grande aproveitamento pelos mestrandos para instituições que o Mestrado
possui convênio de colaboração. A primeira viagem foi à Portugal, em 2016,
na Universidade Trás- os-Montes e Alto Douro (UTAD). Em 2017 na
Argentina, na região de Mendoza, em visita à Universidade Tecnológica
Nacional (UTN) e, em 2018, o intercâmbio ocorreu para Espanha, atendendo
convite da Universidade Católica de Múrcia (UCAM), localizada em
Múrcia.
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Publicações científicas do corpo docente e discente tem acontecido em grande
quantidade, através da articulação entre os grupos de pesquisa.
O PPDGR promove a iniciação cientifica, através do Seminário Nacional de
Desenvolvimento Regional, que está em 2ª edição neste ano. O evento de abrangência nacional,
com a participação de pesquisadores, docentes e discentes de várias regiões do pais,
proporcionando momento de debates e discussões dentro da temática de Desenvolvimento
Regional.
Mais informações: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr

MESTRADO PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR promove a
sexta edição do “Café da manhã para apresentação do Mestrado Acadêmico em
Desenvolvimento Regional”.
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MESTRADO PRESENTE NO COOPERATIVISMO
O Prof. Dr. Roberto Morais docente do Mestrado, realizou a abertura da 23ª turma de
Pós-Graduação em Gestão de Cooperativas, na cidade de Colíder em Mato Grosso. O professor
atua nos cursos de especialização ministrando a disciplina de Tendências em Gestão
Cooperativa e Planejamento Estratégico, através do convênio entre FACCAT e OCB/MT.
A FACCAT é uma referência em cooperativismo no Brasil. Atualmente está presente
em Belém/PA, São Luiz/MA, Mato Grosso/MT e, brevemente, iniciará uma turma em
Taquara/RS. O cooperativismo é um modelo de negócio que privilegia a gestão democrática, a
participação dos associados na tomada de decisão (um associado = voto) e a qualidade de vida
nos aspectos econômico e social.
No momento iniciou o projeto de pesquisa com apoio da FAPERGS, na temática de
Modelos de Gestão em Cooperativas do Ramo Agropecuário. A pesquisa busca analisar o
modelo de gestão em cooperativas do ramo agropecuário, nos estados do Mato Grosso e Rio
Grande do Sul, identificando seu perfil de atuação e de gestão, as principais lacunas
competitivas e o papel destas cooperativas no desenvolvimento da região.
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REALIZADA REUNIÃO MENSAL DO GRUPO DE
PESQUISA ORGANIZAÇÕES, MERCADOS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL
No dia 03 de agosto de 2018, às 17h30min, na sala dos bolsistas do PPGDR da
FACCAT, foi realizada a reunião mensal do Grupo de Pesquisa Organizações, Mercados e
Desenvolvimento Econômico Regional. Nesta oportunidade, os líderes do grupo, Professores
Marcos Paulo Dhein Griebeler e Jorge Luiz Amaral de Moraes, coordenaram as atividades,
abrindo espaço para que todos os mestrandos pudessem se inteirar das atividades propostas pelo
grupo de pesquisa. A temática prioritária exposta reside em relacionar os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável com as pesquisas dos acadêmicos, a fim de que seja possível com
isso, uma produção científica colateral pelos integrantes. Dada a amplitude de temas de
pesquisa dos mestrandos, o grupo entende que eles apresentam congruência com o proposto
pela Organização das Nações Unidas. Na sequência, o Prof. Dr. Carlos Paiva também solicitou
um espaço para a próxima reunião, a qual se realizará em setembro do corrente ano, para uma
breve apresentação de sua explanação nos próximos dias em evento em Curitiba.
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Prova de Proficiência - Modalidade Inglês
Data/Período: 24 de novembro de 2018
Inscrições: até 21 de novembro de 2018
Horário: Das 8h30min às 11h
Local: Auditório 1 - Centro de Eventos
Investimento: R$ 220,00 à vista.
Link para Inscrição: clique aqui para acessar o formulário eletrônico.

Prova de Proficiência - Modalidade Espanhol
Data/Período: 1 de dezembro de 2018
Inscrições: até 28 de novembro de 2018
Horário: Das 8h30min às 11h
Local: Auditório 1 - Centro de Eventos
Investimento: R$ 220,00 à vista.
Link para Inscrição: clique aqui para acessar o formulário eletrônico.

LIVRO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD
Título do livro: Abacaxi de Terra de Areia: potencial para
indicação geográfica.
Autores: Loana Cardoso, Larissa Bueno Ambrosini; Rodrigo
Favreto (Organizadores) - Departamento de Diagnóstico e Pesquisa
Agropecuária (DDPA)/Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Irrigação do Estado do RS (SEAPI/RS)
O material encontra disponível para acesso, através do link:
http://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201808/141359
16-livro-abacaxi-final-final.pdf
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EVENTOS

Submissão dos trabalhos completos: até a 31 de agosto de 2018
Mais informações através da página: www.faccat.br

O Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul
(BGRS) está com chamada para trabalhos aberta até 31
de agosto de 2018 nas categorias artigos, notas técnicas,
resenhas e entrevistas. O BGRS é uma publicação de
caráter multidisciplinar, com eixo na Geografia e áreas
afins, da Secretaria de Planejamento, Governança e
Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul. Destina-se ao
fomento, à produção e à difusão do conhecimento que
possua algum tipo de abordagem geográfica, tendo o
Rio Grande do Sul como um elemento presente em
análises nas escalas local, regional, nacional ou
internacional.
Informações sobre as normas para publicação
podem
ser
obtidas
em
www.planejamento.rs.gov.br/boletim-geografico
ou
https://revistas.dee.spgg.rs.gov.br/index.php/boletimgeografico-rs e também através do e-mail boletimgeografico@spgg.rs.gov.br e do telefone (51) 3288
1539.

Maiores informações: https://xiibienal.wixsite.com/territorio
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II CIDI - Congresso Internacional de Diálogos
Interdisciplinares

Nos dias 29 a 31 de agosto, ocorrerá o II CIDI - Congresso Internacional de Diálogos
Interdisciplinares: desafios para o desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos nas
sociedades contemporâneas, o III Congresso de Indústria Criativa e o IV Seminário
Internacional de Diversidade Cultural e Inclusão Social. O objetivo é promover um espaço de
diálogo e reflexão sobre os desafios para o desenvolvimento individual e coletivo dos sujeitos
nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela diversidade cultural de seus processos e
manifestações. Mais informações através do site: http://www.feevale.br/cursos-e-eventos/iicidi

Maiores informações: http://eventos.uft.edu.br/index.php/sedres/sedres4

Maiores informações: http://unilasalle.edu.br/canoas/rigpac-2018

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
http://portal.iphan.gov.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 32 – 17 de Agosto de 2018
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
http://www.redeteg.org
www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/h
ome

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 33 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 do Mestrado em Desenvolvimento Regional da
FACCAT
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