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SEMINÁRIO NACIONAL – INSCRIÇÕES ABERTAS 
 

 
 

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. As inscrições para participação 

no evento estarão abertas até o dia 24 setembro de 2018 

Mais informações através da página: www.faccat.br  

 

 

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 
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determinado território; bem como a identificação de alternativas e análises de viabilidade de 

projetos de diversificação e inovação tecno-produtiva em geral. 

 

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”. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr


 
 

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 34 – 14 de setembro de 2018 

PROFESSOR E MESTRANDOS PARTICIPAM DE 

EVENTO EM PELOTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LOCAL (DEL) 

 
O Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes e a mestranda Patricia Ines Schwab   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os dias 04 e 06 de setembro ocorreu o II Encontro Internacional de Pesquisa em 

Ciências Humanas, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Na ocasião participaram do 

evento o Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr e os mestrandos Edemilson Pichek dos Santos e 

Samanta Andresa Richter, apresentaram os trabalhos:  

 

 O gênero feminino nos museus da imigração alemã no Rio Grande do Sul: uma leitura 

crítica a partir da história cultural 

 Daniel Luciano Gevehr 
 

 Desafios dos acadêmicos em Enfermagem frente às suas ações e iniciativas 

empreendedoras: uma revisão sistemática 

Samanta Andresa Richter Daniel Luciano Gevehr 
 

 Universidade, Currículo e Pesquisa: dá formação científica à prática pedagógica 

Shirlei Alexandra Fetter Daniel Luciano Gevehr 
 

 Interdisciplinaridade e inovação em processos de ensino e aprendizagem: contribuições da 

neurociência na constituição de competências empreendedoras 

Edemilson Pichek dos Santos 
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WORKSHOP BILATERAL BRASIL-REINO UNIDO, 

COM O TEMA “O PAPEL DA GOVERNANÇA E DOS 

ATORES NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

EM UM QUADRO GLOBAL-LOCAL”, EM CHAPECÓ-

SC 
 

O Professor Jorge Luiz Amaral de Moraes do Programa de Pós-Graduação da FACCAT 

em Desenvolvimento Regional participou do Researcher Links Workshop Brasil-Reino Unido 

GOVERNANCE AND ACTORS ROLES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A GLOBAL-

LOCAL FRAMEWORK. O workshop bilateral Brasil-Reino Unido, com o tema “O papel da 

governança e dos atores no desenvolvimento sustentável em um quadro global-local” foi 

realizado no Campus da Universidade Comunitária Regional (UNOCHAPECÓ-SC), em 

Chapecó-SC, de 27 a 31 de agosto de 201. O projeto é financiado pelo Conselho 

Britânico/Fundo Newton (Newton Researcher Links, do Reino Unido) e conta com a parceria 

da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), da 

Universidade de Coventry (Reino Unido) e da UNOCHAPECÓ-SC. O workshop reuniu 

pesquisadores para discutir seus trabalhos relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), da agenda 2030 da ONU, e construir conexões internacionais. O Newton 

Fund, do Reino Unido, faz parte do programa oficial de assistência ao desenvolvimento, que 

através do Conselho Britânico (Britsh Council) usa sua força em pesquisa e inovação para 

promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos países parceiros. 

 

 

 
 Pesquisadores brasileiros e britânicos e membros da equipe organizadora do evento  
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O workshop foi coordenado pelos professores Neil Renwick (Coventry University) e 

Giovanni Olsson (Unochapecó) e reuniu um grupo multidisciplinar de 13 pesquisadores do 

Brasil (UCS, UFRGS, UNISINOS, FACCAT, IMED, UFSC, UTPR, USP, URI e 

UNOCHAPECÓ) e 11 do Reino Unido (Coventry University), para discutir suas pesquisas 

sobre desenvolvimento sustentável e os papéis dos atores no cenário global, com apresentação 

de trabalhos em Open Sessions (conferências), Research Sessions (apresentação de trabalhos 

por pesquisadores britânicos e brasileiros convidados) e Debate Sessions (debates com 

Pesquisadores). Nos próximos meses será finalizada uma publicação internacional bilíngue com 

os artigos apresentados no evento pelos pesquisadores participantes. As temáticas das Research 

Sessions do evento foram:  

 

1. Main tracks in governance and sustainable development: where are everyone looking at?  

2. UN 2030 Agenda and its development 3 main development dimensions: social, 

environmental and economic  

3. Governance with/-out government: how can they get along to promote development?  

4. Global-local crossings in development   

5. Regulatory blueprints: human right to development and how Law can help to foster 

sustainable development?     

6. “Power to” possibilities in a “power over” world: how can private actors (business, civil 

society, and labour NGOs) join to foster development along with public actors? 

  
Organizado por: 

 
    

 Pesquisadores brasileiros e britânicos e membros da equipe organizadora do evento  
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ARTIGOS DO PPGDR PUBLICADOS EM REVISTAS 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O artigo Programa de Intervenções nas Habilidades 

Educacionais: relato de experiência em capacitação de 

educadores em Neurociências e Educação foi publicado na 

Revista Acadêmica Licencia & acturas, do Instituto de 

Ivoti. O trabalho é de autoria do mestrando e bolsista 

Edemilson Pichek dos Santos e Profª. Cármen Marilei 

Gomes que é docente do Curso de Psicologia na FACCAT. 

Segue o link com o trabalho completo: 
http://www.ieduc.org.br/ojs/index.php/licenciaeacturas/article/v

iew/184 
 
 

Já na Revista REDES foi publicado o artigo: Intervenções 

comunitárias em enfermagem: intersetorialidade, formação 

empreendedora e desenvolvimento regional em saúde. De 

autoria dos alunos e bolsistas Edemilson Pichek dos Santos, 

Amanda Silveira Duarte Gomes e os professores Claudia 

Capellari, Gímerson Erick Ferreira, Roberto Tadeu Ramos 

Morais. 

 

link com o trabalho completo: 
https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/issue/view/487/sho

wToc 
 
 

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 34 – 14 de setembro de 2018 

REUNIÃO EM BRASÍLIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

Os professores Roberto Tadeu Ramos 

Morais e o Coordenador Mario Riedl participaram 

no dia 11 de setembro de uma reunião com o Prof.  

Sergio Oswaldo de Carvalho Avellar, em Brasília 

para tratativas do PPGDR. Na oportunidade 

também se reuniram com o Prof. Abilio Baeta 

Neves, Presidente da CAPES, quando foi 

formalizado o convite para uma palestra do Prof. 

Abilio na FACCAT, em data a ser agendada. 
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EVENTOS 

 

XVIII ENANPUR - Natal 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

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 35 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

 

Estão abertas, até 14 de outubro de 2018, as inscrições para submissões de 

Trabalhos nas Sessões Temáticas, de propostas para Sessões Livres e Lançamento de 

Livros para o XVIII ENANPUR (Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional). 

 
 O evento será realizado de 27 a 31 de maio de 

2019, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Tem por 

objetivo principal reunir professores, pesquisadores, 

profissionais, estudantes de pós-graduação, estudantes de 

graduação e representantes dos movimentos sociais em 

um grande debate acadêmico-científico sobre os temas de 

interesse dos estudiosos dos estudos urbanos e regionais 

do país. 

A 18ª edição do ENANPUR é uma promoção da 

ANPUR, com realização da UFRN com apoio dos 

programas de pós-graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais e Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Mais 

informações: http://enanpur.com.br 
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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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