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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO
Estão abertas as inscrições para a próxima turma do Mestrado em Desenvolvimento
Regional, até o dia 19 de novembro. 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 ocorrido com frequência e
excelente qualidade, através da articulação entre os grupos de pesquisa.
O PPGDR promove a iniciação cientifica, através do Seminário Nacional de
Desenvolvimento Regional, que ocorreu nos dias 04 e 05 de Outubro em sua 2.ª edição. O
evento de abrangência nacional, com a participação de pesquisadores, docentes e discentes
de várias regiões do pais, proporcionando momentos de debates e discussões dentro da
temática de Desenvolvimento Regional.
Mais informações: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr

MESTRADO EM FOCO!
MESTRA RECEBE PREMIAÇÃO
Com o objetivo de incentivar inovações pedagógicas nas diversas etapas da educação
básica, o Prêmio Professor Inovador ocorre a cada dois anos. Nesta edição, 152 propostas
foram inscritas e 55 foram finalistas. No 31 de outubro, no Centro de Eventos da Faccat foi
o palco de revelação dos finalistas e dos grandes vencedores das categorias de Educação
Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio
e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os finalistas receberam medalhas e os vencedores,
além de troféus, ganharam uma bolsa de estudos de 50% no valor de curso de Pós-Graduação
(nível de especialização) ofertado pela Faccat. Na solenidade também foi lançada a Revista
Professor Inovador. A realização do Professor Inovador Vale do Paranhana é
responsabilidade da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Associação
dos Municípios do Paranhana (Ampara) e Faccat - Faculdades Integradas de Taquara.
Nesta ocasião a Mestra Shirlei Alexandra Fetter, que realizou o Mestrado em
Desenvolvimento Regional em 2016/2017, recebeu a premiação na Categoria Ensino
Fundamental Anos Iniciais com o projeto “A produção de farinha de mandioca”.

De acordo com Shirlei Alexandra Fetter: “O presente projeto, mediado por mim e
por minha professora Mara Rubia Schneider, contemplou estudos sobre a cadeia produtiva
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da mandioca. O assunto foi escolhido por se tratar de conteúdo programático sobre a história
do município, estudado pelos alunos de quarto ano, da EMEF Getúlio Dornelles Vargas de
Parobé-RS.
Nesta oportunidade a intensão pedagógica foi proporcionar conhecimentos sobre a
produção da farinha de mandioca, seu beneficiamento e produção através de visita as
comunidades rurais do município e região. Em vista dos fatos apresentados consideramos
que o processo de ensino e aprendizagem deve incentivar o aluno, proporcionando-lhe o
acesso ao conhecimento não só científico, mas que o mesmo passe de sujeito passivo e
atue como protagonista da sua aprendizagem.
Dessa mesma forma, ressaltamos que esta pesquisa contribuiu para a sociedade por
possibilitar o conhecimento do passado, isto é, dos conceitos históricos. Enfatizamos que
este é um exemplo de instrumento didático pedagógico alternativo, o qual foi elaborado com
o intuito de alicerçar o conhecimento, de forma que o educando pode interagir com a sua
história local e regional.
Assim, transportamos os alunos ao mundo nunca visto antes, de forma muito simples
e fácil de compreender sua história e sua cultura a partir da experiência vivida, ou seja, das
identidades de cada lugar, como recursos à aprendizagem significativa”.

MESTRADO PARTICIPA DO XXI ENCONTRO
ANUAL DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS
COREDES
Nos dias 07 e 08 de novembro ocorreu o XXI Encontro Anual de Avaliação e
Planejamento dos Coredes no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat). O encontro tem por principal meta oportunizar a troca de experiências e
proposições que permitam o avanço na busca do desenvolvimento sustentável e harmônico
nas diversas regiões do Estado, além de avaliar o conjunto de ações desenvolvidas pelo
Fórum dos Coredes do Estado no último ano. “Estamos hoje buscando alternativas para o
Vale e para as outras regiões do Estado. Os Coredes são organismos importantes do Rio
Grande do Sul porque abrange todo o Estado com os 28 Coredes. Desta forma se congrega
em blocos todas as prefeituras, os municípios e as comunidades”, salienta o presidente do
Corede Paranhana/Encosta da Serra e diretor-geral da Faccat, Delmar Backes

Na oportunidade o Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler mediou a mesa –
“Olhando o presente e projetando o futuro do movimento corediano: inserção social,
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ampliação de quadros e renovação de lideranças, pluralidade regional e correlatos”. Já o
Mestre Jefferson Corá Lorenzão, apresentou a sua dissertação na mesa redonda “Instâncias
Executoras do Desenvolvimento Regional - Consórcios Públicos como instrumentos de
desenvolvimento – Discussão de Modelo Proposto e Experiências Regionais”.

FORMATURA E LANÇAMENTO DE LIVRO
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PROFESSOR PARTICIPA DE DEBATE
No dia 26 de outubro, o Professor Carlos Águedo Paiva participou do Programa
Esfera Pública, na rádio Guaíba, debatendo com o Professor Giácomo Balbinotto, da
Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, os programas econômicos dos candidatos à
Presidência da República.
Para além dos programas das
candidaturas, o debate se estruturou
sobre as perspectivas da Economia
Brasileira em caso de vitória de um
ou de outro candidato.
Já no dia 10 de novembro próximo,
o Professor Carlos Águedo Paiva
estará ministrando a palestra de
abertura do II Seminário Regional de
Desenvolvimento da UnochapecóPROEDES, em Chapecó, Santa
Catarina.

REPRESENTANTE DA FACCAT PARTICIPA DE
EVENTO NO MÉXICO
A Coordenadora do Comitê de Responsabilidade Social das Faculdades Integradas
de Taquara, Mestra em Desenvolvimento Regional pela FACCAT, Sabrina B. Kiszner,
participou recentemente do "3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria:
políticas públicas e innovación social", na Universidade de Guadalajara (México).
Apresentou o trabalho “Responsabilidade Social Universitária e Patrimônio Histórico
Cultural” de sua autoria, juntamente com Michele C. C. de Souza, na Feira de Boas Práticas.
Além disso, participou do Comitê Revisor da Escuela Doctoral RSU e da coordenação dos
trabalhos na Mesa temática Participación social, para consensuar recomendações para
políticas educativas de RSU en Latinoamérica, sobre os resultados da Investigación
Continental URSULA: Estado del arte de la RSU en Latinoamérica.
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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
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EVENTOS
XVIII ENANPUR - Natal 2019
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

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 37 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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