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FORMATURA E LANÇAMENTO DE LIVRO
A solenidade de conclusão da terceira turma do Mestrado em Desenvolvimento
Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) foi realizada na última sexta-feira,
dia 30 de novembro, à noite, no campus.
O evento contou com a participação do presidente da Fundação Educacional Encosta
Inferior do Nordeste (FEEIN), mantenedora da Faccat, Nicolau Rodrigues da Silveira; do
diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, do vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação,
Roberto Morais; e do coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional, Mario Riedl.
Receberam os diplomas de conclusão os seguintes alunos: Alexandre Aloys Matte
Júnior, Franciele Berti, Gisele da Silva, Jéferson Corá Lorenzão, Maria Regina de Pellegrin,
Mário André Leal dos Santos, Sabrina de Farias Borba Kiszner e Vanuza Alves Mittanck.
Na oportunidade foi lançada a 3ª edição do livro, Desenvolvimento Regional em
Perspectiva, o qual é o resultado das dissertações da turma concluinte.
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MESTRADO EM FOCO!
MESTRADO PARTICIPA DO X CONGRESSO
ALASRU - URUGUAI
A mestranda e bolsista CAPES, Patricia Ines Schwab participou do X Congresso
ALASRU - Ruralidades en América Latina: convergencias, disputas y alternativas en el siglo
XXI, promovido pela Associação Latinoamericana de Sociologia Rural, no Uruguay.
Estiveram presentes nas mesas redondas muitos pesquisadores renomados da área, dentre
eles Jan Van der Ploeg, professor da Wageningen University & Research - Holanda (foto ao
lado). Na oportunidade foi apresentado o trabalho intitulado, “Gestão e perpetuidade dos
empreendimentos da Agricultura Familiar: Um estudo de caso no município de PinhalzinhoSC”, desenvolvido em conjunto com professores da Universidade Federal da Fronteira Sul
- UFFS e Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC, ambas situadas em ChapecóSC. O evento proporcionou debates e reflexões importantes para os estudos rurais, nos
revigorando para nos mantermos firmes nas pesquisas acerca da diversidade das dinâmicas
do meio rural de toda a América Latina.
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PROFESSOR REALIZA AULA INAUGURAL NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL
No dia 23 de novembro de 2018, o Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler realizou a
aula inaugural no Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento
Regional - Especialização Lato Sensu da Faculdade de Administração e de Turismo-FAT da
Universidade Federal de Pelotas-UFPel, com a palestra “Desenvolvimento Regional e
Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos”.

PROFESSOR PARTICIPA DE WORKSHOP SOBRE
INOVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
No dia 30 de outubro, na sede da UNISINOS
na capital gaúcha, a reunião da Aliança para
Inovação de Porto Alegre, iniciativa promovida
pela UFRGS, UNISINOS e PUCRS com apoio da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. No encontro
foi realizado o Workshop Inovação e Qualidade de
Vida, que teve como objetivo discutir como os
aspectos relativos à qualidade de vida, às relações
e trocas de informações influenciam na promoção
da Inovação na cidade e na região metropolitana de
Porto Alegre. No evento esteve presente o prof.
Iván G. Peyré Tartaruga do programa de Mestrado
da FACCAT.
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PROFESSOR DO MESTRADO PARTICIPA DE
EVENTO NO CHILE
A convite do Governo Municipal de Linares, localizado na Província de Talca/Chile,
representado pela Sr.ª Amparito Ramirez, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2018, o Prof.
Marcos Paulo Dhein Griebeler participou do Primero Congresso Internacional
Municipal: Universidades Sem Fronteiras. O encontro foi um espaço de reflexão e debate
entre personalidades acadêmicas da Argentina, do Brasil, do Uruguai, da Alemanha e do
Chile. Os convidados se reuniram na segunda-feira, dia 26/11 e terça-feira, 27/11 no Teatro
Municipal daquele município chileno para socializar atividades que vem sendo praticadas
em termos de educação nos respectivos países, a partir de suas sistemáticas docentes com o
intuito de promover o conhecimento como fator de integração e inclusão social. O Prof.
Marcos Paulo abordou a experiência comunitária da FACCAT, como representante do Brasil
naquele evento, mostrando aos participantes desde sua formação até sua estrutura atual.
Além disso, foi exposto ainda o vídeo institucional da faculdade e uma breve discussão sobre
o Dicionário de Desenvolvimento Regional e Temas Correlatos aos presentes. A seguir,
algumas fotos do referido evento.
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APRESENTAÇÃO OSPA
No dia 02 de dezembro, o Prof. Egon Roque Frohlich participou do coral da OSPA Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre que é um dos mais consolidados
grupos corais do Rio Grande do Sul. Na ocasião apresentou a Nona Sinfonia de Beethoven,
com acompanhamento do coral sinfônico. O Coordenador do PGGDR Prof. Mario Riedl
esteve presente junto com seus familiares na apresentação.

LANÇAMENTO DO LIVRO “TAQUARA REFLEXOS
DE UM MUNDO NOVO”
Nos dias 22, 23 e 24 de novembro na Feira Literária e Cultural de Taquara, foi
lançado o livro fotográfico "Taquara Reflexos de um Mundo Novo". O livro é de autoria do
professor e mestrando Mateus Portal e sua esposa Magda Mohd Rabie, alunos do PPGDR
prestigiaram o lançamento.
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ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DE ESTÂNCIA
VELHA/RS
O economista e professor Carlos Águedo Nagel Paiva, com seus mestrandos Eliane
Rodrigues e Alvaro A. Bourscheidt, realizaram um estudo preliminar sobre a cadeia
produtiva de Estância Velha, para identificar as atividades-chaves para o crescimento
econômico do município.
O estudo foi apresentado na Prefeitura de Estância Velha, com a presença da Prefeita
Ivete Grade, do Vice-Presidente da Associação Comercial e Industrial, Sr. Claudio Pozza e
diversos Secretários Municipais, Vereadores e representantes da Comunidade.
Em umas das análises importantes pode ser destacado a localização privilegiada do
Município, que fica próximo a confluência das mais importantes rodovias do estado, como
por exemplo a BR 116 e 101, as ERS 240, 239 e 122. Tais vias dão saída e acesso a algumas
regiões de maior dinamismo econômico do estado, como a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari,
Vale do Caí, o Litoral Norte e ao Centro do País, pela BR 101.
Esses estudos ajudam tanto a iniciativa privada, quanto a pública, direcionando
medidas políticas para melhor desenvolver a região, desburocratizando, criando empregos e
facilitando os negócios com iniciativas mais assertivas.
O Sr. Claudio Pozza enviou e-mail agradecendo pela exposição e salientando o
"ótimo trabalho ontem apresentado em Estância Velha. Temos subsídio para focar no
desenvolvimento de nossa cidade."

MESTRADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
No dia 30 de novembro, estiveram reunidos na FACCAT os professores Daniel
Gevehr (PPGDR), Marcos Griebeler (PPGDR), Profª. Patricia Kebach (Faccat) e o Prof. José
Breno da Cruz, para ajustes no projeto que propõem levar e viabilizar a Iniciação Científica
ao espaço da educação básica. O projeto busca levar às escolas de ensino fundamental da
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região do Vale do Paranhana, a experiência da Iniciação Científica, articulando com os
professores do Mestrado e dos diversos cursos da Graduação. Na oportunidade os alunos da
Escola Alípio de Taquara, apresentaram o projeto o qual já ganharam vários prêmios, na
temática da "Violência contra a mulher". Além de obter premiação na Mostratec, eles já
estão convidados para apresentar sua pesquisa no Pará.

PROFESSOR MINISTRARÁ CURSO
O Professor Carlos Paiva ministrará um curso de
Extensão na Fundação Getúlio Vargas do Rio de
Janeiro entre os dias 14 e 25 de janeiro do próximo
ano. O curso será ministrado para professores e
pesquisadores da FGV-Rio e da UFRJ. O programa
do curso está baseado na ementa da disciplina de
Economia Política do Desenvolvimento Regional,
ministrada no Mestrado da Faccat pelo mesmo
professor.

ALÉM DA SALA DE AULA!
MESTRADO REALIZA SAÍDAS DE CAMPO
Foi realizada no dia 17 de novembro de 2018 uma saída de campo da disciplina de
Desenvolvimento Rural e Urbano, para conhecer o roteiro turístico rural conhecido como
“Caminho das Pipas”, no município de Rolante-RS, com os alunos da turma 2018 do
Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat, acompanhados pelo professor
responsável pela disciplina, Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes. Foram realizadas visitas
em estabelecimentos rurais familiares que formalmente fazem parte do roteiro, alguns
produzindo farinhas artesanais em moinhos de pedra, vinhos e sucos de uva, a partir de
parreirais próprios, alimentos, como queijos e salames, que são comercializados em
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estabelecimentos locais. Algumas famílias produzem carnes de aves e suínos, sucos, licores
e pães, derivados da produção local, que são servidos em almoços em um restaurante local.
Além destes, são oferecidos alguns atrativos turísticos, paisagísticos ou ambientais, como
uma rampa da voo livre, local para contemplação da paisagem, realização de atividades de
caminhadas e de ciclismo, além de cascatas e cachoeiras, que são utilizadas como balneário.

O principal objetivo desse tipo de saída de campo é identificar processos locais de
desenvolvimento regional, verificando possíveis interrelações entre o rural e o urbano e as
dinâmicas socioeconômicas de desenvolvimento local dos territórios. Neste caso, no
município, e especificamente no roteiro, verifica-se, nos finais de semana, um fluxo
relativamente intenso de turistas locais e regionais, predominantemente urbanos, em direção
ao local, buscando e utilizando esses atrativos turísticos e recursos ambientais. Foi possível
verificar, também, a interação de interesses da população rural-local com o poder público
local, através de alguns investimentos em melhoramento das vias de acesso ao local e das
instalações públicas locais. Espera-se que, com essas atividades de campo, seja possível que
os alunos do mestrado identifiquem formas de interfaces entre o rural e o urbano, a presença
de aglomerações produtivas locais germinais e o desenvolvimento de mercados locais de
trabalho e de bens e serviços. A partir disso, talvez seja possível realizar proposições para a
soluções de questões ambientais nos espaços rurais e sugestões de ações de planejamento e
de políticas de desenvolvimento regional, rural e urbano.
Já no dia 23 de novembro, o grupo de mestrandos, acompanhado pelo responsável
pela disciplina de Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Regional, o professor doutor
Daniel Luciano Gevehr, do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional,
realizou uma saída de campo, visitando pontos turísticos da região, que privilegiam a
preservação do patrimônio cultural material e imaterial.
O grupo saiu da FACCAT, com destino ao município de Dois Irmãos, onde visitou
o Cemitério Evangélico e a Igreja Matriz restaurada e dessacralizada, que atualmente
funciona como centro cultural. Em seguida, o grupo foi até o município de Ivoti, onde
conheceu o maior núcleo de casas enxaimel, preservado, da América Latina, e na sequência
realizou uma visita técnica à Cachaçaria Weber, que caracteriza-se como um
empreendimento de origem familiar e que, preserva, parte da cultura legada pelos imigrantes
alemães, que chegaram à região em 1824.
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O almoço ocorreu no município de Santa Maria do Herval, no restaurante "Antiga
Serraria", que preserva elementos de uma antiga serraria que funcionava na localidade e,
atualmente, oferece comida típica alemã aos visitantes.
Na parte da tarde, o grupo conheceu o "Caminho das Serpentes", um empreendimento
da artista Cláudia Sperb. No lugar, a artista organizou seu espaço de produção artística, além
de oferecer hospedagem aos turistas, em charmosas casinhas construídas em meio à
natureza.
Finalmente, o roteiro chegou ao espaço de arte e cultura da artista e ceramista, de
reconhecimento internacional, Anelise Bredow, que deu uma verdadeira aula sobre produção
de cerâmica e sobre o processo de criação e desenvolvimento de arte, que busca valorizar as
coisas do lugar.
O roteiro permitiu conhecer sobre o patrimônio cultural, presente na região e, como
seus elementos materiais imateriais, podem contribuir para a formulação de políticas e
estratégias voltadas para o desenvolvimento regional.

CONVITE PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO
No dia 20 de dezembro, às 15h, no Auditório 1 – Centro de Eventos, será realizada a
banca do mestrando Wilson Medeiros Rodrigues, intitulada “Gestão plena em saúde pública
municipal: A descentralização dos serviços em saúde pública no munícipio de Sapucaia do
Sul - RS”. A banca examinadora será composta pelos professores Dr. Roberto Tadeu Ramos
Morais (Orientador), Drª. Marcos Paulo Dhein Griebeler (FACCAT) e a Profª. Drª. Silvia
Virginia Coutinho Areosa (UNISC).

REUNIÃO GRUPO DE PESQUISA
No dia 8 de dezembro o Grupo de Pesquisa sobre o Litoral Norte do Rio Grande do
Sul, vinculado ao Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat, e Coordenado pelo
Prof. Dr. Carlos Paiva, realizará reunião em Osório. O tema da reunião é o planejamento
das atividades do próximo ano; a definição de critérios para o ingresso de novos membros;
e a apresentação da pesquisa de Mestrado de Luciana Inocêncio.

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 37 – 07 de dezembro de 2018

ARTIGOS DO PPGDR PUBLICADOS EM LIVRO
O artigo “Gênero e imigração: um debate
[cada vez mais] necessário”, de autoria do Prof.
Dr. Daniel Luciano Gevehr, docente do PPGDR
foi publicado no livro, Releituras & Caminhos. O
trabalho é resultado de pesquisas realizadas na
linha de “Instituições, Ordenamento Territorial e
Políticas Públicas para o Desenvolvimento
Regional”, o qual o professor coordena. A obra
pode ser baixada gratuitamente no site:
https://www.editorafi.org/445releituras

PROFESSOR E MESTRANDO PARTICIPAM DE
DEBATE
O mestrando e bolsista CAPES Roberto Schinoff
apresentou seu projeto de pesquisa sobre a infraestrutura
do transporte para a soja no Rio Grande do Sul na UNISC
a convite do Professor Jorge Amaral, que é professor das
duas instituições (Faccat e Unisc). Roberto Schinoff e seu
orientador, o Professor Carlos Paiva, participam do grupo
de debates "Logística & Infraestrutura", coordenado pelo
Sr. Paulo Menzel, Presidente da Câmara Brasileira de
Logística e Infraestrutura e Diretor Presidente da Intelog News Log.
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MESTRANDA PARTICIPA DO CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENFERMAGEM EM
DERMATOLOGIA
Nos dias 28 a 31 de outubro ocorreu o 7° CBED - Congresso Brasileiro de
Enfermagem em Dermatologia, em Gramado/RS, a mestranda e bolsistas CAPES Samanta
Andresa Richter apresentou o trabalho intitulado “Da condição de leprosos à excluídos: a
história do acesso à saúde de pessoas com Hanseníase no Brasil”, de autoria de Samanta
Andresa Richter (FACCAT), Prof. Daniel Luciano Gevehr e Prof. Gímerson Erick Ferreira
(UFMT).
Além de ser membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia
(SOBENDE) a aluna foi convidada para representar a Serra Gaúcha, frente a SOBENDE.
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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

Tema
Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas e Transformações Territoriais.
Promoção
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional.
Local
Anfiteatro do Bloco 18 - Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul – RS –
Brasil.
Inscrições
De 03 de junho a 11 de setembro de 2019.
Data do evento
De 11 a 13 de setembro de 2019.
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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 38 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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