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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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 ocorreu a 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 

 

 

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 até 

o dia 02 de março de 2019, já no dia 07 de março ocorrerão as entrevistas do 

processo seletivo para iniciar as aulas no dia 15 de março. 

Os selecionados irão compor a 6ª turma, sendo que 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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BANCAS DE QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS DE 

DISSERTAÇÃO 
 

Durante o mês de dezembro ocorreram as bancas de qualificação dos projetos de 

dissertações da turma de 2018. Neste período foram apresentados 15 trabalhos com diversas 

temáticas nas linhas de pesquisa de Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas Públicas 

para o Desenvolvimento Regional e Organizações, Mercados e Desenvolvimento Econômico 

Regional. 

A primeira banca foi realizada no dia 07 de dezembro, com o mestrando e bolsista CAPES 

Tiago Hedler que apresentou o projeto intitulado “A burocracia e o estado brasileiro: fatores 

limitantes ou facilitadores para o processo de desenvolvimento”, sob orientação do Prof. Dr. 

Mario Riedl, já no dia 14 encerrando as apresentações foi a vez do mestrando Eduardo Wegner 

Vargas com o projeto: “Consórcios Intermunicipais como alternativa para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos: Estudo de Caso do CISVALE/RS”, orientado pelo Prof. Dr. Roberto Tadeu 

Ramos Morais. 
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PROFESSOR DO MESTRADO/FACCAT ATUARÁ EM 

UNIVERSIDADE PORTUGUESA 

 
O professor Iván G. Peyré Tartaruga, neste 

mês de dezembro, despediu-se do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT, onde atua 

desde abril de 2017. Sobre a saída, o docente disse 

"Estou triste por deixar o Mestrado da FACCAT, pois 

é um ótimo lugar para trabalhar. Aqui encontrei um 

espaço profícuo para dar prosseguimento as minhas 

pesquisas sobre desenvolvimento regional em razão 

do excelente grupo de professores do programa, dos 

estudantes de orientação e das disciplinas", ele  

ministrava a disciplina Geografia: espacialidades diferenciais, "e, também, do apoio 

administrativo e financeiro da FACCAT", concluí ele. 

O professor Iván se retira da FACCAT para atuar, como pesquisador, no Centro de 

Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade do 

Porto(Portugal). Nessa instituição, uma das mais importantes de Portugal, ele realizará pesquisas 

sobre Inovação e Desenvolvimento Territorial dentro da área de conhecimento da Geografia 

Econômica e Social. Segundo ele: "Nos últimos anos, Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto, 

vem se destacando na Europa como um centro de atração de empresas grandes, como Google e 

Amazon, e pequenas (start-ups) na área tecnológica, e com uma importante, e acertada, atuação 

do Estado através de políticas públicas de ciência e inovação e do apoio à interação entre 

universidades e empresas públicas e privadas". 

   Ainda sobre o programa de Mestrado: "Tenho certeza que vamos construir parcerias 

com o Mestrado da FACCAT, porque lá, não somente em Portugal como em toda a Europa, eles 

valorizam muito a internacionalização da pesquisa e, principalmente, porque os interesses de 

pesquisa são coincidentes, o que demostra a importância do mestrado da FACCAT", disse à 

respeito de sua atuação no centro de pesquisas português que terá início em janeiro de 2019. 

  

MESTRADO EM FOCO! 
 

 

PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENFERMAGEM (CBEn) - CURITIBA/PR 

Nos dias 13 a 16 de novembro, a mestranda e bolsista CAPES Samanta Andresa Richter, 

participou do 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Curitiba/PR. Este evento é 

considerado um dos mais importantes para a enfermagem brasileira. O 70o CBEn foi orientado 

pelo tema central “Processo de cuidado como centralidade da Enfermagem”. Este tema 

desdobrou também para o desenvolvimento do 6o Seminário Nacional de Diretrizes de 

Enfermagem na Atenção Básica de Saúde-SENABS e do 5o Colóquio Latino-Americano de 

História da Enfermagem – CLAHEn. 

 

 

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 38 – 21 de dezembro de 2018 

Os trabalhos apresentados no evento foram titulados: “Da arte do cuidado à realidade: 

contributos da Teoria Nightingaleana para os serviços de Enfermagem na Contemporaneidade”, 

com a autoria de Samanta Andresa Richter(PPGDR/FACCAT), Daijara Catrini dos Santos 

Borges (Acadêmica de Enfermagem/FACCAT), Edemilson Pichek dos 

Santos(PPGDR/FACCAT) e Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr(PPGDR/FACCAT). E “Análise 

contextual da consulta de Enfermagem à pessoa com doença genética de razão étnica no Brasil”, 

autoria de Samanta Andresa Richter(PPGDR/FACCAT), Daijara Catrini dos Santos 

Borges(Acadêmica de Enfermagem/FACCAT), Edemilson Pichek dos Santos 

(PPGDR/FACCAT), Evanilson de Oliveira Santos(Instituto de Cardiologia do Rio Grande do 

Sul) e Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr(PPGDR/FACCAT). 

 

 
 

 

INTERCÂMBIO ACADÊMICO 

 
Nunca é demais aprender, buscar novos desafios e conhecimentos. É bom para a carreira 

profissional, mas muito melhor para o crescimento pessoal. E uma das oportunidades para 

encarar uma experiência que fará a diferença em sua vida é realizar um intercâmbio. Neste 

sentido, as Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) em parceria com a Universidade 

Tecnológica Nacional (UTN), na Argentina, realizará o Intercâmbio Acadêmico 

Brasil/Argentina - edição 2019.  Os intercambistas terão 60 horas/aula na UTN e visitas técnicas 

em diversos locais da região.  

O período será de 23 de janeiro a 3 de fevereiro. As vagas são limitadas. Reservas ocorrem 

até o dia 20 de dezembro, com o professor Marcos Paulo Dhein Griebeler 

(marcosdhein@faccat.br) ou pelo WhatsApp (54) 99714-7485. 

Aulas de espanhol 

O professor Marcos Paulo Dhein Griebeler, da Faccat, explica que os intercambistas terão 

aulas de espanhol e receberão certificado. “Não precisa ter noção de espanhol. O intuito é 

aprender uma noção da língua espanhola para usar no dia a dia. São 60 horas de aula e para os 

acadêmicos da Faccat essas horas podem ser usadas como atividades complementares”, enfatiza 

o professor. 
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Investimento e reservas 

 

Transporte: R$ 1.020,00 por pessoa (ônibus leito completo) 

Estadia: 9 diárias completas em Los Reyunos/San Rafael - Mendoza: R$ 2.115 por 

pessoa. A entrada no valor de R$ 530,00 a ser pago em janeiro em San Rafael e o restante poderá 

ser realizado em maio. 

Total: R$ 3.135,00 por pessoa 

Informações e reservas: professor Marcos Paulo Dhein Griebeler 

(marcosdhein@faccat.br) ou pelo WhatsApp (54) 99714-7485 

 

DISSERTAÇÃO DEFENDIDA  
 

No dia 20 de dezembro, às 14h, no Auditório 1 – Centro de Eventos, ocorreu 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 

Comissão Examinadora esteve constituída pelo Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 

(Orientador), Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler Faccat) e a Profª. Drª. Silvia Virginia 

Coutinho Areosa (UNISC). 
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EVENTOS 

 

XVIII ENANPUR - Natal 2019 

 
 

    
 

 
 

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. 

 

 

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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Desejamos muitas alegrias para o Ano Novo e muitos sonhos 

realizados. Que as luzes do Ano Novo brilhem e tragam a todos 

novos desafios, novos projetos e muito sucesso. Um próspero 

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 39 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.portalinovacao.mct.gov.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.fnq.org.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/
http://www.fee.rs.gov.br/
http://www.badesul.com.br/
http://www.brde.com.br/
http://www.observadr.org.br/portal
http://www.redeteg.org/about.html
mailto:marcosdhein@faccat.br
mailto:andressasantos@faccat.br
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 38 – 21 de dezembro de 2018 

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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