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MESTRADO DESTACA DESAFIOS DA
ECONOMIA
O professor Cláudio Accurso ministrou a aula inaugural do Mestrado em
Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), na noite de
7 de abril, no auditório do campus. Além dos atuais mestrandos, componentes da quarta
turma da Faccat, em atividade desde março passado, participaram alunos e professores
da graduação, docentes do próprio Mestrado e pessoas da comunidade.

O encontro também valeu como aula magna das novas turmas de Especialização
em Gestão Empresarial e Controladoria e Finanças da instituição de ensino. Antes da
fala do convidado, ocorreu o lançamento do livro “Desenvolvimento Regional em
Perspectiva”, com a presença de alguns de seus autores. O momento foi conduzido pelo
professor Mário Riedl, coordenador do Mestrado e organizador da obra juntamente com
os colegas Marcos Paulo Dhein Griebeler e Egon Roque Fröhlich. A coletânea de
ensaios traz uma síntese das primeiras dissertações produzidas no Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Regional da Faccat. Falando sobre o tema “Desafios
da economia brasileira: produtividade e planejamento”, Cláudio Accurso pintou um
retrato realístico do atual momento vivido pelo Brasil e suas perspectivas futuras. “A
impressão é de que nunca na história do País se viveu um quadro tão grave, com 13
milhões de desempregados, lideranças desacreditadas e partidos que não têm o que
dizer”, descreveu. Para o palestrante, a raiz de grande parte dos problemas brasileiros
reside na enorme desigualdade social, que faz com que, num mesmo território,
coexistam pessoas com níveis de vida que vão do primeiro ao terceiro mundo. “Temos
uma inferioridade congênita para aceitar a repetição sem fim dessas diferenças?”,
questionou, lembrando que as origens remontam à época do Brasil Colonial. Cláudio
Accurso disse que é preciso colocar intencionalidade no desenvolvimento do País, pois
não basta simplesmente aumentar a renda per capita, se as distâncias sociais
permanecerem iguais. Da mesma forma, acrescentou, é preciso atacar a baixa
produtividade do trabalhador brasileiro, que é de 25% na comparação com os índices
dos países desenvolvidos. Avaliou também que nenhuma política econômica pode ser
bem-sucedida, se não há demanda interna. O problema, para ele, é que o lucro das
empresas em geral não é construído com base na eficiência, mas em cima da mão de
obra. “Numa economia aberta, com baixa produtividade, a tendência é a especialização
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na produção de bens primários e minerais”, apregoou, citando o processo de
desindustrialização que já está em curso no Brasil. Dirigindo-se diretamente aos jovens
presentes na plateia, comentou que caberá a eles suportarem os próximos 50 anos do
Brasil, que poderão ser marcados tanto por um cenário igual ou pior que o atual ou com
novos horizontes. “O momento que estamos vivendo é dificílimo, pois estamos
perdendo o conceito de nação, que é aquilo que identifica um povo, e está sobrando um
país, ou seja, um campo de caça onde vale tudo”, alertou, acrescentando que a realidade
de agora, ao mesmo tempo que é uma infelicidade e uma desgraça, também é um
desafio para que cada um assuma as suas responsabilidades na construção de um futuro
melhor.
Fonte: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/3224#slideshow-2

CONVITE PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÃO
“Sucessão da Produção Agrícola Familiar: Ações Estratégicas Utilizadas pela
Cooperativa de Laticínios Piá de Nova Petrópolis/RS”
Mestranda: Susana Maria Czyza Bangel
Dia: 20 de abril
Horário: 10h30min
Sala: E 303
Banca Examinadora: Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes (Orientador)
Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler (FACCAT)
Prof. Dr. Marcelo Antonio Conterato (UFRGS)
“O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Formação de Professores no Vale
do Rio dos Sinos”
Mestranda: Andreine Lizandra dos Santos
Dia: 26 de abril
Horário: 14h
Sala: E 303
Banca Examinadora: Prof. Dr. Egon Roque Fröhlich (Orientador)
Prof. Dr. Mario Riedl (FACCAT)
Prof. Dr. José Odelso Schneider (UNISINOS)

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DA FACCAT CONVIDA
No dia 05 de maio, sexta, feira, às 19h30min, na sala C105, o Mestrado em
Desenvolvimento Regional da FACCAT promove mais uma palestra. Desta vez, ela
estará a cargo do Prof. Dr. Zander Navarro (EMBRAPA - Brasília). O tema da
palestra será: "O Brasil e os Brasileiros - Por Que Somos Assim?". Zander Navarro é
sociólogo, professor titular aposentado da UFRGS e escreve mensalmente no Jornal
"Estado de São Paulo".
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INDICADOR IPEA DE INVESTIMENTOS
REGISTRA ALTA DE 3,4% EM FEVEREIRO DE
2017
Resultado foi influenciado pelo avanço de 8,9% no consumo aparente de
máquinas e equipamentos. O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
registrou alta de 3,4% em fevereiro, na comparação com janeiro de 2017 (série com
ajuste sazonal). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o indicador apontou queda
de 1,0%. O resultado de fevereiro contribuiu para amenizar a queda acumulada nos
últimos 12 meses, que passou de 9% para 7,9%. O consumo aparente de máquinas e
equipamentos (Came) – um dos principais componentes da FBCF, ao lado do indicador
de construção civil – avançou 8,9% na margem. O Came é uma estimativa dos
investimentos em máquinas e equipamentos e corresponde à produção industrial
doméstica acrescida das importações e diminuída das exportações. A produção
doméstica de bens de capital cresceu 7,2% em fevereiro. Enquanto as exportações
avançaram 15,4% na margem, as importações de bens de capital permaneceram
estáveis, com avanço de apenas 0,1%. O indicador de construção civil, por sua vez,
registrou aumento de 0,3% na série com ajuste sazonal. O texto completo sobre o
indicador
está
no
Blog
da
Carta
de
Conjuntura,
em
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura
Fonte:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
29774&catid=3&Itemid=3

EGRESSA DO MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO REGIONAL ATUA COMO
ARTICULISTA
A
egressa
do
Mestrado
em
Desenvolvimento Regional da Faccat, Daniela
Burkhard, atuará junto com mais cinco colegas
como articulista na Coluna do Desenvolvimento
Local Nacional, um dos espaços do Portal do
Desenvolvimento Local. Eles serão responsáveis
por escrever, durante seis meses, artigos sobre
temas relacionados ao crescimento econômico dos
municípios com base na consolidação dos
pequenos negócios. A seleção foi lançada em
janeiro e, a partir de março/2017, os artigos dos
selecionados começarão a ser publicados no portal.
Daniela Burkhard, consultora de Políticas Públicas,
de Vila Velha (ES) é administradora com
especialização em Projetos e Empreendimentos Turísticos, pós-graduada em Gestão e
com mestrado em Desenvolvimento Regional pela FACCAT. Atua como palestrante e
consultora do Instituto Desenvolva e desde 2006 junto ao Sebrae, tendo sido premiada
como Consultora Destaque pelo Projeto Empreender, firmado em parceria com a CACB
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(Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil). Nos Estados, o
instituto fomenta o desenvolvimento econômico em projetos regionais que buscam
dinamização econômica com uso das oportunidades locais. No ano passado, escreveu
um artigo para a Coluna do Desenvolvimento avaliando as compras públicas e o
fortalecimento dos pequenos negócios. “O fomento a esses negócios por meio da sua
participação, por exemplo, nas licitações públicas é uma das formas dos prefeitos
gerarem mais empregos e mais renda circulante e, assim, mais geração também de
tributos de forma inteligente”, observou. Maiores informações estão no site:
http://www.portaldodesenvolvimento.org.br/conheca-os-colunistas-selecionados-para-oportal-do-desenvolvimento-local/

LIVRO DO IPEA PARA DOWNLOAD
Acesse o link e baixe o livro do Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170404_livro_agricultu
ra_no_Brasil.pdf

EVENTOS

Carlo Rovelli – 15 de maio de 2017
em Porto Alegre
O italiano Carlo Rovelli é um dos pioneiros na pesquisa sobre
gravidade quântica. Graduado em Física pela Universidade de
Bolonha, com doutorado e pós-doutorado pela Universidade de
Pádua, é professor na Universidade Aix-Marseille e diretor do
grupo de pesquisa do Centro de Física Teórica de Luminy, em
Marseille na França. Tornou-se conhecido ao publicar Sete
breves lições de física, best-seller que explica o universo com
textos e abordagem acessíveis. Lançado em 2014 na Itália e
publicado no Brasil em 2015, Sete breves lições de física foi traduzido para mais de 40
idiomas e alcançou milhões de exemplares vendidos. O livro é o resultado de sete
artigos escritos para um jornal italiano, com o objetivo de apresentar, com simplicidade
e clareza, as revoluções científicas que transformaram os séculos XX e XXI.
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Maiores informações em: http://www.fronteiras.com/portoalegre
Quando: de 22 até 26 de maio de 2017
Onde: São Paulo (SP)
Tema Central: Desenvolvimento, crise e resistência: quais os caminhos do
Planejamento Urbano e Regional?
Mais informações: http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/

Mais informações: http://sober.org.br/congresso2017/

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da
Universidade de Santa Cruz do Sul/RS (UNISC) promove em setembro deste ano a VIII
edição do Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional. O VIII SIRD já
está com o prazo para submissões de artigos aberto, que vai até dia 30 de abril, e as
inscrições se iniciam dia 1 de junho. Submissão e inscrições, bem como detalhes da
programação estão disponíveis no site oficial do evento, www.unisc.br/site/sidr/.
O evento, que é tradicional e um dos primeiros da área do Desenvolvimento
Regional no País, terá como tema deste ano Territórios, Redes e Desenvolvimento
Regional: Perspectivas e Desafios. A maior parte dos palestrantes está confirmada. A
conferência de abertura será com a professora Leila Christina Dias, geógrafa da
Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os conferencistas confirmados estão os
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professores Martin Coy, da Universität Innsbruck, Áustria; Camil Girard, da Universitè
de Quebec, Canadá; Roberto Luiz do Carmo, da Universidade de Campinas; Silvia
Gorenstein, da Universidad Nacional del Sur, Argentina; Martina Neuburger, da
Universität Hamburg, Alemanha; Eric Sabourin, do Cirad/Universidade de Brasília, e
Juan Ramón Cuadrado-Roura, da Universidad de Alcalá, Espanha.
Informações pelo site do evento ou pelo fone (51) 3717-7392, de segunda à
sexta-feira, em horário comercial.

Abertas inscrições para 6ª Trail Run
As Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) promoverão, no dia 29 de
julho de 2017, a FACCAT TRAIL RUN, tendo o Campus da instituição como sede do
evento: Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115), Taquara/RS. O evento terá como
padrinho o atleta de Ultramaratonas Trail Run MANUEL LAGO (foto ao lado), que é
graduado em Educação Física (CREF 727-RJ) e com pós-graduação em Biomecânica e
Marketing. Manuel também é especialista em Treinamento Físico para Forças Especiais
e em Corridas de Montanha de Longa Distância, com larga experiência em provas trail
run de longa duração nacional e internacional, sendo uma das principais referências do
esporte no Brasil. No dia 29/07/2017, junto ao Centro de Eventos, local da
largada/chegada, entre 10h e 10h30, será realizado um briefing técnico sobre a prova
com a presença dos diretores técnicos e do ultramaratonista Manuel Lago. É
recomendável que, principalmente, os atletas dos trajetos de 30km e 15km participem,
para dirimir dúvidas e se informarem das características da prova e possíveis alterações
para segurança dos atletas. O evento terá percursos de 30 km, 15 km e 6 km para a
corrida individual, 6 km para a caminhada e corrida infantil. A largada será nas
dependências da FACCAT sob qualquer condição climática, com chegada no mesmo
local. Maiores informações em http://trailrun.faccat.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

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
www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

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 3 do Mestrado em
Desenvolvimento Regional.
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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 da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
FACCAT
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