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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO
Estão abertas as inscrições para a próxima turma em 2020 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.
E a novidade para o próximo ano é a modificação no horário das aulas, que ocorrerão às
sextas-feiras, das 19h30min às 22h30min e sábados, 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h.
O Mestrado conta também com a participação de professores visitantes: Prof. Dr. Gerd
Wassenberg (Alemanha), Prof. Dr. Hugo René Gorgone (Argentina), Prof. Dr. Sergio Fabián
Perez Rossi (Argentina).
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.
Mais informações: clique aqui
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I CONGRESSO INTERNACIONAL E III SEMINÁRIO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIGRAÇÕES E MOBILIDADES NO CENÁRIO
CONTEMPORÂNEO - 2020
É com grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional – PPGDR FACCAT, inicia a divulgação do I Congresso Internacional e III Seminário
Nacional em Desenvolvimento Regional, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de agosto de 2020.
O evento tem o objetivo de discutir os movimentos migratórios da contemporaneidade e
os processos que envolvem as mobilidades, assim como os impactos destes movimentos na
produção do espaço e do ordenamento territorial, em suas diferentes dimensões escalares,
considerando as múltiplas perspectivas destes processos e suas formas de compreensão, no
campo do planejamento urbano/regional e da demografia.
Grupos de Trabalho:
1. Direitos humanos
2. Ordenamento territorial
3. Economia
4. Direitos sociais
5. Políticas públicas

6. Processos e manifestações culturais
7. Saúde e desenvolvimento
8. Tecnologia e inovação
9. Migrações e mobilidades
10. Cooperativismo

As inscrição a partir de março de 2020
Dúvidas: congressodr2020@faccat.br e 51-35416600, ramal 606
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ECONOMISTA RENOMADO PEDRO CEZAR
PALESTRA AULA INAUGURAL DO MESTRADO
O Conceito de Desenvolvimentismo: um estudo teórico-histórico sobre a industrialização
truncada da América Latina foi a temática da aula inaugural do Mestrado das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat). O encontro, que ocorreu na noite de 9 de agosto, no auditório 3
do Centros de Eventos Faccat, contou com a participação especial do renomado economista, o
doutor Pedro Cezar Dutra Fonseca, que tem uma vasta experiência na área. Atualmente, o
ministrante divide as atribuições de docência com as atividades do Comitê de Economia do CNPq
e da Diretoria do Centro Internacional Celso Furtado. O programa de Mestrado em
Desenvolvimento Regional da Faccat já está em sua sétima edição e já foram defendidas mais de
50 dissertações.

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, durante sua participação no cerimonial de
abertura, comentou que o conhecimento deve ser integrado. “Não podemos criar nichos de
conhecimentos, com sabedoria maior ou menor. Além disso temos que ter a humildade no
conhecimento, isto é fundamental. A grande maioria não tem essa oportunidade de estudo. Temos
a oportunidade e temos a responsabilidade de socializamos o nosso conhecimento. E trazer as
questões junto conosco. Temos o compromisso de sermos formadores de opinião, mas não com
ar de superioridade, mas com ar de igualdade, levando as pessoas juntas, isso é
Desenvolvimento”, ensina.
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IV FEIRA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DE TAQUARA – FEMICTA
De 14 à 16 de agosto, ocorreu a IV Feira
Municipal de Iniciação Científica de Taquara –
FEMICTA, na ocasião participaram egressos,
acadêmicos e professores do PPGDR – FACCAT
avaliando os projetos de iniciação científica.
O evento é aberto às Redes Municipal, Estadual
e Particular de Ensino de Taquara, voltado para a
difusão e promoção da pesquisa científica na Educação
Básica. Tem como objetivos, Estimular o interesse pela
investigação, desde a Educação Infantil; Potencializar
o espírito de investigação através da brincadeira –
pesquisa – interação; Incentivar os alunos ao
desenvolvimento de projetos, utilizando as habilidades
da pesquisa e do método científico; Divulgar os
trabalhos realizados nas escolas, oportunizando a
produção e a socialização do conhecimento.

MESTRADO NO COOPERATIVISMO
O Prof. Dr. Roberto Morais liderou o grupo de alunos do curso de especialização em
gestão de cooperativa de Rondonópolis/MT em intercâmbio de “Vivências em Cooperativismo”,
este tema faz parte 16º módulo do Curso, promovido pelo Sistema OCB-Sescoop/MT e
FACCAT, que foi realizado do dia 18 à 21 de agosto no Paraná.

O objetivo deste módulo é aprofundar os estudos realizados em sala de aula, a partir do
conhecimento de experiências e modelos de organizações cooperativas de outras regiões,
contemplando diversos aspectos, como Modelo de Governança; Gestão da Sucessão; Modelos
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de Negócios; Estratégias de Negócios (agregação de valor); Modelo de Integração
(Intercooperação); Inovações Tecnológicas; Educação Corporativa e Sustentabilidade
Ambiental.
As visitas foram iniciaram pelo Sistema Ocepar, e esteve em diversas cooperativas, entre
elas, a Bom Jesus (Lapa), Frísia (Carambeí), Castrolanda (Castro), Sicredi Campos Gerais (Ponta
Grossa), Agrária (Entre Rios), Sicredi Vanguarda e Lar (Medianeira) e C.Vale (Palotina).
Os alunos participantes são provenientes das cooperativas Coopercotton, Cooperfibra,
Cooperverde/MT, Primacredi, Sicoob Cerrado, Sicredi Sul, Unimed - Rondonópolis, Coomser e
da OCB-Sescoop/MT. A formação é realizada em Rondonópolis, a 217 km de Cuiabá.

PUBLICAÇÕES EM REVISTA

Foi aprovado o artigo para publicação na revista de
Desenvolvimento Rural Interdisciplinar, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o título "A
Cidade e o Rio: a produção do espaço urbano de uma cidade
industrial no Extremo Sul do Brasil (Campo Bom, Rio Grande
do Sul, segunda metade do século XX)".
O trabalho é resultado da parceira entre o Prof. Dr.
Daniel Gevehr e o acadêmico Érisson Fernando da Silva de
Castro.

Está disponível na Revista “Environment, Development
and Sustainability” o artigo intitulado “Integration of multisensor analysis and decision tree for evaluation of dual and
quad-Pol SAR in L- and C-bands applied for marsh
delineation”
De autoria do Prof. Dr. Victor Fernandez Nascimento,
João Paulo Delapasse Simioni, Laurindo Antonio Guasselli,
Luis Fernando Chimelo Ruiz e Tassia Fraga Belloli
O trabalho completo está diposnível através do link:
clique aqui
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Prova de Proficiência - Modalidade Inglês
Data/Período: 30 de novembro de 2019
Inscrições: até 25 de novembro de 2019
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: 7 de dezembro de 2019
Inscrições: até 02 de dezembro de 2019
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

CONVITE PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÃO
No dia 29 de agosto, às 10h, no Auditório 1 – Centro de Eventos, será realizada a defesa
do mestrando Marlon Eduardo Bauer, intitulada “Caminhabilidade: um estudo de caso no
município de Rolante/RS”. A banca examinadora será composta pelos professores Dr. Carlos
Fernando Jung (Orientador), Dr. Egon Roque Frohlich (FACCAT) e a Drª. Heleniza Ávila
Campos (UFRGS).
Já no dia 30 de agosto, o mestrando Jarbas Freitas da Silva defenderá sua dissertação
intitulada “As consequências da política de incentivos fiscais nas finanças do município de
Osório, RS”, às 14h, também no Auditório 1 do Centro de Eventos da FACCAT, sendo a banca
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avaliadora composta pelos professores Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler (Orientador), Dr.
Mario Riedl (FACCAT) e Dr. Sérgio Luís Allebrandt (UNIJUÍ).

EVENTOS

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.

VI SINARUB / V SNPD / V EMPURD

O Simpósio Nacional o Rural e o Urbano no Brasil (SINARUB) é fruto dos debates e das
pesquisas no âmbito da Geografia, de temas que envolvem as metamorfoses da cidade e do
campo, seus sentidos e significados.
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O contexto desta nova edição se dá em intercâmbio com a 5° edição dos eventos
Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (SNPD) e do Encontro Nacional dos
Mestrados Profissionais da Área Planejamento Urbano e Regional e Demografia - PURD/CAPES
(EMPURD), que em sua trajetória debateu temas de ampla relevância, como governança pública,
o planejamento e o desenvolvimento socioambiental e a inovação aplicada, às experiências no
planejamento urbano regional e a ruralidades e urbanidades no planejamento e desenvolvimento.
Informação completa: clique aqui

INSCRIÇÕES PARA STARTUP EXPERIENCE
Ampliar conhecimento nunca é demais, ainda mais quando é adquirido em equipe.
Pensando em estender este aprendizado a União de Responsabilidade Social Universitária para
Latinoamérica (URSULA), em parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT),
Faculdade Meridional de Porto Alegre (IMED), e com a Universidade do Vale do Taquari
(UNIVATES) estão oportunizando aos acadêmicos de graduação e pós-graduação para
participarem do Startup Experience – URSULA, e para seleção de projetos a serem apresentados
junto ao 4º Fórum Internacional – URSULA, que ocorrerá de 25 a 27 de setembro, na IMED,
em Porto Alegre. Porém, o Startup Experience será no dia 14 de setembro. As inscrições seguem
até segunda-feira, dia 26 de agosto. A relação dos candidatos selecionados e suplentes para
participarem de Startup Experience - URSULA será divulgada no dia 31 de agosto de 2019, no
site da Faccat.
O Startup Experience –Ursula é um evento
imersivo de 12 horas, que ocorrerá no dia 14 de
setembro, das 9 horas às 21 horas, na IMED,
em Porto Alegre. A temática é Gestão do
Conhecimento para a Transformação Social,
em que os acadêmicos de graduação e pósgraduação da FACCAT, da IMED e da
UNIVATES, ao constituírem equipes, serão
desafiados a criarem projetos com soluções
inovadoras com a finalidade de tornar o
campus universitário mais saudável, solidário e
sustentável. Os três projetos selecionados
participarão do 4º Fórum Internacional –
URSULA.
Inscrições aqui.
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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
AMÉRICA LATINA

O evento possui como tema "Direito, Saúde, Educação e Meio Ambiente" e é uma
oportunidade única que une especialistas e profissionais de diversas áreas para discutir Políticas
Públicas para o Brasil e para a América Latina. O evento irá promover um espaço de
compartilhamento de experiências, pesquisas e avanços, na perspectiva dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis estruturando um espaço para a reflexão sobre atuais inovações
voltadas para as políticas públicas, com foco em ações que otimizem e proporcionem alcançar o
desenvolvimento sustentável. O evento ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro deste ano no
campus da UNIVALI Itajaí, e está com as inscrições abertas, para mais informações
acesse https://www.cippal.info/

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 44 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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