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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
Mestrado em Desenvolvimento Regional - mestradodr@faccat.br - 51 3541.6600 Ramal: 710
Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - Taquara - RS - CEP 95600-000
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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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NOVAS PARCERIAS
Os professores Roberto Tadeu Ramos Morais e Marcos Paulo Dhein Griebeler,
vinculados ao PPG em Desenvolvimento Regional da FACCAT estiveram reunidos no último
dia 10 de outubro nas dependências da Universidade Estadual do RS - Câmpus São Francisco de
Paula. Na oportunidade foram discutidas as possibilidades de aproximação do Mestrado
Profissional em Ambiente e Sustentabilidade daquela Universidade, coordenado pela Profa. Dra.
Patrícia Binkowski. Juntamente com o Prof. Dr. Marcelo Maisonette Duarte, ela destacou a
importância de troca de experiências entre as instituições. Ao final da reunião ficou acordada a
realização de um convênio entre FACCAT e UERGS - SFP e o convite para que os professores
conheçam a FACCAT.
Outro convênio que se encontra em tratativas é com Conselho Regional de Economia da
4ª Região – CORECON/RS, que proporcionará entre vários benefícios o desconto para
economistas no Mestrado.

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 44 – 18 de outubro de 2019

PARTICIPAÇÃO DO MESTRADO EM EVENTO
INTERNACIONAL
De 11 a 13 de setembro alunos e professores participaram do IX Seminário Internacional
sobre Desenvolvimento Regional na Universidade de Santa Cruz do Sul. Foram mais de 15
trabalhos apresentados no evento, que abordou o tema de Desenvolvimento Regional: Processos,
Políticas e Transformações Territoriais.

GRUPOS DE PESQUISA
No dia 1º de outubro ocorreu a reunião do grupo de pesquisa sobre as migrações do Vale do
Paranhana, a pesquisa é realizada pela linha “Instituições, Ordenamento Territorial e Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Regional”, sob liderança do Prof. Dr. Daniel Gevehr.
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EM PPG DE LISBOA - PORTUGAL
O egresso Marlon Eduardo Bauer do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional – PPGDR e docente da instituição - FACCAT, foi aprovado para o Doutorado em
Urbanismo na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

Conforme Marlon “Depois de ter concluído minhas graduações em arquitetura e
engenharia civil, especialização e mais de 13 anos de atividade profissional no mercado de
trabalho como autônomo, decidi dedicar-me ao Ensino e a Pesquisa. Primeiro ao ter sido
selecionado como Professor das Faculdades de Taquara, percebi que podemos ser agentes de
transformação para esta nova geração que está acontecendo. Mas precisava de mais
conhecimento. E segundo, a partir da maturidade acadêmica vivenciada no Programa de
Mestrado da FACCAT, cuja área de concentração em Planejamento Urbano e Regional me
permitiu investigar os processos de Mobilidade Urbana Sustentável - conheci lugares na pesquisa
que jamais pensei que iria adentrar. E foi uma experiência maravilhosa: tornei-me muito mais
capacitado para contribuir no Desenvolvimento Regional.
Através do estudo da
Caminhabilidade em um município da Região do Paranhana, percebi que precisaria ir além e já
com o título de Mestre pela FACCAT, poderia agregar muito mais. Inquieto e em busca de mais,
aceitei participar de um grupo de pesquisadores internacionais em Caminhabilidade e
paralelamente decidi aplicar para a seleção à programas de Doutorado em Arquitetura e
Urbanismo, tendo sido agraciado já na primeira seleção, com a vaga para o Doutorado em
Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAULisboa). Finalizo,
recomendando o Mestrado da FACCAT que me acolheu, orientou, preparou e permitiu que eu
decolasse para voos mais altos. Que venha o Doutorado!”

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 44 – 18 de outubro de 2019

DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO – TURMA 2018
No dia 17 de outubro ocorreu a reunião com a turma do Mestrado em Desenvolvimento
Regional, edição 2018, para verificar o estágio em que se encontram as dissertações. O
Coordenador expôs dados referentes ao desempenho do Programa junto a Capes. As defesas
estão previstas para ocorrerem no mês de março de 2020.

PROFESSORES E EGRESSO DO PPGDR TEM
ARTIGO INSERIDO EM PUBLICAÇÃO DA CEPAL –
ONU
Os professores Marcos Paulo Dhein Griebeler e Mario Riedl,
juntamente com o egresso do Mestrado em Desenvolvimento
Regional, Jeferson Corá Lorenzão tiveram seu estudo
integrado à série de publicações da Comissão Econômica
para América Latina e Caribe – CEPAL, agência da
Organização das Nações Unidas – ONU. O artigo
inicialmente fora apresentado durante a Reunión de Expertos
en Planificación Multi-escalar y Desarrollo Territorial que
aconteceu nas dependências da Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe – CEPAL. O professor Marcos
Paulo Dhein Griebeler participou como apresentador do
artigo citado, intitulado “PLANIFICAÇÃO TERRITORIAL:
ANÁLISE DAS PRÁTICAS MUNICIPAIS NO VALE DO
PARANHANA/RIO GRANDE DO SUL – BRASIL”.
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O estudo discutiu a realização de planos territoriais com vista ao desenvolvimento social
e econômico por parte dos gestores públicos municipais. O planejamento possui como mote
principal traduzir as necessidades da população por meio de objetivos e metas em prol da melhora
da qualidade de vida dos cidadãos. Em termos de aspectos metodológicos, o modelo proposto
por Heidemann (1992) foi aquele utilizado para a verificação prática neste estudo. É importante
ressaltar que algumas variações imperfeitas do planejamento podem acontecer, representadas
desta forma pela intuição (sem informações), pela inspiração (sem deliberações) e/ou pela
especulação (sem nenhuma instrução ou deliberação). Nessa perspectiva, o artigo analisou as
práticas municipais em termos de planificação territorial nos municípios de Igrejinha, Riozinho
e Rolante, integrantes do Vale do Paranhana e localizados no Estado do Rio Grande do Sul/Brasil.
Com base nisso, procurou-se entender o que vem sendo planejado e, consequentemente,
executado (ou não) acerca do constante desafio de melhorar a qualidade de vida dos habitantes
nos municípios pesquisados.
Como informação adicional, o evento ocorreu entre os dias 15 e 17 de novembro de 2017.
Foram recebidas 152 propostas de artigos provenientes de 15 países, sendo destes, 100 aprovados
e totalizando 80 confirmações. Cabe destacar ainda que no caso do Brasil, foram quatro
produções apenas, com destaque para o artigo citado acima, foi o único representante do Rio
Grande do Sul. O estudo completo pode ser acessado pelo seguinte link:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44845-planificacion-multiescalar-regional-localvolumen-i

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
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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

EVENTOS

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.
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
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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 45 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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