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RELATOS DE PESQUISA NO CHILE
O Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler esteve presente entre os dias 18 a 22 de novembro
na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, para a participação no
Seminario de Políticas Y Planificación Para El Desarrollo Territorial. Nesta oportunidade, o
mesmo realizou a exposição de três estudos relacionados ao Desenvolvimento Regional,
intitulados “A situação dos objetivos do desenvolvimento sustentável no Corede Vale do
Paranhana/RS ‐ Brasil: Uma Breve Análise entre 2017 e 2019” de autoria de Marcos Dhein, July
De Lima Da Silva e Mario Riedl, seguido do estudo “As repercussões da política de incentivos
fiscais nas finanças do município de Osório/RS ‐ Brasil”, de autoria de Marcos Dhein, Jarbas
Freitas e Sérgio Allebrandt e ainda do artigo “Em busca de um padrão de controle interno na
administração pública: o caso do município de Dilermando de Aguiar/RS ‐ Brasil” dos autores
Fernando Lock, Marcos Dhein e Ricardo da Rosa Nogueira. Importante destacar que ao total,
foram enviados mais de 120 estudos, sendo 90 deles pré-selecionados e 37 confirmados para o
referido evento. Além disso, cabe destacar ainda que dentre os Programas de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional, somente o PPGDR da Faccat esteve presente com artigos expostos
nesta oportunidade, tal como fora também em 2017.
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PROFESSOR PARTICIPA DE EVENTOS
No dia 11 de novembro o Prof. Carlos Paiva palestrou “Brasília como centro de referência
em inovação e sustentabilidade no turismo” no 1º Seminário de Inovação Disruptiva no turismo
do Distrito Federal e XVIII Fera de Negócios da Faculdade Senac, em Brasília.
Já nos dias 19 e 20 de novembro, nas dependências da UNIJUÍ, ocorreu o Painel Temático
“Fundamentos teóricos e metodológicos para estudar situações de desenvolvimento a partir de
dinâmicas produtivas locais”, o qual o Prof. Carlos Paiva participou como painelista na temática
“Questões teórico-metodológicas relacionadas ao estudo de processos de desenvolvimento
local/regional/territorial”.

BANCAS DE QUALIFICAÇÃO
No dia 02 de dezembro os mestrandos(as) da turma de 2019 realizaram a entrega dos
projetos de qualificação do Mestrado. As bancas ocorrerão entre os dias 11 e 19 de dezembro, na
sala E 303.
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EGRESSA E PROFESSOR DO MESTRADO EM
DESENVOLVIMENTO REGIONAL APRESENTAM
ARTIGO EM FLORIANÓPOLIS/SC
Entre os dias 25 e 27 de novembro de 2019, a egressa Eliane Rodrigues e o Professor
Marcos Paulo Dhein Griebeler, vinculado ao Mestrado em Desenvolvimento Regional da
FACCAT, participaram do XIX Colóquio Internacional de Gestão Universitária, o qual ocorreu
no Centro Cultura e de Eventos, na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Na
oportunidade, eles apresentam o artigo “PROPOSTAS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES”, sendo ele
de autoria de ambos, juntamente com os professores Iván Tataruga e Roberto Tadeu Ramos
Morais.

Maiores informações sobre o evento estão disponíveis em: https://cigu2019.ufsc.br/
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ARTIGOS PUBLICADOS
O Prof. Carlos Fernando Jung e os demais autores Aline M.
Callegaro, Carla S. ten Caten, Leandro M. Tonetto e Flavio S.
Fogliatto, tiveram seu estudo “Healthcare Technology for Social
Change: Development of an Innovative Rehabilitation Device”
publicado na Revista Design & Tecnologia, que é Qualis A2.
Já o Prof. Daniel Luciano Gevehr em autoria com a Profª.
Marlise Regina Meyrer publicaram o artigo “Mas de que não é capaz
uma mulher, quando sabe desenfrear as paixões dos homens, e até
imprimir ao crime o selo da religião e da piedade? Gênero e narrativa
na imigração alemã no Rio Grande do Sul”, na revista História da
Unesp, classificada com Qualis A1.

PROFESSORA PARTICIPA DE EVENTO EM
CHAPECÓ

“Sistemas produtivos locais como estratégia
competitiva de desenvolvimento regional e local:
estudo” de caso de autoria dos professores Roberto
Tadeu Ramos Morais, Dilani Silveira Bassan e Marcos
Paulo Dhein Griebeler e o egresso do PPGDR Alexandre
Aloys Matte Júnior foi apresentado no 4º Congresso de
Gestão e Controladoria da Unochapecó - 2º Congresso
FURB de Ciências Contábeis - International Conference
in Management and Accounting e 4º Congresso de
Iniciação Científica, na Universidade Comunitária da
Região de Chapecó – Unochapecó.
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VICE-COORDENADOR DO PPGDR PALESTRA EM
EVENTO DA CORECON – RS E BRDE
“Desenvolvimento municipal: possibilidade ou ficção?” foi o tema da edição de
novembro do Economia em Pauta, que aconteceu, no dia 18 de novembro, na Sede do Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), em Porto Alegre. Numa promoção do
Corecon-RS, em parceria com o BRDE, a palestra foi proferida pelo economista e professor
Carlos Águedo Paiva, vice-coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional da Faccat.

O Prof. Carlos Paiva iniciou sua apresentação falando sobre as motivações que geram as
opções de investimentos, as demandas, diversificação, e até que ponto a própria gestão municipal
consegue promover o desenvolvimento econômico de sua localidade. Citou autores, como John
Keynes, Michal Kalecki e Jonathan Leontief e ressaltou os conceitos oferecidos por Celso
Furtado e Douglass North para a melhor compreensão dos princípios de desenvolvimento local
e regional. Com base nesses autores, explicou que o PIB municipal é irreal na medida em que o
que é produzido no interior de um município não corresponde à realidade de sua renda local.
Lembrou os casos dos municípios de Triunfo e Santa Maria, em que, no primeiro, o PIB per
capita é altíssimo em relação à renda de seus habitantes, e que a maior parte desse produto é
enviado, em forma de tributos e impostos federais e estaduais, para fora da localidade, enquanto
a renda não converte aos moradores locais, já que grande parte dos trabalhadores residem em
outros municípios da região metropolitana de Porto Alegre. No caso de Santa Maria, ao contrário,
a renda da população é maior que o produto, já que o valor dessa produção é gerado em
municípios próximos e enviados para os domiciliados locais, que estudam e vivem nesse
município. “Então, renda e produto não possuem uma relação direta. Isso é um grande engano,
já que se trata de um dado que tem muito mais informação para o Estado que para os municípios
locais”, ressaltou. “De uma forma geral, toma-se equivocadamente como um indicador de
qualidade de vida enquanto os estudiosos em desenvolvimento regional não tomam um produto
como algo tão relevante assim”, acrescentou.
Participaram desta edição do Economia em Pauta, o presidente do Corecon-RS,
economista Rogério Tolfo, o conselheiro Aristóteles Galvão, e o ex-presidente da Entidade,
economista Lauro Renck.
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Matéria completa: http://www.coreconrs.org.br/noticias/1270-no-desenvolvimento-localrenda-e-produto-nao-possuem-relacao-direta-diz-economista.html

CONVITE PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO
No dia 19 de dezembro, às 15h, no Auditório 1 – Centro de Eventos, será realizada a
defesa do mestrando Edemilson Pichek dos Santos, intitulada “Risco de adoecimento de
trabalhadores da atenção básica à saúde: cenário e desafios”. A banca examinadora será composta
pelos professores Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais (Orientador), Dr. Mario Riedl (FACCAT) e
a Drª. Daiane Dal Pai (UFRGS).

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

Links interessantes:
www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional
repositorio.ipea.gov.br

www.finep.gov.br
www.portalinovacao.mct.gov.br
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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 46 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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