Informativo nº 46 – 13 de Março de 2020

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PPGDR DA
FACCAT CONVIDA

PROGRAMAÇÃO
Dia 13 de agosto de 2020 (quinta-feira)
Tarde
• 13h30min – Credenciamento
• 14h30min - Apresentação dos Trabalhos nos GTs
• 16h – Intervalo
• 16h30min - Continuação da Apresentação dos Trabalhos nos GTs
Noite
• 19h30min - Palestra de Abertura: contribuições dos estudos migratórios no contexto dos
programas de Pós-Graduação da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia, com
os professores Dr. Helion Póvoa Neto (UFRJ) e Dr. Ricardo Ojima (UFRN). Mediação da mesa:
Prof. Dr. Mario Riedl (FACCAT)
Dia 14 de agosto de 2020 (sexta-feira)
Manhã
• 8h30min - Apresentação dos Trabalhos nos GTs
• 10h - Intervalo
• 10h30min - Continuação da Apresentação dos Trabalhos nos GTs
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Tarde
• 14h30min - Palestra de Encerramento: mobilidades urbanas na América Latina e Europa e
seus impactos na contemporaneidade, com os professores Dr. David Sanchez Rubio (Espanha)
e Drª. Pilar Guadalupe Cruz Zúñiga (Espanha). Mediação da mesa: Profª. Drª. Aleteia Hummes
Thaines (FACCAT)
Maiores informações em: https://www2.faccat.br/portal/?q=mestradodr

CONVITE PARA DEFESAS DE DISSERTAÇÃO
No dia 19 de março, às 14h, no auditório 1 do Centro de Eventos Faccat, ocorrerá a
defesa do mestrando Valmir Mateus dos Santos Portal, com a temática “Cultura audiovisual de
jovens estudantes na contemporaneidade”. A banca examinadora será composta pelos
professores Dr. Daniel Luciano Gevehr (Orientador), Dr. Carlos Fernando Jung (Faccat), Dr.
Egon Roque Fröhlich (Faccat) e a Drª. Janaína Gomes (UFSM).
Já no dia 26 de março, às 14h, no Estúdio de TV - Sala D-406, será realizada a defesa
da mestranda Samanta Andresa Richter, intitulada "Como solucionar problemas? mobilizações
empreendedoras dos acadêmicos de enfermagem: um estudo sobre dois contextos regionais
(Rio Grande do Sul e Mato Grosso - Brasil". A banca examinadora será composta pelos
professsores Dr. Daniel Luciano Gevehr (Orientador), Dr. Carlos Fernando Jung (Faccat), Drª.
Dilani Silveira Bassan (Faccat) e Dr. Gimerson Erik Ferreira (UFMT).
E também no dia 27 de março, às 14h, no auditório 1 do Centro de Eventos Faccat,
ocorrerá a banca do mestrando Roberto Amaral Schinoff, intitulada “Alternativas de
escoamento da soja do Corede Central até o Porto de Rio Grande/RS”. A banca examinadora
será composta pelos professores Dr. Carlos Águedo Nagel Paiva (orientador), Dr. Mario Riedl
e a Drª. Eugenia Aumond Kuhn (UFRGS).

ACERVO HISTÓRICO DIGITAL EM GRAMADO
A iniciativa do mestrando e Secretário da
Administração da cidade de Gramado Julio Dorneles,
proporcionou que mais de 5 mil documentos e fotos com
registros históricos de Gramado, desde suas origens
foram digitalizados e passaram a estar ao acesso de todos
através
de
uma
página
na
Internet:
https://arquivopublico.gramado.rs.gov.br
Esse feito marcou para a secretaria o ano em que
se comemorou o 65º aniversário da emancipação do
Município de Gramado, de acordo com Julio:
“Colocamos ao acesso dos gramadenses, sejam estes naturais ou que adotaram Gramado como
sua casa, a história de seus passos e das famílias que fizeram de Gramado uma referência para
o Estado, para o Brasil e para todo mundo que ama essa moldura extraordinária de natureza e
cultura das mais diversas etnias”
A Secretaria é responsável pela guarda e armazenamento não somente de todos os
documentos e processos gerados nas mais diversas secretarias e órgãos da Prefeitura mas
também pelo acervo histórico da cidade. O local que armazena todos esses documentos em
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meio físico e digital é o Arquivo Público João Leopoldo Lied que funciona em um prédio
próprio junto ao Parque Hotel/Centro de Cultura Prefeito Arno Michaelsen (Lago Joaquina Rita
Bier), no Bairro Planalto.

PROFESSOR DO PPGDR PARTICIPA DE LIVRO
SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS NO SUL DO BRASIL
O Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr (PPGDRFACCAT), Marlise Regina Meyrer (PPGH-PUCRS) e
Rosane Marcia Neumann (PPGH-UPF), publicaram o
capítulo de livro "O movimento Mucker e o protagonismo
de Jacobbina Maurer - Rio Grande do Sul, Colônia Alemã
de São Leopoldo, segunda metade do século XIX", a obra
faz parte do livro “Étnicos, milenários e bandidos: história
dos movimentos sociais no Sul do Brasil (séculos XIXXX)”. A publicação é resultado das parcerias dos grupos
de pesquisa do CNPq, de várias instituições dos três estados
do sul do Brasil que reuniu diversos estudos realizados por
pesquisadores, que têm em comum o tema das identidades,
dos movimentos sociais e de suas representações sociais.
Download
do
livro
completo:
https://drive.google.com/file/d/11S1j11KI6Q90q58Th56SxubH8fgYw6_/view?fbclid=IwAR308yLXapcC6zO_9wt
YSFNpQMsPniRKGBusldzbD9FVYYNXbGrNtBTeTmw

QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE
A professora do Curso de Direito e do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da
Faccat, Dra. Aleteia Hummes Thaines, finalizou,
em 2019, seu estágio pós-doutoral em Direito, na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos),
sob a orientação do professor Dr. Leonel Severo
Rocha, pesquisando sobre "As disputas de nomes de
domínio na internet e o poder decisório das
organizações estatais e transnacionais: tensões entre
a cibercidadania e o Direito de Propriedade
Intelectual". A presente pesquisa estudou os
pressupostos do Direito de Propriedade Intelectual,
a partir das categorias de cibercidadania e domain
names, bem como, o conteúdo das decisões
emitidas pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), nos últimos 5 anos.
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Em paralelo o Prof. Dr. Daniel Gevehr iniciou o
Pós-Doutorado junto ao Programa de PósGraduação em História na Universidade do Vale
do Rio dos Sinos – UNISINOS.

DESIGUALDADES SOCIAIS POR COR OU RAÇA NO
BRASIL
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, recentemente, estudo
sobre desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Segundo o estudo, “o combate às
desigualdades sociais no Brasil tem sido objeto de estudiosos e formuladores de políticas
públicas envolvidos no diagnóstico e na execução de medidas para sua redução. Entre as
múltiplas formas de manifestação dessas desigualdades, a por cor ou raça ocupa espaço central
nesse debate, pois envolve, em sua determinação, aspectos que estão relacionados às
características do processo de desenvolvimento brasileiro, cuja dinâmica produziu importantes
clivagens ao longo da história do País. Como consequência, a inclusão parcial das populações
de cor ou raça preta, parda ou indígena no referido processo traduziu-se em maiores níveis de
vulnerabilidade econômica e social, como demonstram diferentes indicadores sociais que vêm
sendo divulgados continuamente pelo IBGE por meio de seus estudos e pesquisas.”
Ainda segundo o IBGE, o “informativo fornece uma análise centrada nas desigualdades
sociais por cor ou raça, notadamente aquelas observadas entre as pessoas de cor ou raça branca
e as pretas ou pardas, devido à sua elevada representação – cerca de 99% – no total da população
brasileira. Os indicadores selecionados para tal, provenientes, em sua maioria, da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, abarcam temas essenciais à
reprodução das condições de vida, como mercado de trabalho, distribuição de rendimento,
condições de moradia, educação, violência e representação política, e evidenciam, na breve
série temporal considerada, as severas desvantagens da população de cor ou raça preta ou parda
no que tange às dimensões necessárias para a reprodução e/ou a melhoria de suas condições de
vida.”
Segundo a publicação, “os temas tratados neste estudo estão contemplados no Programa
de Atividades para a Implementação da Década Internacional de Afrodescendentes (20152024), aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU, por meio
da Resolução 68/237, de 23.12.2013, que tem o objetivo de promover o respeito, a proteção e
o cumprimento de todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais desse contingente
populacional.”
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Do mesmo modo, “as notas técnicas sobre o estudo são divulgadas em separado. Elas
apresentam a lista de referências da literatura consultada e um glossário com as conceituações
consideradas essenciais para a compreensão dos resultados.”
Links para o estudo e notas técnicas:
liv101681_informativo
liv101681_notas_tecnicas
Link para o estudo na biblioteca do IBGE:
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=2101681
Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial/2019/11/19/desigualdadessociais-por-cor-ou-raca-no-brasil/

PROFESSOR DO PPGDR ORGANIZA LIVRO SOBRE
O COOPERATIVISMO

O livro trata das experiências resultantes dos
trabalhos de conclusão do curso de especialização em
Gestão de Cooperativas no Estado do Maranhão. Os
assuntos tratados se referem a gestão de risco,
contribuição
do
cooperativismo
para
o
desenvolvimento sócio-econômico do Maranhão,
satisfação do cliente, mecanismos de gestão
estratégica em cooperativas, a importância da TI no
cooperativismo de crédito, entre outros. Além do
professor Dr. Roberto Morais (organizador) outros
professores da Faccat participam com artigos, entre
eles: Me. Derli Schmidt, Dr. Fernando Dewes e Drª.
Maria de Fátima Reska.

PUBLICAÇÃO EM REVISTA
O artigo "Migrações e Migrantes no contexto dos
movimentos históricos e contemporâneos ", está disponível
no Cadernos de estudos culturais de Campo Grande/MS. O
estudo é de autoria dos professores Drª. Dilani Silveira
Bassan, Daniel Luciano Gevehr e o mestrando e bolsista
CAPES Maurício Wamms
Publicação disponível em: 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

Informativo nº 46 – 13 de Março de 2020

NOVOS MESTRES
Em dezembro de 2019, o
mestramdo e bolsista CAPES Edemilson
Pichek dos Santos, defendeu a dissertação
intitulada “Risco de adoecimento de
trabalhadores da Atenção Básica à Saúde:
Cenário e desafios”. A Comissão
Examinadora esteve constituída pelo Prof.
Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais
(Orientador), Prof. Dr. Mario Riedl
(Examinador), e a Profª. Drª. Daiane Dal
Pai (UFRGS).

No dia 05 de março de 2020, a
mestranda Fabiana Tramontin Bonho,
defendeu a dissertação intitulada “A
Universidade Federal do Pampa e o seu papel
no desenvolvimento regional: estudo de caso
do campus Caçapava do Sul/RS”, a Banca
Examinadora esteve constituída pelos Prof.
Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais, Profª. Drª.
Dilani Silveira Bassan, e a Profª. Drª. Aline
Lopes Balladares (UNIPAMPA).

No dia 09 de março de 2020, defendeu o
mestrando Luiz Fernando Costa Neves, com a
dissertação sobre “Proposta de melhoria no
método de consultoria empresarial do projeto de
extensão produtiva e inovação aplicada ao
desenvolvimento
regional”,
a
Comissão
Examinadora esteve constituída pelo Prof. Dr.
Carlos Fernando Jung, Prof. Dr. Daniel Luciano
Gevehr, e a Profª. Drª. Maristela Mercedes Bauer
(FEEVALE).
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IPEA PROMOVE DEBATE SOBRE REFORMAS
ESTRUTURAIS DO ESTADO BRASILEIRO
Seminário Pacto Federativo avalia impactos de três propostas de emendas à Constituição
Três propostas de emendas à Constituição que pretendem incentivar o equilíbrio fiscal
e ampliar investimentos nas três esferas de governo (União, estados e municípios) estiveram no
centro do debate durante o Seminário Pacto Federativo, realizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira, 10, em Brasília. Na abertura do evento, o
presidente do Ipea, Carlos von Doellinger, disse que a PEC 188/2019 – PEC do Pacto
Federativo, considerada a mais abrangente –, propõe “uma grande transformação do Estado
brasileiro”.
Segundo Doellinger, a iniciativa, em tramitação no Congresso Nacional, “altera a
distribuição de recursos nos três níveis de governo, tornando viável uma ampla reestruturação
das finanças públicas”. O presidente destacou o papel do Ipea, que acompanha e participa dessas
discussões e da formulação das medidas estruturantes, contribuindo com estudos, simulações,
avaliações e análises de resultados.
O senador Márcio Bittar, relator da PEC 188/19, relacionou os principais pontos da
proposta, e justificou: “Mais do que nunca as propostas em tramitação no Congresso Nacional
são fundamentais para o País fazer seu dever de casa e ficar menos vulnerável a intempéries”.
Já o senador Oriovisto Guimarães, que participou do segundo painel do seminário e é relator da
PEC 186/19 – também chamada de PEC Emergencial –, afirmou que, para o Brasil atrair capital,
é preciso mostrar regras claras, e o equilíbrio fiscal é requisito para essa retomada.
O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues,
lembrou o fato de o Brasil ter atravessado “sete anos consecutivos de déficit primário, que
precisa ser reduzido ao máximo no menor tempo possível” para retomada dos investimentos.
Rodrigues, participante do primeiro painel, destacou que, como resultado, o País terá uma nova
institucionalidade e padrão de gestão pública pelos governos estaduais e municipais. Segundo
o secretário, o conjunto de reformas e a criação do Conselho Fiscal da República vão possibilitar
maior transparência e controle dos gastos públicos.

O deputado federal Pedro Paulo Teixeira, autor da PEC 438/18 e palestrante do segundo
painel, assinalou que a maior parte das regras fiscais é descumprida no país. Para ele, a PEC
438, também conhecida como PEC do Gatilho, pode se somar à PEC Emergencial, viabilizando
investimentos em curto espaço de tempo para o Brasil voltar a crescer.
O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro
Souza Júnior, atuou como moderador do painel 1, que abordou a PEC 188/19. Já o painel sobre
as PECs 186/19 e 438/18 teve moderação de Bruno Funchal, diretor da Secretaria Especial de
Fazenda.
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Assessoria de Imprensa e Comunicação
21 3515-8578 / 8704
61 2026-5501
Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35362&cati
d=4&Itemid=2

PARTICIPAÇÃO DO PPGDR EM BANCAS
O Coordenador Prof. Dr. Mario Riedl, estará
participando da Banca Examinadora da Tese de Doutorado
"Políticas Públicas de Ingresso e Permanência no Ensino
Superior" do aluno Mauro Alberto Nüske, no dia 25 de
março, na Universidade Regional do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). A banca estará constituída
pelo Orientador, Prof. Nelson Thesing, pelo Prof. Sergio
Allebrandt, pela Profª. Claudia Tirelli.

EVENTOS

Data: 26 e 27 de março de 2020
Local de realização:
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT
Av. Oscár Martins Rangel, 4500
Taquara / Rio Grande do Sul
Maiores informações: https://www.sthembrasil.com/viforum/#1545073522436-9c5f073a9a67
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Maiores informações: https://www.xiiibienalaugm2020.org/

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
wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial

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 47 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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