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Alunos Especiais são aqueles matriculados apenas em disciplinas isoladas sem 

vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, e que têm 

direito a um certificado de aprovação em disciplinas, expedido pela coordenação do 

programa. 

Conforme o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, Prof. Roberto 

Morais, os créditos assim obtidos poderão ser computados no conjunto necessário para a 

obtenção do título de mestre, desde que o aluno seja admitido, após aprovação em 

processo seletivo, no prazo máximo de dois anos após a conclusão da disciplina. 

 

 DISCIPLINAS 2020/2 

 

Disciplina: Inovação e Comunicação no Desenvolvimento Regional 

Prof. Dr. Prof. Dr. Eduardo Zilles Borba 

Ementa: A disciplina aborda questões emergentes sobre o pensamento criativo em 

interfaces tecnológicas, incentivando o uso de recursos e/ou processos inovadores na 

perspectiva do desenvolvimento regional. Apresentam-se os principais conceitos da 

indústria criativa, da transformação digital e dos processos de inovação em cenários 

ciberfísicos, incentivando o mestrando a pensar, criar e gerenciar processos, serviços e/ou 

produtos orientados por um ecossistema de inovação alinhado à Era Digital. Através de 

aulas teóricas, expositivas e práticas são estudados casos de organizações, teorias e 

metodologias para a imersão do pesquisador em tópicos específicos da indústria criativa 

buscando a inovação e o incentivo ao desenvolvimento regional. 

Cronograma: 12 (manhã/tarde), 19 (manhã/tarde), 26 (manhã) de setembro e 10 

(manhã), 17 (manhã/tarde) de outubro 
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Modalidade: aulas on-line através do Google Meet e Google Classroom 

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00 

Inscrições: CLIQUE AQUI 

 

 

Disciplina: Memória, identidade e patrimônio cultural no contexto regional 

Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr 

Ementa:  Estudo do conjunto que constitui o patrimônio cultural regional – na sua 

dimensão material e imaterial – articulado as questões que envolvem as estratégias de 

desenvolvimento regional. Análise das diferentes concepções teóricas de patrimônio e 

suas relações e aplicações com o campo das práticas e políticas de desenvolvimento 

regional. Compreensão da historicidade do conjunto patrimonial regional e de seu 

potencial de desenvolvimento econômico, social e cultural, tendo como referencial as 

políticas de preservação do patrimônio na contemporaneidade e de valorização da 

identidade regional. 

Cronograma: 30 (noite) de outubro, 13 (noite), 14 (manhã/tarde), 20 (noite), 21 

(manhã/tarde), 27 (noite) e 28 (manhã/tarde) de novembro e 05 (manhã) de dezembro 

Modalidade: aulas online através do google meet e classroom   

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00 

Inscrições: CLIQUE AQUI 

 

 

Disciplina: Planejamento Estratégico e Análise Regional do Território 

Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 

Ementa: Conceitos, métodos e instrumentos de planejamento estratégico territorial. 

Análise situacional: aspectos físicos, naturais e demográficos. Gestão econômica, 

estrutural, social e institucional. Visão. Missão. Cenários prospectivos. Objetivos 

estratégicos. Estratégias. Ações estratégicas. Planejamento territorial participativo. 

Modelos de análise regional. A escala regional. O problema das unidades de áreas 

modificáveis (MAUP – modifiable areal unit problem). Modelos e métodos de 

regionalização. 

Cronograma: 31 (manhã/tarde) de outubro e 06 (noite), 07 (manhã/tarde) de novembro, 

04 (noite),  05 (tarde), 11 (noite), 12 (manhã/tarde), 18 (noite) de dezembro 
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Modalidade: aulas online através do google meet e classroom  

Investimento: 2 parcelas de R$ 350,00 

Inscrições: CLIQUE AQUI 

 

PUBLICAÇÕES  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foram publicados os artigos, na Revista DRd - Desenvolvimento Regional em debate: 

 

 Indicadores de sustentabilidade socioeconômica do desenvolvimento rural no 

município de Rolante/RS 

Autores: Patricia Ines Schwab, Jorge Luiz Amaral Moraes, Dilani Silveira Bassan. 

Análise e planejamento municipal aplicado um exercício para o caso de Palmeira 

das Missões/RS,  

Autores: Carlos Aguedo Nagel Paiva, Allan Lemos Rocha. 

O Prof. Dr. Daniel Gevehr, do PPGDR - FACCAT , 

é um dos selecionados para integrar a Revista 

Mouseion, edição de setembro. O artigo científico 

do docente, que foi aprovado, tem como título “Um 

Capítulo da História da Imigração Reinventada 

através dos Lugares de Memória: o Caso do Conflito 

Mucker”. 

 “Esse artigo é resultado das minhas pesquisas no Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Regional e do NIEMPI - núcleo interdisciplinar de estudos 

migratórios e processos identitários, coordenado por mim junto ao PPGDR da Faccat”, 

explica Gevehr, enfatizando que o texto aprovado será parte de um dossiê da revista, que 

será publicado em setembro e que terá como tema “Os processos migratórios e suas 

diferentes perspectivas de investigação”. 
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 Análise da política de incentivos fiscais municipal o caso de Osório/RS: 

repercussões e propostas 

Autores: Marcos Paulo Dhein Griebeler, Jarbas Freitas da Silva , Sergio Luis Allebrandt. 

 Saúde e vulnerabilidade social: discutindo a necessidade de ações comunitárias 

com base em indicadores sociais no município de Taquara/RS 

Autores: Edemilson Pichek dos Santos, Roberto Tadeu Ramos Morais, Dilani Silveira 

Bassan Bassan. 

 Estudo sobre a dinâmica econômica do município de Taquara/RS referenciada 

na metodologia do quociente locacional 

Autores: Mônica Juliana Facio, Diogo da Silva Corrêa, Carlos Aguedo Paiva. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi publicado o artigo “Educação e feminismo: 

construindo novas subjetivações, uma revisão de 

literatura”, de autoria da mestranda Mônica Facio e os 

professores Daniel Gevehr e Carlos Fernando Jung, na 

revista Debates em Educação da Universidade Federal 

de Alagoas – UFAL. O trabalho é resultado da 

efetividade do processo de aprendizagem na disciplina 

de Metodologia da Pesquisa II. 

 

 

O artigo “Modelos de gestão em cooperativas do ramo agropecuário: um 

estudo comparativo nos estados do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul”, de 

autoria dos professores Roberto Tadeu Ramos Morais, Jorge Amaral de Moraes e 

o egresso do Curso de Administração Gabriel Schmitt Morais, foi aprovado no 58º 

SOBER -Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. O 

evento ocorrerá de 26 a 28 de outubro. 
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HELLER & JUNG – SPACE AND SKY OBSERVATORY, TAQUARA, RS, 

BRASIL 

 

O Observatório Espacial Heller & Jung foi implantado pelo Prof. Dr. Carlos 

Fernando Jung, docente regular do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional da Faccat, na cidade de Taquara, RS. O projeto iniciou em 2016 e no ano de 

2020 o Observatório teve a implantação concluída, estando 100% em operação. 

Tem por finalidade social estimular a curiosidade científica de crianças e jovens 

do ensino fundamental e médio através de observações de fenômenos físicos terrestres e 

espaciais tendo por base a astrofísica e astronomia. Tal iniciativa visa contribuir para a 

formação de futuros cientistas e, consequente, desenvolvimento regional. O Observatório 

não possui fins lucrativos e está aberto gratuitamente a toda comunidade regional, 

nacional e internacional. 

São realizadas também atividades como palestras para crianças do ensino 

fundamental no campus da Faccat que tem por tema planetas, estrelas, lua e asteroides e 

meteoros. 

O Observatório possui também duas Estações Meteorológicas que operam 24h. 

Os dados são disponibilizados gratuitamente a pesquisadores e a toda comunidade 

regional em dois sites abertos. 

Prof. Dr. Carlos Fernando Jung 

Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara 

– FACCAT 
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O objetivo científico do Observatório é registrar e analisar meteoros, satélites, 

radiação solar, TLEs - Transient Luminous Events ocorridos acima das nuvens de 

tempestades, raios e relâmpagos.  

O Observatório Espacial possui um campus avançado onde estão instalados os 

equipamentos para registro dos fenômenos. Está aberto gratuitamente a todos 

pesquisadores em nível nacional e internacional que desejam estudar a ocorrência de 

fenômenos na região sul do Brasil. 

Os registros e análises são utilizados para produção e divulgação científica. O 

Observatório Espacial é associado a BRAMON – Rede Brasileira de Monitoramento de 

Meteoros, na qual o Prof. Dr. Carlos Fernando Jung é Diretor Científico.  

O Observatório é especializado no registro e análise de meteoros, tendo 

capacidade tecnológica para efetuar os registros de forma visual (câmeras de vídeo) e por 

meio de reflexão de ondas eletromagnéticas (Meteor Scatter). Este Observatório é o único 

sistema existente no Brasil que possui uma área dedicada especialmente para o registro e 

análise de meteoros. 

Atualmente o Observatório já se constitui em um sistema. Além do equipamento 

instalado na cidade de Taquara, RS, possui também equipamento para registro de 

meteoros nas cidades de Porto Alegre e São Leopoldo, e já em implantação no Instituto 

de Física, Departamento de Astronomia (Mestrado / Doutorado) da UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Os fenômenos registrados pelo Observatório Espacial têm tido reconhecimento 

nacional e internacional através de publicações científicas em parceria com pesquisadores 

de outras instituições científicas como: BRAMON – Rede Brasileira de Monitoramento 

de Meteoros, OCA – Observatório Campo dos Amarais; Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo; SONEAR – Southern Observatory for Near Earth Asteroids. 

As descobertas e desenvolvimentos científicos e tecnológicos foram publicados 

no periódico científico da IMO – International Meteor Organization. 

AMARAL, L. S.; BELLA, C. A. P. B.; TRINDADE, L. S. SILVA, G. G.; DAMIGLE, 

R.; ZURITA, M. L. P. V.; DOMINGUES, M. W. S.; POLTRONIERI, R. C.; FARIA, C. 

J. L.; JUNG, C. F. Encontreitor: First Radiants. WGN, the Journal of the IMO, v. 48, 

No. 3, June 2020, pp. 57 − 98 

AMARAL, L. S.; BELLA, C. A. P. B.; TRINDADE, L. S.; ZURITA, M. L. P. V.; 

SILVA, G. G.; DOMINGUES, M. W. S.; POLTRONIERI, R. C.; FARIA, C. J. L.; 
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JUNG, C. F. A Search Method for Meteor Radiants. WGN, the Journal of the IMO, v. 

46, p. 191-197, 2018. 

 

MESTRANDO PARTICIPARÁ DO V CEDU 
  

 

 

 

 

 

 

O mestrando da Faccat coordenará o grupo de trabalho “Educação e Diferença”. 

Ao todo, o CEDU contará com 14 Grupos de Trabalho (GTs) temáticos, além da 

conferência “Democratização do acesso a Pós-Graduação e Gestão Democrática” e do 

painel “Pesquisa em Educação, as Tecnologias e as Relações Humanas: Possíveis 

Horizontes”. 

O GT “Educação e Diferença” pretende, além de outras finalidades, discutir temas 

pertinentes a educação no contexto da diferença em seus aspectos sociais, políticos, 

culturais e históricos. Diante de um contexto global no qual tem se intensificado os 

debates acerca das diversidades, é necessário refletir os efeitos dessa movimentação nos 

processos educacionais, no que tange às críticas à “homogeneização” que exclui culturas, 

saberes e práticas. 

 

ENTREVISTA JORNAL REPERCUSSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

O mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR FACCAT) Diogo da 

Silva Corrêa participará, no dia 23 de setembro, do V 

Colóquio de Educação Discente (CEDU).  Ele coordenará um 

dos grupos de trabalhos durante o evento, que é organizado e 

promovido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).   

O Prof. Dr. Carlos Paiva concedeu entrevista ao Jornal 

Repercussão, intitulada “Nova nota de R$ 200: sinal de que o 

país viverá novamente o assombro da hiperinflação?”.  

De acordo com o professor: “Eles estão apenas dando um meio 

de pagamento que recupera a inflação passada. Não tem nada 

a ver com prognósticos de inflação no futuro e nem vai 

estimular isso. Na verdade, nós estamos correndo o risco no 

Brasil de, pela primeira vez, termos deflação”. A matéria 

completa, pode ser acessada através do site: 

https://www.jornalrepercussao.com.br/edicoes-online/edicao-

386 
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PROFESSORES DO PPDGR PARTICIPAM DE 

DEBATE SOBRE TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 
 

A convite do Prof. Dr. Giovanni Alves, docente da UNESP de Marília/SP, os 

professores Mario Riedl e Marcos Paulo Dhein Griebeler participaram da discussão sobe 

o que vem acontecendo no cenário nacional com um aspecto condizente à condição 

humana: o trabalho. Intitulado “Trabalho e Desenvolvimento: Desafios para o Século 

XXI”, o painel promovido pela RET Debates. O evento está disponível em seu canal no 

Youtube pelo seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=MIuKKLttQA0 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ARGENTINA E EM 

GRAMADO/RS EM DEBATE FRENTE À 

PANDEMIA 

 

 
A aula de Estado e Políticas Públicas, 

do PPGDR da FACCAT contou com a 

presença do Prof. Dr. Hugo René 

Gorgone, docente convidado do 

PPGDR da FACCAT e da Universidad 

Tecnologica Nacional – UTN de San 

Rafael/Mendoza – Argentina. 

Juntamente com o egresso Julio Cezar 
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Dorneles da Silva, Secretário de Administração de Gramado/RS, ambos fizeram uma 

exposição e discutição sobre quais vem sendo as ações adotadas em seus respectivos 

territórios em tempos de Pandemia. Ao mesmo tempo, buscou-se discutir ainda sobre os 

desafios impostos para o futuro, em especial, com base no foco das políticas públicas: o 

bem-estar social.  

 

PPGDR RECOMENDA 

 

 

Assista ao IX Seminário Nacional da RBMA, o qual discutiu sobre os desafios 

dos ODS no atual momento e as diferentes realidades encontradas no Brasil.  

Acesse pelos seguintes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lrI-kVSJgs (parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=MnSErQKdio8 (parte 2) 
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EVENTOS 

 
 

II SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
 

A realização do II SLAEDR se concretiza de forma integrada a outros dois eventos 

itinerantes em consolidação: o VI SIDER e o III SIDETEG. 

 

Desta forma, de 4 a 6 de novembro de 2020 estes três eventos ocorrerão de forma 

integrada, no campus central da UNIJUÍ, em Ijuí, no noroeste do estado do Rio Grande 

do Sul – Brasil. 

Submissão de artigos até o dia 02 de agosto de 2020. 

Informações: <https://www.unijui.edu.br/eventos/ii-simpsio-latino-americano-

de-estudos-de-desenvolvimento-regional-915>. 

 

 

VI JORNADAS MERCOSUL MEMÓRIA, AMBIENTE E 

PATRIMÔNIO ON-LINE 
 

 
 

 

O Jornadas Mercosul é um evento bianual realizado pela Universidade La Salle 

cujo objetivo principal é o de facilitar o intercâmbio de experiências de pesquisa 

interdisciplinares, realizadas por instituições e grupos de pesquisa que se dedicam 

a investigar as interfaces e diálogos entre campos de estudo da memória social, do meio 

ambiente e do patrimônio cultural.  

No ano de 2020, atendendo às necessidades frente ao cenário de complicações e 

incertezas relacionadas ao avanço do Coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo, a 

sexta edição do Jornadas Mercosul, a ser realizada entre 11 e 13 de novembro, será 

totalmente on-line. Mais informações sobre o evento nesta modalidade poderão ser 

acessados neste link https://jornadasmercosul.eventize.com.br/index.php?pagina=11 
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XVII SEMANA DE ANÁLISE REGIONAL E URBANA - SARU 2020 
 

 
 

O evento possui como tema central “O Urbano e o Regional: Planejamento e Políticas 

públicas no Brasil no século XXI”, que será analisado a partir dos seguintes eixos de 

discussão: 

 

Eixo 1. Saúde e urbanização 

Eixo 2. Turismo e desenvolvimento 

Eixo 3. Vulnerabilidades, resiliência e gestão de sistemas sócio-ecológicos 

Eixo 4. Direito à cidade e as desigualdades 

Eixo 5. Desenvolvimento regional e urbano: velhos e novos debates 

Eixo 6. Educação e Desenvolvimento 

Eixo 7. Quem tem medo do cárcere? A Urbis e os direitos humanos em espaços de 

confinamento penal: Brasil (Salvador, Fortaleza, Campo Grande), Portugal e Espanha 

refletem suas experiências no cenário da pandemia 

 

Neste ano, a XVII SARU será 100% ONLINE! 

 

Informações: https://www.saru-unifacs.com/ 

 

 

Links interessantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

         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                                                   
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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 51 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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