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LIVE DE APRESENTAÇÃO  

 

No dia 11 de novembro, ocorreu a live de apresentação do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, com a participação de docentes, egressos e interessados. O 

encontro proporcionou aos interessados um maior conhecimento sobre as particularidades 

do curso, possibilitando uma reflexão sobre a escolha, ajudando os acadêmicos a 

identificar sua verdadeira vocação através das linhas de pesquisas ofertadas, como 

também esclarecer dúvidas sobre a elaboração do projeto de pesquisa.  
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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MESTRADO 

 

O Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades Integradas de Taquara 

(Faccat) está com as inscrições abertas. As aulas ocorrerão nas sextas, das 19h30min às 

22h30min e aos sábados, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, visando atender a 

demanda dos interessados. As inscrições seguem até o dia 2 de dezembro. 

O programa valoriza as relações internacionais, realizando intercâmbios com as 

instituições conveniadas na Argentina, Portugal, Chile e Espanha. Além disso, possui um 

corpo docente qualificado. Na Faccat, o mestrando conta com sala de estudos direcionada 

para as pesquisas, ótima infraestrutura com ambientes modernos, com equipamento e 

laboratórios de alto padrão. 

O perfil do profissional a ser formado no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Faccat deverá possuir condições de analisar realidades 

territoriais. Deve ser um sujeito protagonista com capacidade para analisar contextos 

socioeconômicos e ambientais numa dimensão interdisciplinar, com condições de 

interferir de forma consistente e qualificada nos diversos espaços de atuação, tais como: 

docente pesquisador, profissional engajado nas atividades de 

concepção/implementação/reavaliação de ações de desenvolvimento organizacional e 

territorial, ou ainda como agente diretamente envolvido na dinâmica socioeconômica 

local e/ou regional visando uma melhor qualidade de vida. 

O Programa começou em 2013 e possui mais de 65 dissertações defendidas, 

promovendo a interdisciplinaridade, o ensino e a pesquisa com base na análise das 

relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais, enfocando as 

especificidades regionais.     

O edital encontra-se disponível na página www.faccat.br/mestrado 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E POBREZA: PASSADO, 

PRESENTE E FUTUROS POSSÍVEIS PÓS-

PANDEMIA NO BRASIL   
 

A necessidade de se discutir alternativas que garantam condições que revertam 

uma condição socioeconômica preocupante no Brasil contemporâneo é um dos objetivos 

que constam na Agenda 2030, estabelecida pela ONU em 2015. Em outras palavras, essa 

situação preocupante chamada de pobreza acabou sendo acentuada pela Pandemia de 

COVID-19.  

 

Para tanto, no dia 27 de novembro, às 17 horas, o Mestrado em Desenvolvimento 

Regional das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), promove o painel temático 

"Políticas públicas e pobreza: passado, presente e futuros possíveis pós-pandemia no 

Brasil", o qual será ministrado pelo professor doutor Paulo de Martino Jannuzzi (IBGE), 

a partir de um estudo inédito produzido pelo pesquisador. 

Inscrições gratuitas AQUI 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

 
No dia 19 de novembro foi apresentado na XVII Semana de Análise Regional e 

Urbana - SARU 2020 -  O Urbano e o Regional: Planejamento e Políticas públicas no 

Brasil no século XXI, realizado na UNIFACS em Salvador, o artigo intitulado 

Cooperativismo e Desenvolvimento a partir do índice de Vulnerabilidade Social - IVS 

nos COREDES Vale do Paranhana – Encosta da Serra e Vale do Taquari (RS) de autoria 

da Profa. Dra. Dilani S. Bassan; dos acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT - RS, Nathália Lehn e Maisson da Silva Berg. 

O artigo abordou a presença das cooperativas como forma de redução dos índices de 

vulnerabilidade social nos Coredes Vale do Paranhana - Encosta da Serra e Vale do 

Taquari. 

 

Nos dias 04 a 06 de novembro, os mestrandos e bolsistas Capes Ana Tomasini, 

Gabriel Bortoli e Maisson Berg sob orientação do Prof. Dr. Daniel Gevehr participaram 

do VII Simpósio Internacional Desigualdades, Direitos e Políticas Públicas: Saúde, 

Corpos e poder na América Latina da UNISINOS, apresentando vários trabalhos, cabe 

destacar:  “Educação como Direito: A inserção de imigrantes no espaço escolar em uma 

cidade no sul do brasil” e  “Solidariedade” em tempos de pandemia: uma rede social como 

instrumento para troca solidária”.   
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Como também foram apresentados os artigos “Constituinte para valer tem que ter 

mulher negra viva!” dos autores Ana Cristina Tomasini, Aleteia Thaines e o Prof. Dr. 

Daniel Gevehr e “Educação superior em evidência: o que a universidade representa para 

a sociedade?” de autoria Ana Cristina Tomasini e os professores Dilani Silveira Bassan e 

Marcos Paulo Dhein Griebeler. 

A professora Dra. Aleteia Hummes Thaines, participou debatendo e apresentando 

dois trabalhos no GT 37 - Standards jurídicos para políticas públicas em Direitos 

Humanos. O primeiro trabalho, "O Direito de migrar como um Direito Humano 

Universal: um debate sobre os desafios da migração contemporânea", contou com a 

colaboração do prof. Dr. Marcelino Meleu, do Programa de Mestrado em Direito da Furb.   

O segundo trabalho, "O Direito Humano à saúde coletiva em debate: a colisão de 

princípios fundamentais", oriundo de seu projeto de pesquisa, financiado pela Fapergs, 

contou com a colaboração do pesquisador do Programa de Mestrado em Direito, da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), prof. Dr. Marcelino Meleu e dos bolsistas 

Éder Machado, do curso de Direito da Faccat, e Gabriela Ringenberg, do curso de Direito 

da Furb. 

O grupo de autores apresentou ainda, suas pesquisas, no XIII Salão de Iniciação 

Científica do Curso de Direito da Ulbra Torres, no dia 17 de novembro, sob o título "O 

Direito Humano à saúde coletiva em debate: a colisão de princípios fundamentais". 

Para encerrar a mestranda Camila Moreira apresentou o trabalho 

“Desenvolvimento Regional e mercado de trabalho formal: uma análise na região do Vale 

do Paranhana/RS a partir da reforma trabalhista (Lei Nº 13.467/2017)”, sob orientação da 

Profª. Aleteia Hummes Thaines.  

 

 

O grupo de autores também participou da 3° Mostra Observa Campos, da UERGS, 

com os trabalhos “Redes Sociais e Pandemia: uma análise de um grupo de troca solidária 

do Facebook” e “Narrativas visuais sobre mulheres: Os museus de imigração alemã no 

Rio Grande do Sul”. Outros trabalhos também foram apresentados como “Metodologias 
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Inovadoras para o Ensino Superior: revisão sistemática da literatura” e “Legislação 

Covid-19: análise dos instrumentos legais implementados pelo Governo Federal”, de 

autoria da mestranda Ana Cristina Tomasini, sob orientação dos professores Aleteia 

Thaines e Daniel Gevehr. 

 

 

Já na VI Jornadas Mercosul Memória, Ambiente e Patrimônio na Universidade La 

Salle, que ocorreu entre os dias 11 à 13 de novembro foi apresentado o trabalho “A 

imigração e o acesso efetivo à educação básica em uma cidade do Vale do Paranhana” e 

“Educação como Direito: A inserção de imigrantes no espaço escolar” de autoria dos 

mestrandos Gabriel Bortoli, Ana Tomasini, Maisson Berg e o prof. Daniel Gevehr. E 

também o artigo “Indústria Calçadista, Migrações e Operariado Em Igrejinha/RS (1960-

1970)” de autoria de Gabriel Bortoli. 

 

 

PUBLICAÇÕES  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mestranda e bolsista Capes Ana Cristina Tomasini 

publicou o capítulo de livro, intitulado “O campo pedagógico e os 

sujeitos do ensino jurídico: novos percursos pedagógicos para o 

Curso de Direito”, no livro Estética e Política nas Ciências Sociais 

Aplicadas 2. 

Publicação disponível em: clique aqui 
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EVENTOS 

 
 

 
 

 

O V Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade – V SEDRES 

tem por finalidade reunir a comunidade acadêmica na área de desenvolvimento regional, 

para gerar um espaço de debates e reflexões críticas sobre as diversidades e as 

desigualdades regionais e ações sobre as repercussões e contradições nos territórios no 

Brasil e na América Latina, temática oficial inclusa neste evento. A partir do debate, 

intenciona-se sugerir, com base do conhecimento produzido, a formulação de alternativas 

e políticas de intervenção em busca de soluções para o desenvolvimento da sociedade, 

respeitando o estado democrático de direito. 

O prazo para submissão de trabalhos foi ampliado para 23 de dezembro de 2020. 

Informações completas através do site: https://www.sedres2020.net/ 

 

  
 

 

O Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional é um evento bianual, 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR - 

Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. 

Considerando o atual contexto sócio-político e econômico vigente em âmbito 

internacional, e especialmente em nosso país, colocar o Desenvolvimento Regional em 

Perspectiva significa atribuir destaque ao processo de formação do território, marcado por 

trajetórias diversas, caracterizado pela “unidade na diversidade”, em que o Estado tem a 

incumbência de gerir as contradições que adquirem formas no território. 
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Nesse sentido, em 2021, a décima edição, terá como tema “Atores, Ativos e 

Instituições: O Desenvolvimento Regional em perspectiva” 

Mais informações: clique aqui 

 

 

 

Links interessantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 54 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 

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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