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I CONGRESSO INTERNACIONAL E III 

SEMINÁRIO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Em virtude da pandemia, o I Congresso Internacional e III Seminário Nacional de 

Desenvolvimento Regional, foi transferido para os dias 10 e 11 de junho de 2021 e será 

na modalidade on line. O evento possui o objetivo de promover o diálogo acadêmico 

junto aos pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento acerca do tema das 

migrações, buscando alternativas frente a adequação destes migrantes às novas realidades 

regionais. Submissões de trabalhos até 3 de maio de 2021. 

Mais informações, através do site https://www2.faccat.br/portal/?q=node/4528  
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LIVRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM 

PERSPECTIVA – VOLUME IV  

O Programa em Desenvolvimento 

Regional lança o 4º volume do livro 

“Desenvolvimento Regional em 

Perspectiva”, a coletânea de ensaios traz 

uma síntese das dissertações, neste ano 

integraram de 16 artigos científicos da 

turma de 2018. A obra é organizada pelos 

professores Marcos Paulo Dhein 

Griebeler e Mario Riedl. 

A diversidade e a qualidade dos temas 

abordados na presente coletânea atestam a 

crucial importância assumida pelo 

Mestrado em Desenvolvimento Regional 

da FACCAT na análise e discussão dos 

problemas e obstáculos ao 

desenvolvimento nas regiões de atuação 

da instituição. Arquivo completo disponível em: clique aqui 

 

ECONOMIA E O DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do dia 24 de dezembro, o Professor 

Carlos Paiva passa a participar semanalmente da grade 

de programação da Rádio Manawa; sempre às quintas-

feiras, das 11 horas ao meio-dia. A participação se dará 

sob a forma de entrevista-conversa com a radialista 

Beatriz Fagundes. A pauta é ampla: a unidade é a 

economia e o desenvolvimento. Seja local, regional, 

estadual, nacional ou global. Neste dia 24 de 

dezembro, a pauta é: Perspectivas para 2021: o que os 

municípios podem fazer para a enfrentar o desemprego 

e trabalhar no sentido da inclusão social?. 

 

 

mailto:mestradodr@faccat.br
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MESTRADO ELABORA CARTILHA DOS ODS 

 
As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) há muito tempo vêm realizando 

ações de conscientização em prol do Meio Ambiente. Diversas campanhas, pesquisas e 

cartilhas/manuais estão sendo feitos e já foram desenvolvidos ao longo do tempo, tudo 

para reforçar a importância do desenvolvimento sustentável e social.  

Ações como recolhimento de lixo eletrônico, de óleo de cozinha, recolhimento de 

esponjas, e também o trabalho da Escola Ambiente, do Núcleo de Gestão e Educação 

Ambiental, e do Comitê de Responsabilidade Social, expressam as atividades praticadas 

na Faccat e que envolvem a comunidade.  

Pois integrando e reforçando a causa ambiental, o Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da Faccat elaborou a Cartilha dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

“Desenvolvida pelos professores do PPGDR em parceria com o Curso de 

Comunicação, a cartilha tem, por finalidade, servir de orientação e para o engajamento 

da sociedade em prol do alcance dos objetivos propostos pela ONU”, destaca um dos 

organizadores da cartilha, o professor doutor Roberto de Morais, que também é vice-

diretor de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

A cartilha foi elaborada de forma clara e acessível para a compreensão de todos. 

“Será amplamente divulgada em redes sociais, escolas da rede estadual e municipal, 

empresas, entre outros. A partir desta ferramenta o PPGDR irá se unir às demais partes 

interessadas (stakeholders) para incorporar os 17 objetivos e suas 160 metas de forma 

sistêmica e sustentável nas comunidades locais”, explica o professor doutor Roberto de 
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Morais, ressaltando ainda que as ações a serem desenvolvidas pelo Programa iniciarão 

em fevereiro de 2021. 

“Desta forma, o PPGDR busca contribuir com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui os ODS”, sintetiza Morais. 

Para obter a cartilha dos ODS, clique AQUI 

Para obter o Manual de Responsabilidade Social Universitária, clique AQUI 

 

PUBLICAÇÕES  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O Prof. Dr. Roberto Tadeu Ramos 

Morais, em conjunto com Prof. Dr. Elton C. R. 

dos Santos, Profª. Drª. Neiva de Araújo Marques 

e Gabriel Schmitt Morais publicaram o livro 

intitulado “Modelos de Gestão em Cooperativas 

do Ramo Agropecuário: Comparativo entre os 

Estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul”. 

A obra é resultado do projeto de pesquisa 

desenvolvido no Mestrado com apoio da 

FAPERGS.  

Publicação disponível em: clique aqui  

 

O artigo “A história da coleta de resíduos em Novo Hamburgo, RS e uma 

proposta de uma nova roteirização utilizando sistema de informações geográficas” de 

autoria do Prof. Dr. Victor Fernandez Nascimento, Natan Ruan Machado da Costa e 

Jean Pierre Ometto foi publicado na Oficina do Historiador – PUCRS. Os autores 

elaboraram rotas para a coleta de resíduos sólidos urbanos "lixo" para o município de 

Novo Hamburgo, RS utilizando SIG.  

 

mailto:mestradodr@faccat.br
https://www2.faccat.br/portal/?q=node/4655
https://www2.faccat.br/portal/?q=node/3557
https://www.editoraappris.com.br/produto/4472-modelos-de-gesto-em-cooperativas-do-ramo-agropecurio-comparativo-entre-os-estados-do-mato-grosso-e-rio-grande-do-sul
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Foi aprovado para publicação o artigo “Contribuições para os estudos culturais no 

campo das migrações contemporâneas: uma revisão da literatura recente”, na Revista 

AEDOS do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). O estudo é de autoria do Prof. Dr. Daniel Gevehr e o mestrando 

e bolsista CAPES Gabriel Bortoli.  

 

 

 

Já para a RED - Revista Estratégia e Desenvolvimento, foi aprovado o artigo “O 

aumento da produção de uma cooperativa de leite em Mato Grosso”, de autoria do Prof. 

Dr. Roberto Morais, Sandra Gomes e Carlos Dorilêo Leite.  

 

ATLAS TEMÁTICO DAS MIGRAÇÕES 

INTERNACIONAIS NA REGIÃO SUL 
 

 

Download: https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/scripts/livros/atlassul.php  

mailto:mestradodr@faccat.br
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CONHEÇA ALGUNS DEPOIMENTOS DE 

EGRESSOS DO PPGDR DA FACCAT 

 
 

 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=sk2oKANkkFI 

 

 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=GQycq44rp0s  
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https://www.youtube.com/watch?v=sk2oKANkkFI
https://www.youtube.com/watch?v=GQycq44rp0s


 

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 54 – 24 de dezembro de 2020 

 
 

ACESSE OS PAINÉIS PROMOVIDOS PELO 

PPGDR DA FACCAT EM 2020 

REPERCUSSÕES DA COVID 19 NA AMÉRICA LATINA  

 

COM LUIS PÉREZ RIFFO (CHILE), AUGUSTO PÉREZ LINDO (ARGENTINA) E 

ENRIQUE MARTINEZ LARRECHEA (URUGUAI) 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=nWCXPXyS2Uw 

 

BEM-ESTAR SOCIAL EM DEBATE: AÇÕES ADOTADAS POR 

ARGENTINA, CHILE E PORTUGAL PÓS-COVID 

 
COM SÉRGIO FABIAN PÉREZ ROZZI (ARGENTINA), AMPARITO RAMIREZ 

ALARCON (CHILE) E IVÁN PEYRÉ TARTARUGA (PORTUGAL) 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=lphIcjTY_Q4 
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COMO EXPLICAR O RURAL?  

 

COM ZANDER NAVARRO 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=3RDpn6dlsF0  

A lista completa está no Canal do YouTube da Faccat: 

https://www.youtube.com/user/faccattaquara/videos  

 

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, 

mailto:mestradodr@faccat.br
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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/ 
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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. 

 

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 55 do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional. 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler – Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – PPGDR 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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http://observadr.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/Primeira-Circular-X-SIDR.pdf
mailto:marcosdhein@faccat.br
mailto:andressasantos@faccat.br
mailto:mestradodr@faccat.br
http://www.fee.rs.gov.br/
http://www.badesul.com.br/
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http://portal.iphan.gov.br/
http://www.mi.gov.br/desenvolvimento-regional
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.portalinovacao.mct.gov.br/
http://www.abdi.com.br/
http://www.fnq.org.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/


 

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 54 – 24 de dezembro de 2020 

 
 

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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