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CONGRESSO INTERNACIONAL

O objetivo do evento é discutir os movimentos

migratórios da contemporaneidade e os processos que

envolvem as mobilidades, assim como os impactos destes

movimentos na produção do espaço e do ordenamento

territorial, em suas diferentes dimensões escalares,

considerando as múltiplas perspectivas destes processos e

suas formas de compreensão, no campo do planejamento

urbano/regional e da demografia.

O evento estará recebendo trabalhos nas temáticas:

Direitos humanos; Ordenamento territorial; Economia; Direitos

sociais; Políticas públicas; Processos e manifestações culturais;

Saúde e desenvolvimento; Tecnologia e inovação; Migrações e

mobilidades e Cooperativismo.

Submissões de trabalho até dia 03 de maio de 2021,

através da página: clique aqui

https://www2.faccat.br/portal/?q=node/4528
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SERRANA: UTOPIA BRASILIS

Com 14 meses da chegada da

Pandemia Covid-19 ao Brasil vivemos

uma tragédia sem precedentes em

termos de vítimas fatais. As mortes

são a expressão mais devastadora. Os

efeitos da Pandemia são múltiplos e

conexos às perdas de vidas, causando

estresses recorrentes em todo o

tecido social, mas principalmente no

sistema de saúde e em especial nas

estruturas hospitalares.

Além dos infectados pela Covid há estresse e

represamento ainda não dimensionados para milhões de

brasileiros que padecem de outras patologias, que tiveram

tratamentos pausados ou com acesso dificultado. E, à

medida que a vacina não chegava e a doença avançava, o

impacto econômico no período foi igualmente devastador.

Importa lembrar que o país já vinha numa recessão

econômica no período que antecedeu a pandemia, esta veio

a aprofundá-la. Nesse sentido, caso superado todo o atraso

brasileiro nesse período em razão do negacionismo reinante,

atingindo-se em algum momento a vacinação em massa,

estima-se uma recuperação econômica para o ano de 2024.

É absolutamente impactante o Brasil, com uma

população estimada em 214.3 milhões, ter chegado da

maneira que chegamos a quase 400 mil brasileiros mortos

por Covid-19.

*O autor é doutorando em Ambiente 
e Desenvolvimento (Univates). 
Mestre em Desenvolvimento 
Regional (Faccat).
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Não há precedentes no Brasil para tamanha tragédia

sanitária. Há 103 anos houve a chamada gripe espanhola

que matou 30 mil brasileiros, sendo que a população era

estimada em 28,9 milhões. Esta foi igualmente em seu

início relativizada em seu potencial agressivo pelo governo

federal e por uma grande parte da população. Mas como

admitimos uma postura negacionista tão devastadora, a

ponto de um presidente da República ter publicamente e

constantemente relativizado a doença e desautorizado a

compra de vacinas? Isso ainda será objeto não somente de

uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mas de

muitas teses no campo das ciências humanas.

Mas nesse Brasil há uma minúscula parte que é um

verdadeiro microuniverso utópico. Trata-se da cidade de

Serrana, com um pouco mais de 45 mil habitantes,

localizada na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, no

Estado de São Paulo. Ali ocorreu em um período de

aproximadamente três meses a vacinação para Covid-19

atingiu 60% da população. Ou seja, Serrana tornou-se um

laboratório de experimentação da eficácia da CoronaVac,

através de um estudo clínico dirigido pelo Instituto

Butantan. Aliás, um parêntese, a CoronaVac responde por

90% da cobertura vacinal nesse momento no Brasil. Nessa

Serrana brasilis veremos os resultados absolutamente

positivos da vacinação em massa que, se priorizada pelo

Governo Federal, poderia ser uma realidade para todo o

país e não para tão somente essa pequena parcela utópica,

a bem-aventurada Serrana.
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PARTICIPAÇÃO EM AULA INAUGURAL

No dia 14 de abril de 2021, os Professores Daniel

Luciano Gevehr e Marcos Paulo Dhein Griebeler, vinculados

ao PPDR da FACCAT participaram da Aula Inaugural do

Programa de Pós Graduação em Memória Social e Bens

Culturais, intitulada: “Memória e Desenvolvimento Regional:

Há Controvérsias?".

Juntamente com a Coordenadora do PPG, Profa. Dra.

Cleusa Graebin e a Profa. Judite Sanson de Bem, mediadora

do debate, os painelistas refletiram sobre a forma como se

dinamiza e se prioriza a questão do Patrimônio nos espaços

públicos, ao mesmo tempo em que se considera essencial os

investimentos para que o capital cultural possa ser ampliado

e que com isso, contribua para a compreensão de

pertencimento ao lugar por parte dos habitantes de um

determinado território.

A palestra pode ser acessada: clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=48Z6p4xL7YY


INFORMATIVO Nº 56 - 30 DE ABRIL DE 2021

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL | mestradodr@faccat.br |
(51) 3541.6600 R:710 | Av. Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115) - Taquara - RS

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR

A professora do Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Regional, Dra. Aleteia Hummes Thaines,

estará coordenando, juntamente com a professora Dra.

Raquel Fabiana Lopes Sparemberger (FURG/FMP) e com o

professor Dr. Pablo Martins Bernardi Coelho (UEMG), o

grupo de trabalho - LGPD e Impactos no Direito Brasileiro,

no I Seminário Interdisciplinar em Direito da Nomodemy.

O evento será realizado nos dias 11 a 14 de junho, de

forma online, e estará recebendo submissões de trabalhos

até o dia 15 de maio.

Maiores informações no site do evento: clique aqui

https://www.nomodemy.com.br/seminarionomodemy
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No 22 de abril, o Coordenador Prof. Dr. Roberto Morais

participou do Simpósio Nacional sobre Perspectivas para a

Pós-Graduação FOPROP/Cátedra USP. O evento contou com

a participação dos pró-reitores de pesquisa e pós-

graduação do Brasil que trataram sobre os possíveis

cenários para a pós-graduação brasileira. Promovido pelo

Fórum Nacional de pró-reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (Foprop) e pela Cátedra 'Paschoal Senise', da

Universidade de São Paulo, o evento contou com

representações de Instituições de Ensino Superior (IES)

federais, estaduais, municipais, comunitárias e privadas,

com vistas a avaliar o cenário atual da pós-graduação

stricto sensu no Brasil. O evento se organizou a partir de

três mesas temáticas sobre mudanças na pós-graduação,

modificações nas políticas das agências de fomento e no

modelo avaliativo em uso

SIMPÓSIO NACIONAL
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EL COOPERATIVISMO

No dia 23 do abril, o Coordenador Prof. Dr. Roberto

Morais participou do Seminario - El cooperativismo y sus

dimensiones en América Latina - RILAC. O objetivo do

evento foi o de construir una visión del cooperativismo en

América Latina desde la perspectiva de las cooperativas y

los investigadores. Generar apoyo para la planificación y

organización del 12 ° EILAC.

A organização do evento foi da Red Investigadores

Latinoamericanos en Cooperativismo - RILAC em parceria

com OBSCOOP/USP, UNIJUÍ e UBA Económicas.
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PUBLICAÇÕES

Foi publicado o artigo “Contribuições para os estudos

culturais no campo das migrações contemporâneas: uma

revisão da literatura recente”, na Aedos é a revista

eletrônica do Programa de Pós-Graduação em História da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGH-UFRGS).

O estudo é de autoria do Prof. Dr. Daniel Gevehr e o

mestrando e bolsista Capes Gabriel Osmar Wibert de

Bortoli. Disponível em: clique aqui

Já no livro Desenvolvimento Regional: política,

planejamento e economia, foi publicado o artigo

“Violência contra a mulher e a inserção das vítimas no

mercado de trabalho durante a pandemia de Covid-19: o

caso do Corede Paranhana Encosta da Serra/RS”. O estudo

é de autoria do Prof. Dr. Marcos Paulo Ghein Griebeler e

das mestrandas Camila Macedo Thomaz Moreira e Nathália

Lehn.

Disponível em: clique aqui

https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/108207/61251
https://f7f3ee10-6cec-4bfa-a3ac-eb10305f7e07.filesusr.com/ugd/4502fa_6ae2dfab44b44f7c986c7fdd53ce57ec.pdf
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PUBLICAÇÕES

Foi publicado o artigo “Saúde e segurança no

ambiente de trabalho através da inovação tecnológica: um

estudo de caso da empresa Gerdal S.A.” no livro Saúde

coletiva: uma abordagem multidisciplinar 2.

O estudo é de autoria das mestrandas Camila Macedo

Thomaz Moreira e Nathália Lehn elaborado na disciplina de

Inovação e Comunicação no Desenvolvimento Regional,

ministrada pelo Professor Dr. Eduardo Zilles Borba no ano

de 2020.

Disponível em: clique aqui

https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/4002
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EVENTOS

Inscrições através do link: clique aqui

http://www.unc.br/inscricoes/inscricoes/?ID=1929
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EVENTOS

O Seminário 10.º PROJETAR 21 | LISBOA é organizado

pelo Grupo Projetar, vinculado ao Centro de Tecnologia da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e

pelo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e

Design (CIAUD), da Faculdade de Arquitetura da

Universidade de Lisboa.

O encontro dará continuidade à primeira edição do

evento que se realizou em 2003, autoria do Grupo Projetar

da UFRN, Brasil. Esta 10.ª edição tem como objetivo

fomentar o diálogo de ideias acerca do projeto de

Arquitetura e Urbanismo no adverso contexto da crise

atual.

O evento será sediado em Lisboa, nos 16, 17, 18 e 19

de Novembro de 2021.

Mais informações, através do site: clique aqui

https://projetar2021.wixsite.com/lisboa
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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 57 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. Roberto Morais – 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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