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COORDENADOR DO MESTRADO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA FACCAT
PARTICIPA DO XVII ENAPUR
O Coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional, Prof. Dr. Mario Riedl,
participou entre os dias 22 e 26 de maio do XVII Encontro Nacional da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, em São Paulo. O evento
deste ano possui como tema: Desenvolvimento, crise e resistência: Quais os caminhos do
Planejamento Urbano e Regional?
A primeira década do Século XXI representou um período de retomada do
crescimento econômico para o Brasil e para a América Latina. Influenciados pelas condições
internacionais favoráveis, expansão do comércio internacional e valorização das commodities
em virtude do crescimento chinês, esses países voltaram a crescer após duas décadas de
estagnação. Concomitantemente, a ascensão ao poder de governos progressistas ocasionou a
retomada de políticas públicas, como o fomento a políticas de desenvolvimento, a criação de
novas políticas de transferência de renda, e a retomada de investimentos em infraestrutura e
habitação. A retomada de investimentos públicos permitiu avanços na redução da pobreza e
da desigualdade em vários países da região, conforme relato das agências multilaterais,
fomentando impactos com alguma relevância no desenvolvimento urbano e regional.
Contudo, a construção de um modelo de desenvolvimento mais inclusivo não
prosperou. A agenda de reformas urbano-regionais, que seria parte central desse modelo,
pouco avançou. Como explicar a perda de eficácia dessas políticas e o enfraquecimento dos
governos que as conduziam com relativo sucesso até bem pouco tempo?
O evento propõe-se como importante fórum de debate científico-acadêmico na área
dos estudos urbanos e regionais de forma a aprofundar a discussão acerca das questões
relacionadas ao atual momento político, econômico e social do Brasil.
Acesse o site do evento pelo link: http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/

CONVITE PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO
“Geração de Emprego e Renda na Área de Tecnologia e Inovação: O Arranjo Produtivo
Local (APL) Eletrônico de Automação e Controle Eixo Porto Alegre-Caxias do Sul
(RS)”
Mestrando: Amauri Rhoden
Dia: 02 de Junho de 2017.
Local: E 304
Horário: 14h
Banca Examinadora: Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes (Orientador)
Prof. Dr. Egon Roque Fröhlich (FACCAT)
Prof. Dr. Rogério Antonio Enderle (FACENSA)
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PROFESSOR E MESTRANDO PARTICIPAM DE
EVENTO EM LAJEADO

O professor Dr. Daniel Luciano Gevehr e o Mestrando Darlã Alves participaram do II
Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates, em Lajeado/RS, entre os dias
24 e 27 de maio de 2017. Foram aprovados os trabalhos:
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em um contexto interdisciplinar
Autores: Darlã de Alves e Daniel Luciano Gevehr
O Papel Social do Negro Representado nos livros didáticos da educação básica
Autores: Alexandre Aloys Matte Júnior, Darlã de Alves e Daniel Luciano Gevehr
Educação Patrimonial como prática pedagógica em aulas de História
Autores: Daniel Luciano Gevehr, Darlã de Alves e Shirlei Alexandra Fetter
Cenas, Personagens e seus contextos: memória, imagem e fotografia e suas relações no
Ensino de História
Autores: Vanuza Mittanck e Daniel Luciano Gevehr
Mídias, Tecnologias e Aprendizagem: contributo para uma prática pedagógica de
essência
Auores: Shirlei Alexandra Fetter e Daniel Luciano Gevehr
O objetivo do evento foi refletir sobre questões relacionadas à formação docente nas
diferentes áreas do conhecimento no âmbito da formação de professores e da docência na
educação básica; promover intercâmbio e divulgação das investigações e produções
científicas relacionadas ao tema do evento e de experiências educacionais neste âmbito;
proporcionar um espaço de discussão de trabalhos oriundos dos diferentes níveis de ensino,
promovendo a interlocução de pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação e de
professores do Ensino Superior e da Educação Básica que se dedicam à problematização do
tema.
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NOVO NÚMERO DA

Com nove artigos, selecionados entre os manuscritos
submetidos por fluxo contínuo, que cobrem uma perspectiva atual e
diversificada da produção científica no campo dos estudos urbanos e
regionais, o atual número da Revista apresenta ainda o documento
de memória da gestão de Ester Limonad à frente da ANPUR (20112013), e a resenha escrita por Thiago Romeu sobre o livro "Seca e
convivência
com
o
semiárido:
adaptação
ao
meio
e patrimonialização da Caatinga no Nordeste brasileiro", de autoria
de Caio Maciel e Emílio Tarlis Pontes.
Acesse o link da revista:
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/issue/view/124/

INOVAÇÃO GAÚCHA É DESTAQUE NACIONAL
Líder em investimentos em Tecnologia de Informação (TI) na América Latina e um
dos maiores mercados do setor em nível mundial, o Brasil tem no Rio Grande do Sul um de
seus principais polos de pesquisa e desenvolvimento. Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a indústria gaúcha apresenta, nacionalmente, o
maior percentual de empresas que implementaram inovações a partir de projetos de pesquisa
feitos em parceria com empresas e universidades. "O Rio Grande do Sul tem um tecido
industrial interessante, um quadro de universidades muito boas e um setor público
importante", analisa o geógrafo Iván Tartaruga, pesquisador da Fundação de Economia e
Estatística (FEE), lembrando que a interação entre empresas, academia e governo é decisiva
para a inovação, especialmente nos países mais desenvolvidos. "A crítica é não haver aqui (no
Brasil) uma sinergia entre esses atores, que acabam não formando um sistema." O setor ainda
pode se expandir em termos qualitativos e quantitativos. "Temos carência de programadores
no Estado. Temos tradição de profissionais criativos, como ilustradores e roteiristas para
games. Mas falta (quem faça) o código, que é o programador", explica o diretor-presidente da
regional gaúcha da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação
(Assespro), Alex Hermann. Na estimativa da entidade, há cerca de 400 vagas para
programadores no Estado, com exigências cada vez mais específicas, segundo Hermann. "O
programador que fica sentado e não estuda as novas ferramentas vai ficar sem emprego no
futuro." Um futuro próximo, no qual a tecnologia será a grande protagonista. A chamada
Internet das Coisas, ao lado do conceito de cidades inteligentes, sugere um universo de
interatividade total. Identificação automática de pessoas e veículos, provadores que sugerem
combinações de roupas em lojas, sinaleiras que automaticamente liberam o tráfego para
ambulâncias em emergências e monitoramento digital da armazenagem de vacinas são
algumas dessas possibilidades, que poderão tornar-se realidade nos próximos anos. "Uma
coisa fundamental na Internet das Coisas é você poder identificá-las. Outra é que algumas
dessas coisas sejam inteligentes e possam se comunicar. O nosso chip pode ser a base para
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que tenhamos esse tipo de aplicação. Cada vez que utilizo isso em um determinado segmento,
tenho vários softwares que vou precisar desenvolver", explica Paulo de Tarso Luna,
presidente da Ceitec - empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (Mctic), sediada em Porto Alegre e responsável por 45 milhões de chips
presentes no mercado. O caminho parece irreversível, também do ponto de vista empresarial.
As mais de 250 startups em atividade no Estado - segundo número da Associação Gaúcha de
Startups - serão importantes para apontar novos rumos, processos e produtos. "As empresas
mais agressivas comercialmente vão crescer mais. A startup é agressiva, disruptiva, oferece
algo que ninguém mais tem. O momento é de especialização", analisa Hermann.
Fonte: Jornal do Comércio. Disponível em:
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/05/especiais/dia_da_industria_2017/560742-inovacaogaucha-e-destaque-nacional.html

IPEA – BOLETIM RADAR TRAZ A EXPERIÊNCIA
EUROPEIA EM INOVAÇÃO
Publicação do Ipea apresenta lógicas de funcionamento de instituições de pesquisa
europeias que podem servir de inspiração
Para aplicar no Brasil modelos científicos que valorizem a pesquisa e o
desenvolvimento, o caminho a ser seguido exige um estudo amplo. Por isso, a Diretoria de
Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) do Ipea lançou o Boletim
Radar nº 50 com seis artigos sobre as lógicas de funcionamento de instituições de pesquisa
europeias que podem inspirar melhores práticas no sistema de inovação brasileiro.
Após análises científicas no Brasil, como as divulgadas no livro Sistemas Setoriais de
Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil, publicado pelo Ipea, partiu-se, nesta edição
do Radar, para reflexões internacionais a fim de colher as melhores aplicações e os resultados
obtidos na Europa. Os estudos apresentados no boletim são fruto de uma missão a 21
instituições europeias.
O Radar nº 50 traz os seguintes textos: Como a União Europeia Financia a Pesquisa;
Davi ou Golias? Notas sobre a Ciência e a Inovação no Reino Unido; Evidências em Vez de
Instinto: o trabalho do Nesta – Reino Unido; Nove cérebros, um Só Corpo: a “super”
agência britânica de pesquisa e inovação; Quem Sustenta a Inovação na Alemanha?; e
Pesquisa Realmente Aplicada: por dentro do modelo Fraunhofer.
Os artigos detalham desde modelos de financiamento até sistemas de inovação que
podem ser instrumentos de comparação e reflexão para aplicações nacionais. Assim, as
maiores problemáticas que envolvem a pesquisa e o desenvolvimento brasileiros podem ser
repensadas, com a ilustração de casos como o do Reino Unido, potência científica que abriga
três universidades entre as dez melhores do mundo, mesmo tendo apenas 1% da população
global.
Acesse a íntegra do Boletim Radar nº 50
Fonte:http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3014
8&catid=9&Itemid=8
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EVENTOS

DIA 05 DE JUNHO DE 2017 – GILES
LIPOVETSKY E EDUARDO GIANNETTI
Gilles Lipovetsky

– Filósofo francês, Lipovetsky é um dos pensadores mais
originais da atualidade. Graduado em Filosofia pela Universidade de Grenoble, recebeu o
título de doutor honoris causa de universidades do Canadá, Bulgária,
Portugal, México, Colômbia e Brasil. Teórico da hipermodernidade e
da pós-modernidade, é considerado um intelectual de referência para
os temas da moda e do consumo. É autor de best-sellers como O
império do efêmero – A moda e seu destino nas sociedades modernas,
A era do vazio – Ensaios sobre o individualismo contemporâneo e O
crepúsculo do dever – A ética indolor dos novos tempos
democráticos. Seus livros foram publicados em vários países e
traduzidos para mais de 18 idiomas. Atualmente, é professor de
Filosofia na Universidade de Grenoble. No governo francês, foi
membro do Conselho Nacional de Currículo até 2005 e integra o
Conselho de Análise da Sociedade, órgão de apoio ao primeiro-ministro francês e presidido
pelo filósofo francês Luc Ferry. Em 2003, recebeu a condecoração de Cavaleiro da Legião de
Honra. Gilles Lipovetsky acredita que a consagração do bem-estar triunfa na sociedade pósmoderna. Lançado no Brasil em 2016, seu mais recente livro, Da leveza – Rumo a uma
civilização sem peso, aborda o culto contemporâneo à felicidade em contraposição à rotina
veloz e exigente que enfrentamos.
Acesse
a
entrevista
do
filósofo
ao
periódico
espanhol
ABC:
http://www.fronteiras.com/entrevistas/gilles-lipovetsky-a-politica-agora-e-tida-comoprofissao-nao-existem-mais-estadistas

Eduardo Giannetti

é considerado um dos mais respeitados economistas do
Brasil. Formado em Economia e Ciências Sociais pela USP e com
Ph.D. em Economia pela Universidade de Cambridge, lecionou nas
duas instituições. Em seu trabalho, une facetas aparentemente
antagônicas: a do economista liberal atento à realidade e a do
cientista social defensor das particularidades brasileiras.
É autor de 11 livros de ficção e de não ficção e foi agraciado com o
Prêmio Jabuti em duas ocasiões. Autoengano, de 1997, vendeu
mais de 60 mil exemplares e foi traduzido para Inglaterra, Itália,
Holanda, Iugoslávia e Japão. Entre seus livros estão Felicidade, O
valor do amanhã e A ilusão da alma – Biografia de uma ideia fixa.
Atualmente, é professor no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)
em São Paulo. Atuou como pesquisador do Instituto Fernand
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Braudel de Economia Mundial e foi articulista da Folha de S.Paulo até 2014. Foi
conferencista do Fronteiras do Pensamento na temporada de 2010. Eduardo Giannetti
defende que, em relação ao consumo, nem todas as coisas desejáveis são compatíveis entre si.
Muitas vezes, precisamos abrir mão de algo para ter o que queremos. Lançado em 2016, seu
livro mais recente, Trópicos utópicos, examina os dilemas brasileiros a partir da crise
civilizatória que acomete o mundo. Acesse a entrevista do economista à Folha de São Paulo:
http://www.fronteiras.com/artigos/valores-eticos-sao-a-gramatica-da-convivencia-dizeduardo-giannetti

Mais informações: http://sober.org.br/congresso2017/

II SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
A Universidade do Contestado – UnC, através do Programa de Mestrado em
Desenvolvimento Regional, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - (Capes) e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do estado de Santa
Catarina (FAPESC), convidam os Profissionais da Educação Superior e da Educação Básica,
Pesquisadores, Estudantes de Graduação e Pós-Graduação e demais interessados para o II
Seminário sobre Educação e Desenvolvimento Regional. Este evento ocorrerá no período de
07/06/2017 a 09/06/2017, tendo como local o auditório da UnC em Marcílio Dias.
INSCRIÇÃO DE TRABALHOS ATÉ 31 DE MAIO NAS MODALIDADES:
Pesquisa Científica
Pôster
Relato de experiência
Produção de Material Didático
Maiores informações: http://www.unc.br/iiseminarioeducacao/

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 7 – 26 de maio de 2017

VESTIBULAR DE INVERNO DA FACCAT

As Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) O vestibular de inverno da Faccat
acontecerá dia 4 de junho, às 13h30min, no campus. As inscrições abrem dia 11 de maio e
podem ser feitas até o dia 2 de junho, mediante pagamento da taxa de R$ 30,00. As provas
abrangem Redação, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Conhecimentos Gerais.
Benefícios oferecidos pela FACCAT
 Financiamento Faccat - Oferecido pela própria instituição. O aluno paga 50% da
mensalidade durante o curso e o restante será quitado após concluir a graduação;
 FIES - Financiamento oferecido pelo Ministério da Educação. O aluno pode financiar de
50% a 100% do curso. Começa a pagar um ano e meio após concluir a graduação;
 Convênios - com empresas e entidades, proporcionando descontos nas mensalidades;
 Horário Especial - Letras, História, Matemática e Pedagogia: horário especial aos sábados
(manhã e tarde) e intensivos (inverno e verão) com desconto de 50% em cada disciplina.
 Desconto por idade - Alunos com mais de 45 anos recebem desconto de 40% nas
mensalidades, exceto nos cursos de horário especial;
 Seguro Educacional Gratuito - Todos os alunos matriculados nos Cursos de Graduação são
beneficiados com o Seguro no caso de perderem o emprego;
 Estágios - possibilidade de ingressar em uma empresa, exercendo o curso em andamento;
 Banco de talentos - banco de dados com o perfil do estudante que precisa de emprego.
Maiores informações em https://www2.faccat.br/vestibular/

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

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
www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home

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 8 do Mestrado em
Desenvolvimento Regional.
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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 da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
FACCAT
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