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MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

FORMA A 2º TURMA 

 
Os concluintes da 2º turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional, edição 2014, 

juntamente com a Direção das Faculdades Integradas de Taquara, convidam para a Cerimônia 

de Conclusão do Curso, a realizar-se no dia 30 de junho de 2017, às 20 horas, no auditório da 

FACCAT.  

 

Aline Beatriz Stock Eich 

Amauri Rhoden 

Andreine Lizandra  dos Santos 

Carolina Strack Rostirolla 

Elisete de Souza Ramão Paz 

Fernanda Kohlrausch 

Gabriela Dilly 

Juarez Camargo Borges 

Larissa Bitar Duarte 

Simone Henn 

Susana Maria Czyza Bangel 

Tiane Fernanda de Aguiar 

Vítor André da Silveira Duarte 

 

PROFESSSOR E ACADÊMICOS DO MESTRADO EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA FACCAT TEM 

ARTIGO APROVADO NO ENANPUR  

 
O Prof. Dr. Daniel Luciano Gevehr e os mestrandos Shirlei Alexandra Fetter e Jacques 

Andre Grings, tiveram um artigo aprovado intitulado “Patrimônio Cultural: Raízes de uma 

Educação Comprometida com o Desenvolvimento Local”, no XVII ENANPUR, realizado em 

São Paulo, no período de 22 a 26 de maio. Acesse o documento completo: 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_T

ematicas/ST%206/ST%206.11/ST%206.11-02.pdf 
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ACADÊMICA DO MESTRADO APRESENTA 

TRABALHO NO MÉXICO 

 

 

 

FEE LANÇA ATLAS ESCOLAR 

 
“Quero registrar a importância deste presente”, destacou a professora Márcia Coiro, 

Diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Estado, referindo-se ao 

Atlas Escolar lançado nesta quarta-feira, 06, pela Fundação de Economia e Estatística. De 

acordo com a dirigente, trata-se de um produto que beneficia nossos estudantes com a 

possibilidade de conhecer profundamente o Rio Grande do Sul. “São dados seguros que 

permitem conhecer o RS por dentro e dar suporte para as atividades que os professores, agora 

com mais recursos, desenvolvem em aula”, destaca.  

O Atlas Escolar é uma síntese de informações relativas ao Rio Grande do Sul baseada 

nos principais indicadores utilizados nas pesquisas da FEE, quer sejam produzidos por ela, 

quer por outras instituições, traduzidos para a linguagem escolar e utilizando a cartografia 

como principal recurso didático. Cada tema é apresentado através de um mapa e de um texto 

explicativo, com o apoio de outros recursos visuais (figuras, gráficos e fotografias). O 

conjunto da obra compõe um panorama abrangente sobre os aspectos econômicos, sociais e 

físicos do Estado. 

A coordenadora do projeto, geógrafa Mariana Lisboa Pessoa, pesquisadora do Núcleo 

de Desenvolvimento Regional da FEE (NDR), destacou que 11 pesquisadores se envolveram 

na produção do material por mais de cinco anos e assim foi possível oferecer à sociedade 

parte do conhecimento que há quatro décadas a FEE produz, apesar da atual ameaça à 

instituição.  Mariana apresentou as possíveis aplicações do material e explicou que o objetivo 

é manter uma atualização dinâmica (com a escuta de professores e alunos) e permanente. O 

professor de geografia da EEEM Padre Reus, Vagner Garcez, ministrou uma pequena aula 

para exemplificar usos possíveis do material, especialmente no preparo para o Enem. “A 

escola pública é considerada muitas vezes um espaço sem recursos, quando na verdade foi 

criada para ofertar o melhor ensino laico, científico e plural. Por isso a relevância de acessar 

um material que permite conhecer a diversidade do nosso Estado. É ainda mais importante 

Sabrina de Farias Borba Kiszner mestranda do 

Mestrado em Desenvolvimento Regional apresentou 

trabalho no 2º Foro Internacional de Responsabilidad 

Social Universitaria, que ocorreu nos dias 29 e 30 de 

maio de 2017, na  Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo na  de Morelia, Michoacán, 

México. O trabalho apresentado intitula-se “La 

Responsabilidad Social Universitaria como una ruta 

transversal para la transición de modelos: Estudio de 

caso ” 

Maiores informações sobre o evento estão disponíveis 

através do link: http://www.rsu.umich.mx/2ForoRSU/ 
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porque estamos vivendo o desmonte da máquina pública sem uma análise da importância para 

a sociedade”, defendeu. 

 

 
 

Para o Coordenador do NDR, economista Tomás Fiori, o RS é extremamente 

heterogêneo e rico e o Atlas “nos permite auxiliar na construção dessa consciência nos nossos 

jovens estudantes”.  Essa concepção foi partilhada pelo Dr. Jorge Barcellos, coordenador do 

memorial da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O professor já solicitou o uso do 

material nas visitas e atividades que o memorial desenvolve junto às escolas de Porto Alegre. 

“Vamos usar muito esse recurso valioso. Vocês estão de parabéns, queremos muito conseguir 

imitá-los e produzir algo parecido”, explicou.  A geógrafa Ubiracy Barbosa Ávila, das 

Faculdades Sescoop RS também mencionou a relevância do material e convidou a equipe da 

FEE para apresentar o Atlas para os alunos da instituição. “Estou emocionada. Quero dar os 

parabéns e dizer que será um instrumento importantíssimo para o nosso ensino”, completou. 

“É uma lacuna patente no mercado editorial de livros didáticos uma obra que tematize 

o Rio Grande do Sul em seus aspectos socioeconômicos de uma forma abrangente, sintética, 

atraente e acessível para o público jovem”, destacou Mariana Lisboa Pessoa. 

Curiosidades 
Alguns dados que podem ser encontrados no Atlas e receberam destaque no lançamento desta 

tarde: 

 A falta de chuva é um problema no Estado: entre 2003 e 2013, mais de 90% dos municípios 

registraram estiagem 

 O RS tem 37,96 habitantes por Km2 

 O RS coleta menos de 50$ do esgoto gerado e trata apenas cerca de 13% 

 A taxa de urbanização do RS é de 85,1% 

 A expectativa de vida no RS é 75,3 anos 

 O RS é o 5º em alfabetização, 4º PIB do país e 5º em população. 

Sandra Bitencourt – Jornalista 

Texto: Núcleo de Imprensa - FEE 

Fonte: http://www.fee.rs.gov.br/noticias/entidades-da-area-educacional-festejam-lancamento-

do-atlas-da-fee/  
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VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ARTIGOS DE 

PROFESSORES E ACADÊMICOS SÃO APROVADOS  

 
Diversos artigos, produzidos por professores e mestrandos da FACCAT foram 

aprovados para o VIII Seminário Internacional de Desenvolvimento Regional, que será 

realizado entre os dias 13 e 15 de setembro de 2017, na Universidade de Santa Cruz do Sul – 

UNISC. Neste ano, o evento terá como tema “Territórios, Redes e Desenvolvimento 

Regional: Perspectivas e Desafios”. Dividida em cinco eixos temáticos, a lista completa dos 

artigos aprovados pode ser acessada pelo link http://www.unisc.br/site/sidr/index.html  

 

CEPAL APRESENTA NO IPEA O PANORAMA 

SOCIAL DA AMÉRICA LATINA DE 2016 

 
A diretora de desenvolvimento social da Cepal, Laís Abramos, comentou os principais 

pontos da pesquisa. Diminuir as desigualdades é um dos principais fatores para atingir o 

desenvolvimento econômico. Esse é o resultado apontado pelo Panorama Social da América 

Latina de 2016, apresentado pela Cepal e discutido no Ipea durante seminário.  

A diretora de desenvolvimento social da Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (Cepal), Laís Abramos, apresentou os principais pontos do relatório e garantiu que, 

entre os fatores que ajudam a diminuir as desigualdades, estão educação e o trabalho. 

Abramos explica que historicamente o mercado de trabalho na América Latina foi 

fator de reprodução de desigualdade. Segundo ela, isso aconteceu porque a maior parte dos 

empregos eram gerados em setores de baixa produtividade, capacidade tecnológica, situações 

precárias e baixos salários. Nos últimos anos, essa situação reverteu: “No período de 2002 a 

2015, pelo contrário, o trabalho foi um fator que contribuiu muito para a redução da pobreza e 

desigualdade”, apontou. 

Seminário apontou desigualdades sociais da América Latina 

Confira a apresentação do Panorama Social da América Latina 

Fonte: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30360&cati

d=30&Itemid=9  
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EVENTOS 

 

 
DIA 28 DE JUNHO DE 2017 – AMÓS OZ 

AMÓS OZ – Escritor israelense, Oz é ativista político 

e um dos mais renomados e premiados intelectuais da 

atualidade. É autor de uma extensa obra literária formada por 

romances, ensaios e críticas e publicada em 40 países, sendo 

um dos escritores israelenses mais traduzidos no mundo. 

Fundador e principal representante do Movimento Paz 

Agora, defende a solução de dois Estados para o conflito 

entre Israel e Palestina. Após a morte da mãe, adotou o 

sobrenome Oz, que significa “coragem" em hebraico. Viveu 

durante décadas no kibutz Hulda, assentamento agrícola 

fundado em 1930. Participou das forças de defesa de Israel 

nos conflitos com a Síria e, concluindo o serviço militar, foi 

enviado pelo kibutz para a Universidade Hebraica em 

Jerusalém, onde estudou Filosofia e Literatura. Atuou como 

professor e lutou na guerra dos Seis Dias e na de Yom Kippur, além da ação militar israelense 

na faixa de Gaza. A guerra e a evocação de uma língua e uma nação são elementos presentes 

na obra de Oz. Lançado em 1968, Meu Michel projetou o escritor no cenário literário do 

Ocidente. Em 2003, publicou De amor e trevas, narrativa autobiográfica e que virou filme 

dirigido por Natalie Portman. Em 2014, lançou Judas, um romance que, a partir de uma 

história de amor, questiona a fundação do estado de Israel e as guerras que abalam o Oriente 

Médio. Amós Oz afirma que não escreve para entreter, mas para que os leitores se façam 

perguntas. Foi agraciado com o Prêmio Israel, o Prêmio Goethe e o Prêmio Príncipe das 

Astúrias, dentre outros reconhecimentos. Seu livro mais recente no Brasil é Como curar um 

fanático, reunião de ensaios e entrevista para debater a questão de Israel e Palestina, 

enfocando a tragédia no sentido mais antigo do termo: “a batalha entre o certo e o certo". 

 

 

 
               

Mais informações: http://sober.org.br/congresso2017/  
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Mais informações: http://www.unisc.br/site/sidr/index.html  
 

 

FACCAT CONVIDA 

 

 
 

As Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) promoverão, no dia 29 de julho de 

2017, a FACCAT TRAIL RUN, tendo o Campus da instituição como sede do evento: Av. 

Oscar Martins Rangel, 4500 (ERS 115), Taquara/RS. O evento terá como padrinho o atleta de 

Ultramaratonas Trail Run MANUEL LAGO (foto ao lado), que é graduado em Educação 

Física (CREF 727-RJ) e com pós-graduação em Biomecânica e Marketing. Manuel também é 

especialista em Treinamento Físico para Forças Especiais e em Corridas de Montanha de 

Longa Distância, com larga experiência em provas trail run de longa duração nacional e 

internacional, sendo uma das principais referências do esporte no Brasil. 

No dia 29/07/2017, junto ao Centro de Eventos, local da largada/chegada, às 9h30min, 

será realizado um briefing técnico sobre a prova com a presença dos diretores técnicos e do 

ultramaratonista Manuel Lago. É recomendável que, principalmente, os atletas dos trajetos 

longo de 31,3km e médio 14km participem, para dirimir dúvidas e se informarem das 

características da prova e possíveis alterações para segurança dos atletas. 

O evento terá percursos de 31,3 km (longo), 14 km (médio) e 6,8 km (curto) para a 

corrida individual, 6 km para a caminhada e corrida infantil. A largada será nas dependências 

da FACCAT sob qualquer condição climática, com chegada no mesmo local. 

Maiores informações: https://trailrun.faccat.br/  
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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 10 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 da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação                 

FACCAT 
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