
RELATÓRIO INTERCÂMBIO MESTRADO EM 
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TURMA DO MESTRADO EM 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA FACCAT 

REALIZA INTERCÂMBIO NA ARGENTINA 
 

Alunos e docentes do programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional das 

Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estiveram na Argentina entre os dias 24 de 

outubro e 03 de novembro de 2017. Eles participam de um projeto de intercâmbio 

acadêmico promovido pela Faccat em conjunto com a Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN) do país vizinho. 

O grupo do mestrado esteve alojado no Centro Tecnológico de Desenvolvimento 

Regional da UTN, situado em Los Reyunos, no departamento de San Rafael, província 

de Mendoza, no oeste argentino. Durante dez dias de permanência no exterior, os 

participantes do intercâmbio cumprirão um programa de estudos que mescla encontros 

em sala de aula e visitas in loco, objetivando conhecer experiências locais de 

desenvolvimento. Dentre as atividades, esteve a exposição dos projetos de tecnologias 

para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos, considerando as particularidades 

da região de Mendoza, que se caracteriza por um clima semi-árido. 

Os mestrandos e docentes ainda visitaram uma vinícola e uma fábrica de azeite de oliva 

em San Rafael, com o objetivo de conhecer experiências de empreendedorismo que 

aproveitam potencialidades regionais. Também conferiram iniciativas de exploração do 

turismo, como o cânion do Rio Atuel, onde participaram de uma atividade de rafting, e o 

Lago de Los Reyunos, com passeio de catamarã e prática de tirolesa. As atividades ainda 

incluíram encontros em sala de aula, nos quais professores e profissionais argentinos 

abordaram temas relacionados ao desenvolvimento regional. 

Os mestrandos também participaram de reuniões na sede da municipalidade de San 

Rafael, com técnicos locais, sobre ordenamento territorial e sistema de irrigação agrícola, 

e concluíram o programa com visita à cidade de Mendoza e ao Parque Provincial do 

Aconcágua. Acompanharam o grupo os professores Mário Riedl, coordenador do 

Mestrado, Marcos Paulo Dhein Griebeler e Egon Fröhlich. 
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PROGRAMAÇÃO REALIZADA 
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