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A AGROINDÚSTRIA NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL:  

UM ESTUDO SOBRE A ESTRUTURA E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DE 

SANTA MARIA DO HERVAL (RS) 

Liane Marli Fuhr, Maria Ines Dapper Fröhlich, Carlos Águedo Paiva 

 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a estrutura da economia do 
município de Santa Maria do Herval, identificar suas atividades e cadeias produtivas 
motrizes e avaliar quais apresentam maior potencial de desenvolvimento. A referência 
teórico-metodológica adotada é a dos modelos de “base de exportação”, que privilegia 
as particularidades de cada território e busca identificar os elos fracos (gargalos) das 
cadeias geradoras da renda básica. Na medida em que este é um aporte de viés 
evolucionista, resgatamos, inicialmente, o processo de desenvolvimento histórico do 
município. Posteriormente, analisamos sua estrutura produtiva atual. Esta análise 
tomou por base, tanto o levantamento de dados secundários - utilizados para a 
construção de indicadores de especialização -, quanto de entrevistas com lideranças 
políticas e econômicas do município. Nossa conclusão foi a de que a dinâmica 
econômica do município é fortemente dependente da agroindústria, com ênfase na 
avicultura e na indústria calçadista. Para além desta base atual, identificamos um 
grande potencial turístico que ainda é sub- explorado. 
 
Palavras-chave: Agroindústria. Avicultura. Estrutura Econômica Municipal. Indústria 
Calçadista. Santa Maria do Herval. 
 
 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PEQUENOS MUNICÍPIOS:  

POLÍTICA PÚBLICA OU PRÁTICAS ASSISTENCIALISTAS 

Fabiana Zanardi, Airton Adelar Mueller, Josiele Maria Fão,  

Felipe Cavalheiro Zaluski, Diziane Inês de Lima 

 
Resumo: O presente artigo tem como escopo a reflexão em torno da política de 
assistência social em pequenos municípios brasileiros, especialmente ao verificar a 
influência das práticas assistencialistas, que por vezes, contamina o ambiente e as 
conquistas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Para responder ao desafio 
proposto, o caminho metodológico conta com a abordagem qualitativa, com realização 
de pesquisa bibliográfica e documental, classificando o estudo como pesquisa 
exploratória. O recorte utilizado foi a Constituição Federal do ano de 1988 até o atual 
contexto de 2018. A escolha do tema instiga a investigação dos trinta anos de avanços 
legais, o contexto de uma política pública em construção, que desafia 
permanentemente a superação da cultura assistencialista tão presente na sociedade 
brasileira. Os resultados da pesquisa comprovaram que a assistência social é 
reconhecida legalmente como política pública e obteve muitos avanços, porém, ainda 
carrega um legado histórico assistencialista que dificulta sua operacionalização. 
Portanto, torna-se indispensável à construção e o fortalecendo de uma política de 
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direito que venha ao encontro dos que realmente dela necessitam, conforme 
preconiza a legislação, um compromisso para romper com a lógica tradicional do 
assistencialismo e da fragmentação de ações na área da Assistência Social. 
 
Palavras-chave: Assistencialismo. Direitos Sociais. Política de Direito. Política 
Pública.  
 

 
A ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NOS MUNICÍPIOS DA  

REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

João Arami Martins Pereira, Mirian Beatriz Schneider 

 
Resumo: A regulação dos serviços públicos de competência dos municípios, 
especificamente no Brasil, tem apresentado relativo destaque do ponto de vista 
econômico e político com maior abrangência na última década. Em consonância com 
a Constituição Federal no Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado, ou seja, a função normativa sempre foi exercida por inúmeros órgãos da 
Administração Pública, com maior ou menor alcance, com ou sem fundamento 
constitucional. O objetivo geral desse estudo é verificar a instituição e criação de 
agências reguladoras municipais, na região oeste do Paraná, cujas competências em 
serviços públicos dos municípios estão sendo exercidas em consonância com as 
atribuições e competências das agências reguladoras estaduais e municipais no 
Paraná. A moderna noção de regulação remete à ideia de equilíbrio dentro de um 
dado sistema regulado, entre o interesse do cidadão consumidor, do administrado 
concedido, da sociedade e do próprio Estado. Dessa maneira, conclui-se que com 
base nas competências municipais em serviços públicos locais, bem como 
considerando os princípios, atribuições e competências das agências reguladoras, em 
relação aos serviços públicos municipais, as administração locais contam com a 
regulação do abastecimento básico e os demais serviços públicos locais, não 
possuem órgão específico de regulação. 
 
Palavras-chave: Agências Regualdoras. Municípios. Regulação.  
 
 
A AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E O DESENVOLVIMENTO DA 

INTEGRAÇÃO REGIONAL DE FRONTEIRA 

Idir Canzi, Myriam Aldana Vargas 

 
Resumo: O artigo tem por objetivo central problematizar sobre a autonomia dos 
municípios brasileiros no sistema federativo, perpassando sua análise sobre o 
desenvolvimento da integração regional da faixa de Fronteira entre Brasil e Argentina, 
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a partir da instalação em 2011 dos Núcleos Estaduais de Santa Catarina e Paraná de 
Integração da Faixa de Fronteira e da experiência dos municípios integrantes do 
Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF), criado em 2009. O método utilizado é o 
analítico e de pesquisa bibliográfica. A pesquisa evidenciou os seguintes resultados: 
a)- a autonomia dos municípios não está isolada da Federação brasileira; b)- a 
Constituição da República Federativa de 1988 estabeleceu as matérias próprias de 
cada um dos entes da Federação; c)- a instalação dos Núcleos Regionais dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina e a experiência da atuação dos municípios integrantes do 
Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF) aperfeiçoam a gestão das políticas 
públicas e o desenvolvimento da integração regional da fronteira entre Brasil e 
Argentina. A conclusão aponta que a autonomia dos municípios brasileiros concorre 
para o equilíbrio interno da Federação e se fortalece cada vez mais no contexto da 
atual conjuntura política e econômica que liga o global ao local e vice-versa. Ainda, os 
Núcleos Estaduais de Santa Catarina e Paraná de Integração da Faixa de Fronteira e 
a experiência dos municípios do Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF) indicam 
importantes caminhos de fortalecimento do desenvolvimento da integração regional 
de fronteira. 
 
Palavras-chave: Autonomia. Desenvolvimento. Integração regional. Municípios. 
 
 
A BIOCONSTRUÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA DESTINOS TURÍSTICOS EM 

MEIO A NATUREZA E SUA CONTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA 

Vanessa Karine Spindler, Lilia Deconto 

 
Resumo: A discussão sobre alternativas para o menor impacto ambiental, tanto em 
produtos quanto na prestação de serviços, está nos dias de hoje, fazendo com que a 
indústria se torne criativa e cada vez mais, cresça o desenvolvimento de técnicas para 
que se reduza o impacto ao meio ambiente. Aliando as construções e os 
empreendimentos turísticos, este artigo busca ressaltar as alternativas que são 
cabíveis para que a construção civil e a atividade turística planejem e executem de 
forma sustentável, reduzindo o consumo energético. Bem como, que o turismo se 
aproprie deste pensamento para que a conscientização seja de todos: autóctones, 
empreendedores e turistas, atraindo pessoas que pensem no meio ambiente. Para 
isso, buscou-se informações junto a dois empreendimentos de hospedagem que 
utilizaram técnicas de construção sustentável e eficiência energética. 
 
Palavras-chave: Bioconstrução. Destinos turísticos. Contribuição energética. 
Construções sustentáveis. Turismo. 
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A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR FEDERAL NA REGIÃO DAS 

MISSÕES/RS: OS PERFIS DE ATUAÇÃO DA UFFS E DO IFFAR 

Alexandre Mumbach, Sandra Vidal Nogueira, Serli Genz Bölter 

 
Resumo: O artigo trata dos contornos das políticas de democratização: expansão e 
interiorização do ensino superior brasileiro, com natureza administrativa pública e 
federal, focalizando de modo especial a Região das Missões, no Noroeste do Rio 
Grande do Sul. Para tanto, optou-se por recompor alguns traçados sobre a 
historicidade, ou seja, os perfis de criação e implantação do Campus da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Cerro Largo: multicampi, interestadual, pública, 
democrática, popular e interiorana e da unidade do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) em Santo Ângelo: multicampi e direcionada 
para a Educação Profissional e Tecnológica. O assunto ganha destaque na linha da 
preocupação com o desenvolvimento para além da dimensão econômica 
propriamente dita. Parte-se do pressuposto que avaliar a evolução do 
desenvolvimento de uma região é tarefa muito complexa e não possível de ser atingida 
a partir de análise quantitativa de dados econômicos, sem contextualizações 
adequadas, com suas interfaces, em educação, saúde, cultura, meio ambiente etc. 
 
Palavras-chave: Democratização do Ensino Superior. Desenvolvimento Regional. 
Interiorização do Ensino. Região das Missões.  
 

 
A DIMENSÃO DE EMBEDDEDNESS NA PRODUÇÃO DE MAÇÃ EM  

SÃO JOAQUIM - SC 

Angelo Brião Zanela 

 
Resumo: O conceito de embeddedness ganhou notoriedade nas ciências sociais. A 
amplitude desse conceito deixou evidente que tanto o mecanismo de preços, quanto 
a interação social de atores individuais e coletivos são fundamentais a realização das 
trocas de natureza econômica. Nesta perspectiva, o presente artigo apresentou a 
dimensão do embeddedness na produção de maça em São Joaquim-SC, concluindo 
que os impactos em âmbito territorial estão relacionados com a atividade econômica 
e os vínculos-sócio-culturais entre os participantes de toda a cadeia produtiva. Ou 
seja, a produção de maça em São Joaquim - SC esta submersa nas realizações em 
âmbito institucional, nos valores, características e sabor próprio do produto 
regionalmente ofertado. Valorizam-se assim, as características sociais desse 
mercado. 
 
Palavras-chave: Cadeia produtiva. embeddedness. maça. São Joaquim-SC. 
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A FALA DO HUNSRICK NO COTIDIANO DAS COMUNIDADES  

TEUTO-BRASILEIRAS: UM PATRIMÔNIO CULTURAL DE  

SANTA MARIA DO HERVAL (RS) 

Maria Ines Dapper Fröhlich, Liane Marli Führ 

 
Resumo: O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica 
como também de dados observáveis e computados tendo como eixo de investigação 
da pesquisa, o município de Santa Maria do Herval: suas distinções e seus desafios, 
contendo a trajetória histórica da colonização do município; a caracterização, a língua 
mãe Hunsrik e a educação e seu processo para compreender sua estrutura, 
espacialidade e desafios enfrentados para atender a demanda do município. Para 
fundamentar a pesquisa utilizou-se a metodologia de base qualitativa e quantitativa 
para analisar e interpretar os diferentes aspectos do município como a trajetória 
histórica inicial e caracterização do município, visando o seu desenvolvimento. Na 
referida pesquisa utilizou-se dados observáveis e computados, da EMATER, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal 
da Educação e Cultura e indicadores para fazer a análise. 
 
Palavras-chave: Educação. Histórica. Santa Maria do Herval.  
 
 

A INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE E A INCUBAÇÃO DA 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE LAGES, SC 

João Eduardo Branco de Melo, Sueli Kraus Coelho Farias, Geraldo Augusto Locks 

 
Resumo: O objetivo deste texto é refletir sobre a Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares da Universidade do Planalto Catarinense (ITCP UNIPLAC) e 
o processo de incubação da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais 
Recicláveis do Município de Lages, SC, (COOPERLAGES). Descreve-se o contexto 
de emergência do movimento social da economia solidária, a institucionalização da 
incubadora enfatizando sua aproximação com o universo dos catadores por meio de 
ações de incubação da cooperativa e o enfrentamento de desafios na gestão interna 
e na coleta seletiva. Neste processo pedagógico são destacados a formação dos 
catadores, organização, constituição da cooperativa e assinatura do primeiro contrato 
de prestação de serviço da coleta seletiva de materiais recicláveis entre a cooperativa 
e a Prefeitura Municipal de Lages para o período de março de 2015 a março de 2016. 
A reflexão evidencia o papel da Incubadora no processo de incubação da cooperativa 
orientada por princípios e valores da economia solidária, ou seja, autogestão, 
propriedade coletiva dos meios de produção, cooperação, solidariedade, democracia, 
responsabilidade com o entorno social, cuidado com o meio ambiente, integrando 
consumo solidário com sustentabilidade. A pesquisa se caracteriza por uma 
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abordagem qualitativa, bibliográfica, descritiva e explicativa. Trata-se de um estudo 
de caso, pois reflete sobre uma parte de uma totalidade maior de características 
similares. Os referenciais teóricos de análise trabalham com a temática da economia 
solidária, incubadora universitária e política pública de resíduos sólidos. O estudo 
demonstra que a COOPERLAGES se constitui numa organização relevante para seus 
cooperados pois passam de condições desumanas, para condições mais humanas de 
vida; que o município de Lages exercita primeiros passos rumo à política nacional de 
resíduos sólidos, conforme preconiza a Lei 12.305/10; que conforme mostram as 
ações de incubação, nas gestões interna da cooperativa e da coleta seletiva, residem 
os maiores obstáculos a serem superados com a participação de todos os atores 
envolvidos: a prefeitura municipal, a comunidade, a cooperativa e a ITCP UNIPLAC 
para que se efetive e se consolide a política pública de resíduos sólidos no município 
de Lages; finalmente, que a universidade tem oportunidade de fortalecer o ensino, 
pesquisa e extensão socialmente relevante. 
 
Palavras-chave: Catadores de materiais recicláveis. Cooperlages. Economia 
solidária. Incubadora Tecnológica de Cooperativa Populares.  
 
 

A RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA INDÚSTRIA CRIATIVA:  

UM OLHAR SOBRE A REGIÃO METROPOLITANA DE  

PORTO ALEGRE (RMPA) E MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

Moisés Waismann, Judite Sanson de Bem, Margarete Panerai Araújo 

 
Resumo: Os trabalhadores com mesmo grau de escolarização, mas que trabalham 
em segmentos diferentes não necessariamente possui a mesma remuneração. O 
objetivo deste estudo é verificar qual a relação que se estabelece entre remuneração 
e a escolarização dos trabalhadores vinculados ao mercado de trabalho formal que 
exercem suas atividades junto a Indústria Criativa na Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RMPA). No primeiro momento preocupa-se em compreender conceitualmente 
a articulação entre trabalho e educação, no mercado de trabalho problematizado pela 
Teoria da Segmentação. Os dados da pesquisa são produzidos a partir dos registros 
administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), disponibilizado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Trata-se de uma pesquisa documental que 
se utiliza de métodos de procedimento estatísticos para a análise e interpretação dos 
dados de forma comparativa, para o conjunto da RMPA e dos municípios 
selecionados, no período entre os anos de 2006 e 2015. Pode-se inferir que os 
vínculos com maior escolarização possuem maiores rendas do trabalho. Nas análises 
efetuadas observou-se que existem diferenças na remuneração dos trabalhadores 
com a mesma escolarização dependendo da região onde esta vinculado. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Educação. Teoria da Segmentação. Indústria Criativa. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS: O PROGRAMA 

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR UMA INOVAÇÃO EM POLÍTICA PÚBLICA 

Nedisson Luis Gessi, Mauro Alberto Nüske, Nelson José Thesing,  

Sérgio Luís Allebrandt, Airton Adelar Mueller 

 
Resumo: O estudo verifica a administração pública em três níveis organizacionais: o 
patrimonialista, burocrático e o gerencial. Contempla as tendências de um novo 
modelo conhecido como societal, de participação da sociedade civil no processo da 
gestão governamental. Ainda, verifica os principais conceitos e elementos 
constitutivos das políticas públicas. Para responder aos desafios propostos, o caminho 
metodológico contempla a pesquisa qualitativa, as fundamentações teóricas, 
documentais, ao investigar as administrações públicas e seus modelos básicos, bem 
como, a compreensão dos conceitos e elementos constitutivos das políticas 
públicas.Buscou-se evidenciar o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) como uma 
inovação em política pública. Por fim, a contribuição desse estudo permite reforçar a 
importância do ciclo da política pública como principal esquema heurístico utilizado 
para analisar políticas públicas, e o PIM como um modelo a ser seguido como 
referência para a criação do recente Marco Legal da Primeira Infância, para 
fortalecer as ações voltadas ao infante de zero a seis anos de idade, o fortalecimento 
do vínculo e convivência familiar. 
 
Palavras-chave: Administração Pública. Políticas Públicas. Primeira Infância Melhor.  
 
 

ALTERNATIVAS EFICIENTES E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL PARA O 

TRATAMENTO DAS ÁGUAS SERVIDAS 

Roseméri Carine Greef, Lauri Heldt 

 
Resumo: Apesar do aumento da conscientização ambiental e a busca por soluções 
ambientalmente adequadas, é comum observar precariedade no saneamento básico 
em áreas urbanizadas, especialmente aquelas cujas ocupações se deram de forma 
irregular. Isto acarreta em danos ao meio ambiente, como a contaminação dos 
recursos hídricos e pode gerar riscos à saúde da população. Na busca por alternativas 
para amenizar os danos ambientais provocados pela deposição irregular das águas 
servidas domiciliares, surge o sistema denominado como Tanque de 
Evaportranspiração (TEvap). Este tanque opera com autonomia energética e permite 
a total depuração dos dejetos sanitários. Com o objetivo de averiguar a viabilidade 
de seu uso, realizou-se um estudo comparativo deste sistema com o método 
habitual, composto por fossa séptica e sumidouro. Este estudo permitiu uma análise 
detalhada do funcionamento de cada um dos sistemas. Também foi possível constatar  
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a necessidade de maior disseminação de informações sobre sistemas alternativos 
para o tratamento de efluentes. 
 
Palavras-chave: Evapotranspiração. Saneamento Básico. TEvap.  
 
 

ANÁLISE CONTEXTUAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 

DO TRABALHADOR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:  

ASPECTOS HISTÓRICOS, PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

Edemilson Pichek dos Santos, Samanta Andresa Richter,  

Gímerson Erick Ferreira, Roberto Tadeu Ramos de Morais 

 
Resumo: Objetivou-se analisar criticamente os aspectos contextuais que influenciam 
as políticas públicas em Saúde do Trabalhador. Estudo de revisão crítica-narrativa da 
literatura, desenvolvido de julho a agosto de 2018, nas bases de dados SciELO, 
LILACS e IBECS, assim como no Google Acadêmico e em portais eletrônicos do 
Ministério da Saúde, procedendo-se à análise do material coletado a partir do método 
de Análise Contextual. Diante do corpus de publicações selecionadas, desprenderam-
se temas agrupados em camadas interativas de contexto, contemplando: saúde do 
trabalhador orientada pelas políticas de saúde; os desafios enfrentados na Saúde do 
Trabalhador; os aspectos legais da Saúde do Trabalhador; e as mudanças 
paradigmáticas em Saúde do Trabalhador. Concluiu-se que em geral, a 
implementação das políticas públicas, torna-se imprescindível, para o fortalecimento 
de ações voltadas a Saúde do Trabalhador, em detrimento do modelo biomédico, 
tendo em vista a existência de barreiras que impossibilitam cuidado integral ao 
trabalhador. 
 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Políticas Públicas. Atenção Primária à 
Saúde. 
 
 

ANÁLISE TEMPORAL DE OCUPAÇÃO URBANA E VEGETAÇÃO  

POR IMAGENS DE SATÉLITE EM AMBIENTE SIG 

Camille Pomorski Zardo, Paulo Roberto Parnow, Karla Petry 

 
Resumo: A área dos bairros São José e Diehl, vizinha à APA Norte (Área de 
Preservação Ambiental Norte), em Novo Hamburgo, é considerada área suscetível a 
movimentos de massa. Apesar disso, é sujeita a ocupação urbana, muitas vezes 
irregular e infringindo os limites da APA. Com imagens do sistema Google Earth, foi 
possível selecionar quatro momentos para análise temporal da ocupação: 
11/out/2005; 09/abr/2009; 28/out/2013; 23/ago/2017. Foram definidas quatro classes 
de mapeamento: vegetação nativa, vegetação exótica, campo e área urbanizada. A 
vegetação nativa corresponde ao Bioma Mata Atlântica, aparecendo como Floresta 
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Estacional Semidecidual. A vegetação exótica é aquela estabelecida além de sua 
distribuição natural, representada na área principalmente por eucalipto. Na classe 
campo há o predomínio de gramíneas, com espécimes arbóreos isolados. O restante 
da área foi considerado como urbanizado. Cada classe foi delimitada nas imagens 
diretamente no Google Earth, através de Análise Visual, e importadas para o ArcGIS, 
com arquivos kmz, onde foram integralizados em um shapefile único para cada ano. 
Também foi feita a checagem de conflitos nas bordas dos polígonos. O cálculo das 
áreas de cada polígono foi realizado dentro do ArcGIS; a soma das áreas e geração 
de gráficos foi possível no Excel, por meio do arquivo de extenção dbf de cada 
shapefile. Foi percebida retração na área urbanizada entre 2005 e 2009, interpretada 
como retomada de área de solo descoberto (mapeada como área urbanizada) pelas 
demais classes mapeadas. Detalhes do mapeamento especialmente nestes anos 
mostram rápida recuperação de áreas de vegetação nativa sobre áreas de campo 
enquanto que a ocupação urbana pressiona a vegetação com sua expansão. É 
evidente o avanço cada vez mais acelerado da ocupação sobre áreas da APA. A 
utilização de imagens com melhor resolução pode facilitar o processo de integração 
dos shapefiles. Recomenda-se o mapeamento de solo descoberto como uma classe 
independente. 
 
Palavras-chave: Análise temporal. Áreas de risco. Ocupação irregular. SIG. 
 
 

AS CERVEJARIAS DE PEQUENO PORTE E O MERCADO 

Mauricio Wamms da Luz, Dilani Bassan 

 
Resumo: A cadeira produtiva da cerveja possui grande importância para a economia 
nacional e internacional, que tem como principal característica a estrutura baseada no 
oligopólio diferenciado, com quatro empresas dominando o cenário cervejeiro 
nacional. Com o surgimento do interesse dos consumidores por produtos de qualidade 
superior, ocorre o crescimento do número de cervejarias de pequeno porte, que 
encontram no nicho das cervejas especiais um mercado aquecido e avido por 
produtos diferenciados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, com ênfase 
nas teorias produzidas, que permitem o aprofundamento do tema. 
 
Palavras-chave: Cervejarias de Pequeno Porte. História da Cerveja. Produção 
Cerveja. Produção Cerveja. Produto Artesanal.  
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AS CIDADES DE TEMPOS LENTOS: PATRIMÔNIO CULTURAL, 

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Cristina Seibert Schneider 

 
Resumo: Este artigo aborda as políticas públicas de preservação do patrimônio 
cultural no âmbito das cidades pequenas, uma vez que, dos 5.570 municípios 
brasileiros, 68,67% possuem até 20 mil habitantes (IBGE, 2010). Nas cidades 
pequenas, existe uma intricada teia social denominada capital social formada por 
redes de comunicação informais, mais flexíveis e ágeis, desburocratizando os 
processos de decisão e os contatos entre os agentes culturais na formulação e 
implantação de políticas públicas (ABRAMOVAY, 1999). Parte-se do pressuposto que 
o capital social estimula e promove, além dos recursos materiais, fatores mais 
subjetivos, como confiança, cooperação e participação comunitária, importantes para 
alavancar o desenvolvimento; que uma iniciativa governamental ou institucional pode 
estimular o sentimento de confiança e de participação cívica, gerando ou aumentando 
o capital social; que o IPHAN sempre desempenhou um papel de referência para os 
órgãos de preservação, bem como para os técnicos; que os municípios alcançaram 
maior autonomia para tratar das questões de preservação com a Constituição de 
1988. Assim, dos 44 conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN depois da Constituição 
de 1988, apenas três cidades pequenas implantaram políticas municipais de 
preservação: São Félix (BA), Corumbá de Goiás (GO) e Antônio Prado (RS). 
Constatou-se que esses conjuntos urbanos são resultado de combinações únicas de 
aspectos políticos, geográficos, econômicos e culturais que moldaram historicamente 
cada uma dessas sociedades e refletem a complexidade da realidade das pequenas 
cidades com grande diversidade de dinâmicas urbanas, contradições e desigualdades 
produzidas pela sociedade capitalista. Conclui-se que as políticas públicas de cultura 
identificadas nos três estudos de caso realçam o caráter vertical dos programas e 
projetos implantados que, somados à falta de arranjos institucionais, acabaram por  
gerar poucos impactos positivos no desenvolvimento local na área de preservação do 
patrimônio cultural. 
 
Palavras-chave: Capital social. Cidades pequenas. Desenvolvimento. Patrimônio 
Cultural. Políticas Públicas.  
 
 
  



11 

 
 
 

AS FRONTEIRAS TERRITORIAIS E SOCIAIS DAS CIDADES-GÊMEAS DE 

PONTA PORÃ (BR) E PEDRO JUAN CABALLERO (PY):  

A COMERCIALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO FRONTEIRIÇO 

Tiago Machado Faria de Souza, Vivian Leticia Godoy, Natália Bogado Balbuena, 

Beatriz Dutra dos Santos, Eliana Lamberti 

 
Resumo: Esta pesquisa, de cunho qualitativo-observatório, tem como método, o 
estudo de caso do segundo maior arranjo urbano fronteiriço do território brasileiro, a 
conurbação entre os municípios de Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY), 
uma vez que sua condição de cidade-gêmea confere peculiaridades específicas. Tem-
se como objetivo central, compreender o processo de expansão da mancha urbana 
através de análise de imagens de satélites dos anos de 1984, 2007 e 2018, amparado 
a dados secundários e autores da literatura urbana. Os resultados indicam a 
existência de uma mudança nos padrões de expansão da mancha urbana, uma vez 
que os dois territórios autônomos adotam políticas urbanas distintas. Observou-se que 
o lado brasileiro apresenta legislação urbana mais persuasiva que o paraguaio e o 
histórico processo de especulação imobiliária - agora, amplamente influenciável pelo 
mercado globalizado - acirra a concorrência entre os vizinhos, a favor de um modelo 
de planejamento estratégico neoliberal promotor de segregação espacial e social. 
 
Palavras-chave: Cidades-gêmeas. Direito à cidade. Neoliberalismo urbano. 
Planejamento urbano. Segregação espacial e social.  
 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS, GERAÇÃO DE EMPREGO E ANÁLISE DO 

POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS 

Alexandre Aloys Matte Júnior, Franciele Berti, Darlã de Alves,  

Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar possíveis cadeias que tenham 
potencial de constituir opção de diversificação produtiva ao município de Campo 
Bom/RS. Para tanto, foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), da pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM) e Pesquisa Pecuária 
Municipal (PPM), sendo que, para sua análise, utilizou-se a medida de especialização 
regional de Quocientes Locacionais (QLs), visando identificar as cadeias mais 
representativas do município. O estudo também buscou fazer uma análise dessas 
atividades destacando a importância de cada uma delas, levantando as 
potencialidades e possíveis fragilidades com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do município em nível regional. O estudo apresenta, ainda, uma 
breve revisão bibliográfica sobre os temas ligados à especialização e diversificação 
produtiva. Após a realização da pesquisa, pode-se concluir que a cadeia coureiro-
calçadista, apesar de baixas e fechamento de indústrias nos últimos anos, ainda é a 
que mais emprega e gera renda aos cidadãos de Campo Bom. Após análise, a 
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diversificação produtiva torna-se viável também através de outras atividades, como a 
cadeia de têxteis. Dessa forma, sugere-se que os esforços sejam voltados à 
potencialização da atividade mais especializada, ou seja, a coureiro-calçadista, 
podendo-se complementar a atuação da cadeia através da diversificação à produção 
de bolsas e acessórios, como cintos e carteiras, aproveitando a estrutura, 
especialização da mão de obra e logística já existentes. 
 
Palavras-chave: cadeias. diversificação produtiva. especialização. Quocientes 
Locacionais.  
 
 

AUDITORIA INTERNA OPERACIONAL:  

O SETOR VAREJISTA DA MIOLO WINE GROUP 

Juliana Bordignon Boeno, Roberto Amaral Schinoff 

 
Resumo: A pesquisa tem por objetivo verificar a importância da auditoria interna no 
processo decisório das organizações. Foram abordados conceitos de auditoria, 
processos de auditoria, controle interno, o processo deliberativo nas organizações e 
a relevância da auditoria durante o andamento deste processo, mantendo estreitas 
conexões entre os auditores e os demais colaboradores das organizações. A Auditoria 
Interna surgiu para suprir às inevitabilidades de referências que os gestores 
necessitam. Logo, este artigo apresenta o funcionamento da Auditoria Interna, bem 
como suas responsabilidades. A pesquisa é um estudo de caso sobre a 
implementação da auditoria interna no setor varejista da Miolo Wine Group. O estudo 
é qualitativo e bibliográfico. Concluiu-se que a implementação da auditoria interna no 
setor de varejo do empreendimento e a evolução dos métodos de conferência do 
estoque mensal são importantes para a transparência da gestão e da própria 
organização. 
 
Palavras-chave: Auditoria Interna. Auditoria Externa. Processo decisório. Controle 
Interno.  
 
 

BUROCRACIA: ASPECTOS E REVISÃO SISTEMÁTICA 

Tiago Hedler, Mario Riedl 

 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão sistemática sobre a 
burocracia de Max Weber (1864-1920), englobando os seus aspectos conceituais, 
evolução histórica e dinâmica atual, além de considerar a correlação do tema com a 
corrupção, governança e sobretudo com a sua otimização através da informatização 
das rotinas burocráticas. Para tanto, foram selecionadas 28 publicações das 
plataformas Periódicos CAPES, Science Direct, Directory of Open Acess Journals 
(DOAJ) e Bielefeld Academic Search Engine (BASE). Constatou-se que a burocracia 
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está diretamente ligada as boas práticas de um Estado, não existindo democracia sem 
burocracia, revelando-se essencial. Através de uma organização burocrática 
contemporânea, possível através da informatização e pessoalidade, será possível a 
otimização de tempo desperdiçado com as rotinas e principalmente a redução da 
corrupção institucionalizada. 
 
Palavras-chave: Burocracia. Max Weber. Corrupção. Democracia.  
 
 

CARACTERÍSTICAS QUE INFLUENCIAM AS  

OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DE TRANSPORTE NO BRASIL 

Roberto Amaral Schinoff, Maurício Wamms da Luz 

 
Resumo: Este artigo apresenta uma revisão sistemática com o objetivo analisar as 
principais características que influenciam as operações logísticas de transporte no 
Brasil.Verificou-se a necessidade de avaliar as características especificas brasileiras 
que se tornam essenciais para assegurar a competitividade dos produtos nacionais 
em mercados internos e externos, para assim garantir a tomada de decisões 
estratégicas e operacionais em âmbito público e privado, visando a integração dos 
modais de transporte brasileiro, com a valorização dos demais modais de transporte 
além do rodoviário. 
 
Palavras-chave: Operações Logísticas. Modais de Transportes. Desenvolvimento 
Regional.  
 
 

CIDADES INTELIGENTES E INOVADORAS:  

UMA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

Eliane Araci Rodrigues, Iván G. Peyré Tartaruga 

 
Resumo: As cidades inteligentes visam uma tendência impulsionada pelo desafio da 
crescente urbanização e ao fomento da globalização em todo o mundo. Desta forma, 
os gestores públicos locais são forçados a encontrar soluções direcionadas para o 
enfrentamento dos desafios das cidades. E projetos sob a ótica de cidades inteligentes 
estão emergindo como uma nova forma de pensar na sustentabilidade social, 
econômica e ambiental dos territórios verificadas a partir de práticas inovadoras na 
prestação dos serviços públicos, utilizando as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) para resolver problemas e melhorar as condições de vida urbana.  
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Diante disso, o presente artigo, visa contribuir com a discussão teórica em torno desta 
temática relacionando aos conceitos de inovação, desenvolvimento e 
empreendedorismo que apresentam-se como novo paradigma para o desenvolvimento 
dos territórios. 
 
Palavras-chave: discussão teórica. gestores públicos. tecnologia da informação e 
comunicação. globalização. sustentabilidade.  
 
 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO NO BRASIL: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Bruna Coradini Nader Adam, Débora Nayar Hoff 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre a teoria do 
desenvolvimento endógeno, introduzindo os principais conceitos, e apresentar 
estudos publicados sobre casos identificados como desenvolvimento endógeno no 
Brasil, com o objetivo final de compará-los no que se refere à aplicabilidade dos fatores 
de desenvolvimento endógeno definidos pela teoria. O método utilizado é o 
bibliográfico, de abordagem qualitativa e caráter descritivo. Como resultado, 
percebeu-se, após análise das publicações selecionadas, que não há uma 
convergência no que se refere aos objetivos de pesquisa, nem sequer com relação 
aos resultados encontrados. Ademais, verificou-se que nem todos os estudos 
abordam de forma clara os quatro fatores apontados pela teoria como sendo 
condicionantes aos processos de desenvolvimento endógeno, sendo eles i) a 
organização flexível da produção; ii) a difusão das inovações; iii) a dinâmica territorial 
e urbana e iv) o desenvolvimento das instituições. Neste sentido, a pesquisa traz 
informações que questionam se todos os artigos analisados possuem elementos para 
justificar a utilização da teoria do desenvolvimento endógeno, na abordagem proposta 
por Vazquez-Barquero, como referencial teórico. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento endógeno. Desenvolvimento local. Brasil.  
 
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MÉDIO ALTO URUGUAI:  

UM ESTUDO SOBRE EMPREGABILIDADE E RENDA 

Fabiana Zanardi, Josiele Maria Fão, Romualdo Kohler,  

Felipe Cavalheiro Zaluski, Diziane Inês de Lima 

 
Resumo: Este estudo teve por objetivo a análise e caracterização das relações de 
empregabilidade e renda no período compreendido entre os anos de 2008 a 2015 na 
região do Médio Alto Uruguai do Estado do Rio Grande do Sul. Utilizou-se o método 
de abordagem indutiva e qualitativa. As técnicas envolveram pesquisa documental e 
bibliográfica, com ênfase nas informações do Banco de Dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE por meio da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 
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e no CAGED - Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, complementados por 
dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Cadastro Nacional de 
Empresas. Os resultados permitiram concluir que os municípios que compõe a região 
sofrem influências logísticas de desenvolvimento que dificultam a instalação de 
empresas, e consequentemente diminuem os empregos formais. Além disso, 
evidenciou-se que a oferta de serviços públicos é fator gerador de emprego e renda, 
tendo em vista o tamanho dos municípios que contemplam a região. 
 
Palavras-chave: Empregabilidade. Desenvolvimento Regional. Pequenos Municípios.  
 
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ATRIBUIÇÃO E DESAFIOS DA 

UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA 

Shirlei Alexandra Fetter, Raquel Karpinski Lemes 

 
Resumo: Apresenta-se neste estudo a relevância da educação para o 
desenvolvimento regional. Busca-se adensar o conhecimento no tocante ao 
desenvolvimento regional tendo como base a universidade a cooperar para a melhoria 
do bem-estar da sociedade. Também se baseou na metodologia qualitativa, para isso 
o entendimento debruçou-se sobre a importância da educação universitária e os 
benéficos dela aos ambientes sociais e econômicos através de discussão entre 
autores. Desta forma, considera-se a universidades como polo potencializado ao 
desenvolvimento para a região. Destacam-se as evidencias as contribuições da 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional. Acrescenta-se que a educação 
universitária, como resultante de múltiplas determinações, em um contexto histórico e 
atual, identificando, entre outras questões as crises que vem enfrentando a 
universidade contemporânea, as novas relações de produção e reprodução da 
sociedade capitalista, às novas exigências educacionais demandadas pelo contexto 
emergente no qual nos encontramos. Conclui-se que a base do desenvolvimento não 
se referencia somente nas questões econômicas, uma vez que nele estão contidos 
aspectos sociais, históricos e institucionais e outros fatores que contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento integral da população. 
 
Palavras-chave: Universidade. Compromisso. Desenvolvimento. Sociedade. 
 
 

DESENVOLVIMENTO, CAPITALISMO, CONTRAURBANIZAÇÃO E NOVA 

RURALIDADE: ENSAIO SOBRE FATORES QUE ESTIMULAM  

O FLUXO DA CIDADE EM DIREÇÃO AO RURAL 

Bruna Karpinski Santos 

 
Resumo: Este ensaio pretende abordar o desenvolvimento econômico, o capitalismo 
e o crescimento acelerado das metrópoles como fatores de estímulo ao fluxo da 
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contraurbanização, fenômeno caracterizado pelo fluxo de indivíduos que optam pelo 
rural como espaço de vida e/ou trabalho. Para entender como ocorrem estas 
dinâmicas, foi feita uma breve aproximação teórica baseada em autores como 
Bresser-Pereira, Cordeiro, Dupas, Prebish, Ribeiro e Singer. A relação entre as 
temáticas foi possível por meio do uso de algumas referências bibliográficas voltadas 
ao desenvolvimento rural, entre elas Kageyma, Wanderley e Grammont, que abordam 
os conceitos de contraurbanização, renascimento rural e novas ruralidades, 
respectivamente. 
 
Palavras-chave: capitalismo. contraurbanização. desenvolvimento. ruralidade. 
 
 

DESIGUALDADE SOCIOTERRITORIAL NA BAIXADA FLUMINENSE:  

UMA REFLEXÃO SOBRE O MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA 

Patricia Cipriano Barcellos da Silva 

 
Resumo: O território é dotado de diferentes atores sociais que permeiam a vida 
urbana, o texto que segue permite maior clareza sobre a multidimensionalidade e as 
escalas que provocam a desigualdade no território. O caso de estudo é a Baixada 
Fluminense do Rio de Janeiro, com destaque especial ao município de Seropédica. O 
artigo tem como objetivo detectar a realidade do espaço, definir a prioridade do 
município, a fim de minimizar a distancia social entre a baixada e a região central do 
estado. Para tanto, foi utilizada abordagem teórica de conceitos sobre o território e 
desigualdades sociais. A partir disso, é importante entender como ocorre o 
crescimento e desenvolvimento da cidade, abrindo um leque para discussões com o 
intuito de propiciar justiça social. 
 
Palavras-chave: Baixada Fluminense. Desigualdade. Seropédica. Território. 
 
 

ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:  

UMA DÉCADA EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA. 

Lilian Varini Ceolin, Fernando Leandro Borges, William Pollnow, Rafael Raag 

 
Resumo: O projeto eólico no Estado do Rio Grande do Sul completou uma década 
de operação, com uma proposição que destaca esta produção de energia como “mais 
limpa” ou sustentável. Contudo ao término da primeira década do advento da energia 
eólica no Estado a produção de informações não esclarecem quais contribuições e 
intervenções ambientais, sociais e econômicas que ocorreram nas comunidades onde 
os parques eólicos estão instalados. Uma preocupação é evidente quanto ao 
planejamento e localização desses parques eólicos, principalmente se construídos em  
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áreas de elevada sensibilidade ambiental, em especial para a avifauna e população 
de morcegos. 
 
Palavras-chave: Energia eólica. Parque eólico. Rio Grande do Sul. Sustentabilidade.  
 
 
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E O IMPACTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

E DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NOS MUNICÍPIOS DO 

CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL/RS 

Rossandra Oliveira Maciel de Bitencourt, Fabiano Abranches Silva Dalto 

 
Resumo: Este trabalho consiste em analisar o processo de envelhecimento 
populacional no Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) do Litoral/RS 
atentando para o desempenho da Previdência Social e do Benefício de Prestação 
Continuada nos municípios da região. Foi realizado um amplo levantamento de dados 
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), à Secretaria de Previdência Social, 
ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e ao Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sinconfi) para a análise quantitativa. 
No período de 2000-2010, constatou-se que a região do Corede teve o maior aumento 
populacional no estado. Apenas a população acima de 60 anos aumentou 75%, 
superando as médias estadual e nacional. Explica-se esta dinâmica por dois fatores: 
aumento da população idosa nos balneários proveniente de pessoas que residiam na 
região metropolitana do estado, em busca de um lugar que propicie lazer e maior 
qualidade de vida; e, por outro lado, nos municípios rurais verifica-se os fenômenos 
do êxodo juvenil, da masculinização e do envelhecimento do campo. Em suma, este 
trabalho revela que a Previdência Social e o Benefício de Prestação Continuada 
asseguram aos idosos residentes no Corede Litoral a garantia de uma fonte regular 
de renda que lhes confere o mínimo de segurança e dignidade. Mais do que mera 
provisão financeira por parte do Estado, estas políticas sociais geram impactos 
profundos nos cenários em que atuam. Seja nos balneários, no campo ou nos 
municípios economicamente mais vulneráveis, a transferência destes recursos atua 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico da região. 
 
Palavras-chave: Benefício de Prestação Continuada. Corede Litoral. Envelhecimento 
Populacional. Previdência Social. 
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ESTÂNCIA VELHA/RS: ANÁLISE DAS CADEIAS PRODUTIVAS E  

QUOCIENTES LOCACIONAIS 

Eliane Araci Rodrigues, Alvaro A. Bourscheidt, Carlos Águedo Nagel Paiva 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico preliminar 
da cadeia produtiva do município de Estância Velha/RS e identificar as atividades-
chave para o crescimento econômico do município. A análise é baseada na 
metodologia do Quociente Locacional (QL), método pelo qual que tem auxiliado 
pesquisadores a identificarem vocações dos territórios. A análise dos cálculos do QL 
apresentam diferentes cadeias que compõem a economia estanciense e permitem 
observar a importância da localização geográfica do município como um fator 
estratégico para o desenvolvimento local. Tal cenário cria condições propícias para a 
expansão de todas aquelas atividades que apresentam uma elevada participação dos 
custos logísticos nos custos totais. 
 
Palavras-chave: cadeias produtivas. custos logísticos. desenvolvimento local. 
diagnóstico. território.  
 
 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO DE NÃO SÓCIOS E OS 

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA DE  

CRÉDITO SICREDI DE TAQUARA- RS 

Deivid Ilecki Forgiarini, Perlita Henssler, Alexandre de Souza Garcia,  

Aziz Eduardo Calzolaio, Heitor José Cademartori Mendina 

 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de satisfação dos 
associados da cooperativa de credito Sicredi Nordeste, quanto ao atendimento 
exclusivo a sócios na cidade de Taquara-RS. A revisão bibliográfica resultou na 
indicação de algumas características, quanto a relação de satisfação e o 
conhecimento dos princípios do cooperativismo a fim de complementar os resultados. 
A população pesquisada foi constituída por 56 associados selecionados de forma 
aleatória. Em campo, adotou-se uma metodologia quantitativa, por meio da técnica de 
estudo de caso, os procedimentos técnicos utilizados foram através de coleta de 
dados, bibliográfica e documental. Os resultados obtidos identificam a discrepância 
entre as características listadas pela teoria e a realidade das informações coletadas 
entre a população de associados que responderam à pesquisa. Desta forma, foi 
identificado o baixo nível de conhecimento dos associados de uma cooperativa quanto 
ao gral de satisfação no atendimento. 
 
Palavras-chave: Cooperativismo. Associados. Satisfação.  
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GASTOS SOCIAIS E RENDAS PETROLÍFERAS:  

O DESAFIO DA ABUNDÂNCIA NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ 

Valdir Júnio dos Santos, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato 

 
Resumo: A descoberta de petróleo na Bacia de Campos, alterou sobremaneira a 
configuração sócio-política-administrativa e econômica da região Norte Fluminense no 
Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, vinculado ao fato da Constituição de 1988, 
ter permitido maior autonomia administrativa e financeira a Estados e Municípios. 
Dessa forma, o presente artigo, tem como objetivo analisar a composição dos gastos 
públicos sociais e orçamentários do período de 1999 a 2016 (analisando o período da 
abundância, estabilidade e queda nas taxas de recebimento) no município de 
Quissamã. Nesse cenário, esse município apresenta-se como um dos grandes 
beneficiários das rendas do petróleo, visto que na década de 1990 a “febre 
emancipatória” que acometeu o estado do Rio de Janeiro, também aportou nesse 
município, já com a abertura orçamentária e administrativa advinda da Constituição 
Federal.. Os resultados da pesquisa apontam que apesar do município ser altamente 
dependente dessas rendas, também depende de outras fontes de recursos para 
dinamizar o seu desenvolvimento socioeconômico, tendo por princípio a equidade e a 
construção de padrões mais justos de redistribuição de acesso a bens e recursos 
públicos que visam a reparação de desigualdades sociais. 
 
Palavras-chave: Gastos Sociais. Orçamento. Rendas Petrolíferas.  
 
 

GÊNERO E SEGREGAÇÃO URBANA:  

REFLETINDO POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Verenice Zanchi, Mariana Barbosa de Souza, João Paulo Reis Costa, 

Bibiana Barbosa de Souza, Tuize Silva Rovere Hoff 

 
Resumo: Este artigo tem o propósito de oferecer um contato com o tema da 
segregação que atinge algumas parcelas da sociedade, como a população feminina 
e a comunidade LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvesti e transgêneros, 
Queers, Intersexuais e outros) e, que ganha um contorno diferenciado fruto de uma 
realidade específica. As políticas públicas sociais acabam por (re)produzir estruturas 
patriarcais e capitalistas que condicionam essas parcelas sociais a um papel de 
subserviência social e econômica. O artigo tem o objetivo de explorar a relação entre 
as políticas públicas habitacionais e seus efeitos de perpetuação da segregação 
urbana, aprofundando-se no universo daqueles(as) que são segregados e na relação 
destes(as) com a cidade. A partir de levantamento bibliográfico discorre-se sobre 
alternativas de reação à situação de vulnerabilidade e alternativa de acesso aos bens 
e serviços públicos. Para tanto são utilizados argumentos que embasam tal 
perspectiva para enfatizar o trabalho científico e epistemológico de mapeamento das 
realidades como premissa para uma reflexão crítica voltada à ação transformadora da 
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realidade, contribuindo assim para o desenvolvimento regional. Este artigo é fruto de 
um trabalho de pesquisa dos(as) autores(as) junto à Universidade de Santa Cruz do 
Sul, bem como junto à militância. Ao compartilhar as experiências com outros(as) 
estudantes/pesquisadores(as), espera-se incentivar e alertar os(as) interessados(as) 
sobre a temática. 
 
Palavras-chave: Cidade. Desenvolvimento Regional. LGBTQI+. Mulher. Segregação 
urbana.  
 
 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO: FATORES QUE INFLUENCIAM A MULHER NA 

TOMADA DE DECISÃO NA HORA DO PARTO 

Jorge Souza da Cruz 

 
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar quais os fatores que influencia a 
mulher na escolha de via de parto. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, 
foram selecionados 22 artigos das consultas nas bases de dados LILACS, Scielo, e 
PubMed, utilizando os descritores: (parto) and (decisão) or (escolha via de parto) e 
(parto) and (decisão) and (escolha via de parto), no período de maio a junho de 2018. 
Identificou-se que há muitas cesáreas em relação aos dados recomendo pela 
Organização Mundial de Saúde, entretanto, a maioria das mulheres optariam pelo 
parto normal vaginal. Há uma diversidade de fatores que influenciam o 
comportamento das gestantes para a escolha de determinada via de parto, 
destacando-se o processo doloroso do parto, o relacionamento com os profissionais 
em relação a decisão para determinada via de parto, a estrutura do sistema de saúde, 
os conhecimentos prévios da gestante, e as influências do modelo biomédico. 
Ressalta-se a relevância do pré-natal com ações voltadas para a promoção da 
qualidade gestacional da mulher. É necessário a ampliação dos processos educativos 
e politicas publicas educacionais e informativas tanto para os profissionais de saúde 
quanto para as usuárias, a fim de empoderá-las com relação ao seu corpo e 
possibilitá-las escolhas conscientes no momento do parto. 
 
Palavras-chave: Parto. Via de Parto. Gestantes. Parto Normal. Parto Cesárea.  
 
 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA CONSORCIADA:  

O CASO DO CISVALE-RS 

Eduardo Wegner Vargas, Tiago da Silva Silveira 

 
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a tomada de decisão para 
a elaboração do Plano Estratégico de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Consórcio Público de Serviços do Vale do Rio Pardo como forma de discutir os 
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conceitos de Funções Públicas de Interesse Comum, Consócios Municipais e 
Planejamento e Gestão Regional. 
 
Palavras-chave: Consórcio Municipal. Funções Públicas de Interesse Comum. 
Resíduos Sólidos.  
 
 

IMPORTÂNCIA DO IDESE NA GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DO  

VALE DO PARANHANA/RS 

Alvaro Aloisio Bourscheidt, João Carlos Bugs 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados do Índice 
de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), relativos ao ano de 2014, para os seis 
municípios que compõem a região do Vale do Paranhana/RS. A disponibilidade de 
indicadores sociais confiáveis, que não expressem apenas os níveis de renda, mas 
também as condições de vida em geral da população, é uma necessidade crescente 
da gestão pública e da própria sociedade como um todo. Surgido na esteira dessa 
demanda, o Idese vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e atualmente é visto 
como uma espécie de referencial para a análise dos indicadores socioeconômicos dos 
municípios gaúchos, dando subsídios à construção de políticas públicas específicas. 
Os resultados do ano de 2014, recentemente publicados, mostram um quadro 
contraditório para os municípios do Vale do Paranhana. Ao mesmo tempo em que 
melhoram seu desempenho nos blocos analisados, vêm perdendo posições no 
ranking estadual, significando que, possivelmente, o grau de desenvolvimento da 
região não esteja acompanhando a velocidade do restante do Estado. 
 
Palavras-chave: Idese. Indicadores Sociais. Gestão Pública. Vale do Paranhana.  
 
 

INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

COMO INSTRUMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Rogerio Luis de Vargas Sander 

 
Resumo: Este artigo apresenta os incentivos tributários as micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) e tem como objetivo de analisar os pontos principais das ações 
de política de apoio às MPMEs com ênfase no papel do Estado como agente 
desenvolvedor de áreas específicas além de fomentar o desenvolvimento econômico, 
regional e social. Este fato é destacado pela criação de novos mecanismos de apoio, 
incentivos por parte do Estado, através de ampliação de ações governamentais. A 
apresentação de dados e informações resgatados da Receita Federal do Brasil (RFB), 
dá ênfase ao objetivo central deste artigo 
 
Palavras-chave: incentivos fiscais. agente fomentador. politicas de apoio.  
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA ESFERA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS: UM DESAFIO ACERCA DOS RESULTADOS 

Dilani Silveira Bassan, Wilson Medeiros Rodrigues 

 
Resumo: O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica 
que analisou o IDH-M - índice de desenvolvimento humano nos municípios - e a 
situação econômica de dois municípios do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e São 
Leopoldo, Rio Grande do Sul no último exercício financeiro de 2016. O estudo 
demonstra que os municípios apresentam indicadores que apontam para um alto nível 
de desenvolvimento humano, o componente educação cresceu aproximadamente o 
dobro, se compararmos o censo de 2010 em relação ao de 1991, ocasionando um 
elevado crescimento do IDHM dos municípios analisados, fato que possibilita a 
presunção de que também ocorreu crescimento econômico; contudo, os entes 
municipais acima referidos encerraram o exercício financeiro de 2016 com um déficit 
econômico bem elevado, comprometendo os investimentos presentes e futuros. Desta 
forma, para garantir efetiva qualidade de vida à população, os gestores públicos 
necessitam revisar sua forma de administrar, para que seus investimentos sejam 
justificados e alicerçados em suas políticas públicas pré-estabelecidas, visando 
atender as necessidades e expectativas sociais, com intuito de apresentar alternativas 
ao cidadão acerca do seu bem-estar social. 
 
Palavras-chave: Indicadores Sociais. Investimentos. Gestão Pública. IDHM.  
 
 

ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS  

RENDAS PÚBLICAS E EFETIVIDADE SOCIAL 

Vinicius Vasconcelos Braga, Natalia Bogado Balbuena,  

Yhulds Giovani Pereira Bueno, Claudia Maria Sonaglio 

 
Resumo: O objetivo desse trabalho é medir a qualidade do gasto efetuado pelos 
governos das vinte e sete unidades da federação brasileiras. Nesse intuito, elaborou-
se um índice de proporcionalidade na aplicação das rendas públicas e efetividade 
social (IPRES), que classifica as unidades da federação segundo a qualidade da 
despesa realizada nas áreas mais significativas da atuação dos governos estaduais: 
Educação, Saúde, Segurança Pública, Cultura, Meio ambiente. O Índice em questão 
compila dados dos gastos realizados, de acordo com as funções públicas típicas 
selecionadas da classificação funcional dos orçamentos estaduais do Tesouro 
Nacional Brasileiro, com indicadores socioeconômicos de resultado, que quantificam 
os efeitos das políticas públicas junto à população. Os resultados deste trabalho 
apontam aparentemente, que o retorno obtido em termos de melhoria na qualidade 
de vida para a população não é proporcional ao aumento da despesa pública. É o que 
se pode chamar de deseconomia de escala em ambas as funções selecionadas. Além 
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disto, há presumida desproporcionalidade das exações com relação aos retornos 
social-Educacionais. 
 
Palavras-chave: Gastos. Públicos. Fatorial. Índice. Educação.  
 
 

MEMÓRIA E IDENTIDADE LOCAL PARA O TURISMO:  

MIRANTE E MUSEU TORRES 

Luana Teixeira de Lacerda, Vania Beatriz Merlotti Heredia, Marlei Salete Mecca 

 
Resumo: A identidade de uma localidade é construída pelas memórias de cada 
pessoa que fez parte dos acontecimentos ali vivenciados. Os museus, considerados 
lugares de memória, são responsáveis por resguardar muitos dos elementos que 
contam essas memórias formando a identidade dos municípios. Com esta pesquisa 
busca-se analisar a preservação da memória e identidade local do município de 
Machadinho (RS) por meio do Mirante e Museu Torres. A pesquisa bibliográfica toma 
como base conceitos discutidos por importantes autores como Barreto (2003), Candau 
(2016), Halbwachs (1990), Woodward (2004) e Nora (1993). A partir das luzes 
proporcionadas pela teoria foi possível reconhecer a importância do museu para a 
preservação da memória, manutenção da identidade do município, do sentimento de 
pertencimento e identificação dos moradores com a figura do Frei Teófilo Antoniazzi 
em um cenário novo, onde o turismo se faz presente como setor de destaque para o 
desenvolvimento do município. 
 
Palavras-chave: Turismo. Memória. Identidade. Museu. Frei Teófilo.  
 
 

MICRORREGIÃO DE XANXERÊ, O BANCO NACIONAL DE  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL: UM EXERCÍCIO DE 

MENSURAÇÃO DE DINAMISMO PARA O DESENVOLVIMENTO 

Claudio Machado Maia, Daiane Soffiatti Panigalli,  

Silvio Faccin da Rosa, Gilberto Santos 

 
Resumo: O presente estudo analisa a atuação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento na Microrregião de Xanxerê, caracterizando a estrutura produtiva e 
identificando as especializações produtivas da Microrregião de Xanxerê. 
Metodologicamente, o período de analise é do ano de 2002 a 2015, devido ao fato de 
o mesmo contemplar as mudanças mais recentes na trajetória do BNDES, 
possibilitando a análise da atuação do Banco nos períodos anterior e posterior a 
criação do PDR em 2005. No que tange à obtenção das informações, as do produto 
BNDES Finem foram coletadas no site do BNDES na área “Dados Sobre 
Financiamentos do BNDES”, já os dados das Operações Indiretas Automáticas foram 
obtidos a partir de solicitação realizada ao Banco, com base na “Lei de Acesso à 
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Informação”. Como considerações finais, compreendendo dinâmica de 
desenvolvimento da Microrregião de Xanxerê, verifica-se que a atuação do Banco 
corresponde com as especificidades da Microrregião e contribui com seu processo de 
desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Desenvolvimento Regional. Microrregião de Xanxerê.  
 
 

MODELOS DE IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIAS EMPRESARIAIS E O 

MÉTODO DO PROJETO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO 

Luiz Fernando Costa Neves, Carlos Fernando Jung 

 
Resumo: O objetivo deste documento é apresentar uma revisão sistemática sobre os 
modelos de implantação de projetos de consultoria empresarial utilizados nos Estados 
Unidos da América e no Projeto de Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil (SDECT-RS), englobando tanto os aspectos técnicos do projeto, 
como os aspectos comportamentais desse processo. Para isso, foram selecionados 
18 publicações das plataformas Periódicos CAPES, Scielo e Google Acadêmico, além 
do Manual do Extensionista do PEPI. Pode-se constatar algumas convergências e 
outras divergências nos modelos de implantação de um projeto de consultoria 
empresarial, sendo que as etapas de contato com o cliente, definição do escopo de 
trabalho, análise da situação e diagnóstico e elaboração de um plano de ação sendo 
questões convergentes. Já nas divergentes, salienta o fato de alguns autores não 
citarem as questões relacionadas a cultura organizacional e o relacionamento 
interpessoal em seus modelos. As empresas e consultores normalmente iniciam uma 
relação de trabalho devido à necessidade de atacar algum problema e a identificação 
da causa raiz deste problema é a principal atribuição do consultor no início de seu 
trabalho, somente desta forma o projeto obterá sucesso. A partir disso, entende-se 
que as possibilidades de sucesso da implementação de um modelo de negócios 
dependem da união de um passo a passo claro e objetivo, que seja do conhecimento 
das partes envolvidas no projeto, com um plano que leve em conta os aspectos de 
comportamento da empresa, sua cultura organizacional, suas crenças e valores. 
 
Palavras-chave: Consultoria. Empresarial. Método. Modelo. 
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O PAPEL DA COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - SC 

Patricia Ines Schwab, Juliana Capelezzo, Karine Cecília Finatto,  

Maiara Zamban, Leani Lauermann Koch 

 
Resumo: As cooperativas são organizações que desempenham um importante papel 
no contexto socioeconômico, na medida em que atuam apoiando seu 
desenvolvimento, principalmente das pequenas propriedades rurais, onde juntas 
reúnem forças para ganhar destaque e espaço no mercado competitivo. Os arranjos 
produtivos locais - APLs são um conjunto de empresas que operam em regime de 
intensa cooperação, onde participam de um mesmo negócio apesar de serem 
unidades autônomas, interagindo interna e externamente com outras organizações e 
instituições, fortalecendo o processo de aprendizagem e de comercialização dos 
produtos. Sob esse enfoque, realizou-se um estudo no intuito de compreender qual a 
contribuição da Cooperativa Regional Itaipu para o desenvolvimento dos APLs da 
avicultura, suinocultura e leite do município de Pinhalzinho - SC. Para tal foi 
desenvolvido uma pesquisa do tipo exploratório-qualitativo. Os dados foram coletados 
mediante entrevista semiestruturada com o presidente da cooperativa, cooperados, 
colaboradores e Secretário da agricultura e meio ambiente do município. Os 
resultados do estudo demonstram a prática dos sete princípios cooperativistas na 
gestão da Cooperitaipu, onde seu maior interesse é criar oportunidade para que o 
associado cresça dentro e em conjunto com a sociedade cooperativa. Se evidencia 
também o tripé da sustentabilidade, o social, por meio dos programas sociais que 
visam o bem-estar das famílias associadas e são destacados como o principal motivo 
de associação à cooperativa, o econômico, pelas atividades da cooperativa contribuir 
em aproximadamente 40% da arrecadação do município, e o ambiental, por meio de 
práticas ambientais corretas, conciliando produtividade com preservação dos recursos 
naturais. Conclui-se que a Cooperativa Regional Itaipu fomenta e contribui de maneira 
efetiva no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais da avicultura, suinocultura 
e leite do município de Pinhalzinho/SC. 
 
Palavras-chave: Arranjos produtivos locais. Cooperação. Cooperitaipu. Desenvolvimento.  
 
 

O PAPEL DAS ESCOLAS NA PRESERVAÇÃO IDENTITÁRIA DO PODER 

HISTÓRICO LOCAL: UM ESTUDO EM PONTA PORÃ - MS 

Vivian Letícia Aguero Godoy, Yhulds Giovani P. Bueno, Beatriz Dutra dos Santos, 

Marília Lorena A. Godoy, Carlos Otávio Zamberlan 

 
Resumo: A importância da preservação histórica, vai além de simplesmente 
compreender o contexto voltado à valorização da cultura, mas também, de forma a 
aguçar a racionalização dos cidadãos, a fim de impulsionar o interesse dos mesmos 
a contribuírem com o desenvolvimento local. Portanto, o papel das escolas se torna 
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fundamental para esse cenário, partindo da perspectiva que o termo “identidade” é 
completamente teórico. Assim sendo, esta proposta de artigo tem por objetivo 
identificar a contribuição das escolas do Município de Ponta Porã/MS na preservação 
identitária do poder histórico local em crianças e jovens. Para a mensuração do 
proposto, foram entrevistados por meio de questionário semiestruturado, com uma 
diretora e cinco coordenadores, de seis escolas do município de Ponta Porã (mais 
próximas a linha de fronteira) sendo duas particulares, duas estaduais, e duas 
municipais. Os resultados deste levantamento demonstraram que cinco das seis 
escolas executam timidamente as ações que promovem a valorização identitária local, 
e apenas uma escola particular, utiliza a identidade histórica local como técnica de 
ensino, a fim de fomentar o conhecimento dos alunos referente à sua história, cultura 
e identidades. Os tímidos projetos referentes a valorização identitária, histórica e 
cultural se dá pelo fato de possuírem outras problemáticas que dificultam um melhor 
desempenho, como a falta de políticas educacionais específicas para regiões de 
fronteiras, pois, a maior parcela dos estudantes, moram no país vizinho, e não 
dominam a língua portuguesa, o que dificulta a relação entre professor e aluno. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Local. Educação. Região de fronteira.  
 
 

O SABER-FAZER DE MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES NO 

CONTEXTO DA REGIÃO DO VALE DO RIO PARDO/RS/BRASIL 

Verenice Zanchi, Mariana Barbosa de Souza, João Paulo Reis Costa,  

Bibiana Barbosa de Souza, Tuize Silva Rovere Hoff 

 
Resumo: Este estudo propõe uma análise das atividades desempenhadas pelas 
mulheres nas propriedades de agricultura familiar no Vale do Rio Pardo, 
especialmente as que compõem a Rota Germânica do Rio Pardinho e o Roteiro 
Caminhos da Imigração. A pesquisa respalda-se nos estudos de gênero, partindo da 
compreensão que gênero é uma categoria analítica e carece de uma abordagem 
qualitativa. Por meio do trabalho empírico que realizamos nas pequenas propriedades, 
objetivamos entender o contexto das ações desempenhadas pelas agricultoras, 
compreendendo de maneira profunda suas contribuições, não somente para o 
contexto doméstico, mas também para a manutenção da propriedade, que associada 
à agroecologia, contribui para o desenvolvimento da região em análise. As entrevistas 
realizadas com agricultoras tem como ponto central analisar as falas destas mulheres, 
seus cotidianos, suas relações e seus entendimentos sobre o rural. Destacamos que, 
diante da presença do turismo rural, o alimento, o artesanato foi ressignificado pelas 
mulheres e detém um papel importante na renda familiar, em que pese a forte 
presença do patriarcalismo e o reforço de estereótipos, como a não valorização do 
trabalho doméstico, basicamente realizado pelas mulheres. A divisão sexual do 
trabalho também influi para a perpetuação de estereótipos e de modelos culturais que 
colocam a mulher em subalternidade, em relação ao homem, consequentemente o 
saber-fazer das mulheres camponesas é minimizado e até mesmo ignorado. Logo, a 
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pesquisa demonstra as inúmeras contribuições das mulheres agricultoras familiares 
para o desenvolvimento da região do Vale do Rio Pardo, embasando um 
entendimento para as práticas diárias e seus saberes. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Desenvolvimento Regional. Gênero. Mulheres.  
 
 

OS NÚCLEOS DE ESTUDO EM AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA 

(NEA) ENQUANTO MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Anelise Granciele Rambo, Jaqueline Mallmann Haas, Jairo Alfredo Genz Bolter 

 
Resumo: Cada vez mais, o mercado mundial de alimentos é marcado por um 
processo de oligopolização, no qual grandes corporações transnacionais produzem e 
ofertam alimentos padronizados. Devido a isso, a busca por sistemas alternativos tem 
se intensificado, destacando-se as cadeias curtas de abastecimento alimentar, onde 
se debate a (re) aproximação entre produtores e consumidores, e a redefinição das 
relações com o mercado. No Brasil, a criação de Núcleos de Agroecologia e Produção 
Orgânica (NEAs), via políticas federais e interação com Instituições de Ensino 
Superior, representa experiências que habilitam a construção de sistemas 
agroalimentares alternativos, que reconhecem saberes dos agricultores familiares, 
fortalecem relações mais sustentáveis com o ambiente e contribuem com a segurança 
e soberania alimentar. São atualmente mais de 150 iniciativas. Considerando esse 
contexto, realizam-se análises com base em uma revisão teórica sobre a trajetória e 
as repercussões territoriais dos NEAs no Brasil, passando ao caso específico do 
Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Essa região, com histórica existência de produção 
agroecológica e orgânica, destaca-se pela dificuldade de comercialização in loco. 
Municípios de expressão significativa em termos populacionais, não dispõem de 
centros de comercialização para produtos agroecológicos e/ou orgânicos. Em 
detrimento, grande parte da produção da região acaba abastecendo os mercados 
metropolitanos. Neste caso, investiga-se as repercussões territoriais da 
implementação do NEA Litoral Norte junto ao Campus da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em especial, a organização de um grupo de consumidores, para a 
estruturação de compra direta dos produtores. Além disso, as ações no Núcleo 
abrangem reuniões e diálogos com atores sociais e políticos que atuam nos temas 
políticas públicas, agricultura familiar e agroecologia. Os resultados apontam que as 
experiências que perpassam os NEAs têm a potencialidade de constituir circuitos 
curtos de comercialização, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico 
e cultural, contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento regional. 
 
Palavras-chave: Consumo. Produção. Agroecologia. Universidade. NEA.  
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OS PORTAIS MUNICIPAIS E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Reneo Pedro Prediger, Sérgio Luis Allebrandt, Airton Adelar Mueller, 

Roseli Fistarol Krüger, Taciana Angélica Moraes Ribas 

 
Resumo: As TIC´s (Tecnologias de Informação e Comunicação) tem possibilitado 
novos recursos para o tratamento e a disseminação das informações. A própria 
comunicação entre as pessoas tem experimentado muitas e novas possibilidades. 
Neste sentido a legislação Brasileira, em particular a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e a Lei de Acesso a Informação, estabeleceu a obrigatoriedade de que os portais dos 
diversos entes públicos empregassem estas tecnologias com o objetivo de tornar 
pública e transparente informações sob sua responsabilidade. Verifica-se, contudo, 
que estas mesmas tecnologias, principalmente a internet, permitem muito mais do que 
o simples cumprimento da legislação. A transparência pode ser incrementada e 
solidificada com a forma sob as quais os dados são disponibilizados e existe terreno 
fértil para a participação popular. O trabalho analisa os portais dos municípios com 
população superior a 10.000 habitantes e apresenta os resultados destas 
observações. Os portais foram analisados a partir da identificação de seu 
desenvolvedor e buscou-se observar a organização dos mesmos além das 
possibilidades oferecidas para a participação cidadã. 
 
Palavras-chave: Transparência. Acesso à Informação. Participação popular. Portais 
municipais. 
 
 

PARA ALÉM DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO: UMA ANÁLISE DO 

PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR REALIZADO A 

PARTIR DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO 

Ludmila Gonçalves da Matta, David Porto Fricks 

 
Resumo: Este trabalho analisa a aplicação dos recursos públicos provenientes dos 
royalties e das participações especiais, advindos da extração de recursos minerais da 
indústria petrolífera, na politica pública educacional denominada Programa de 
Desenvolvimento do Ensino Superior-PRODES, implementado pelo Município de 
Presidente Kennedy. O objetivo da pesquisa é relacionar os recursos dos royalties 
com os gastos no programa, tendo em vista que o ensino superior não é de 
responsabilidade do município. O trabalho parte de revisão de litaratura , análise de 
dados institucionais ainda em andamento. Por estarmos ainda na fase inicial da 
pesquisa, não temos resultados conclusivos. Entretanto, já podemos apontar que, por 
falta de uma dotação específica para o uso dos recursos dos royalties, os municípios 
recebedores implementam políticas com recursos próprios sobrepondo-as às esferas 
estaduais e federal. 
 
Palavras-chave: Educação. Políticas Públicas. Royalties.  
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE JOVENS EM AÇÕES COLETIVAS E ESPAÇOS 

INSTITUCIONALIZADOS DE PODER 

Rosana Maria Badalotti, Nathan Busnello Moreira 

 
Resumo: Este texto reflete sobre o processo de participação de jovens em ações 
coletivas e espaços institucionalizados de poder na América Latina e no Brasil. A 
coleta de dados concentrou-se em levantamento bibliográfico e documental, com o 
propósito de proporcionar maior familiaridade e possibilitar reflexões sobre o tema em 
questão como parte de revisão bibliográfica de dissertação, cujo problema visa 
analisar quais aspectos motivam a participação de jovens em pleitos eleitorais na 
região da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), localizada no estado de 
Santa Catarina. O percurso analítico toma como bases referenciais da teoria das 
ações coletivas e teoria da cultura política com ênfase para a participação política de 
jovens. De maneira geral, os jovens, ao contrário do que sugere o senso comum, não 
são desinteressados da participação na vida pública. Embora com diferenças 
históricas e geográficas, é possível verificar que a participação política de jovens é 
importante, sendo expressa principalmente em movimentos sociais, entre outros 
espaços de ações coletivas. No que se refere à participação de jovens em espaços 
institucionalizados de poder, se identificou que o jovem considera este espaço 
fundamental para gerar mudanças na sociedade e embora exista este 
reconhecimento, não significa que os mesmos não sejam críticos aos operadores da 
política partidária, e de fato sua desconfiança nestes espaços tem implicado em sua 
participação nestas esferas. Conclui-se que os jovens têm sua orientação voltada ao 
princípio da irreverência, pelo questionamento, por desestabilizar verdades, pela 
crítica e essas são construções importantes para a renovação da cultura política e 
ampliação da democracia participativa. 
 
Palavras-chave: Ações Coletivas. Espaços Institucionalizados. Jovens. Participação. 
Política.  
 
 

PATRIMÔNIO CULTURAL, PRESERVAÇÃO E NOVOS RUMOS:  

ESTUDO DE CASO DA SOCIEDADE UNIÃO DE CANTORES DE IGREJINHA/RS 

Alexandre Aloys Matte Júnior, Franciele Berti, Daniel Luciano Gevehr 

 
Resumo: A temática deste artigo está relacionada à conservação do patrimônio 
cultural, buscando levantar estratégias utilizadas pela Sociedade União de Cantores 
de Igrejinha (SUCI), RS, sendo o objetivo principal avaliar o posicionamento atual da 
SUCI, uma vez que nasceu como sociedade de canto, posteriormente passou a ser 
um clube da elite, apostando principalmente no departamento de piscinas e bailes 
para a classe alta da sociedade. Para tanto, utilizou-se a metodologia de estudo de 
caso, sendo considerada exploratória em relação aos objetivos e qualitativa referente 
à abordagem do problema. O trabalho é amparado por uma revisão bibliográfica, 
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utilizando autores tais Funari (2001), Tomaz (2010), Santos, Carniello e Murade 
(2013), entre outros, buscando dar sustentação ao tema, e, posteriormente, por uma 
pesquisa documental realizada na sede da SUCI, além da realização de entrevista 
não-estruturada focalizada com três membros da diretoria da sociedade, responsáveis 
por coordená-la. Os resultados apontam para mudança no foco da Sociedade, onde, 
na última década, nota-se uma série de objetivos relacionados à conservação de seu 
patrimônio, bem como adoção de estratégias de proximidade com a comunidade, 
abrindo as portas para que todos possam usufruir de suas dependências. Cita-se 
também o estabelecimento de parcerias público-privadas para que sejam viabilizadas 
atrações culturais. 
 
Palavras-chave: conservação. patrimônio. cultural. Sociedade. canto.  
 
 

PELO DIREITO DE SER E ESTAR:  

AS IDENTIDADES QUILOMBOLAS EM QUESTÃO 

Amanda da Silveira Duarte, Daniel Luciano Gevehr 

 
Resumo: Este artigo é resultado de uma revisão sistemática de artigos publicados 
entre os anos de 2012 e 2018 envolvendo a temática quilombola. Foram selecionadas 
publicações que versavam sobre identidade, cultura e educação quilombola. A partir 
do estudo, percebeu-se a relevância do território para as comunidades quilombolas, 
pois é nesse espaço em que perpetuam sua vida material e imaterial, sendo o território 
o lugar de memória em que se constituem as identidades quilombolas. Após a 
promulgação da Constituição Federal, em 1988, diversas políticas públicas foram 
elaboradas, visando garantir os direitos dessas populações, porém o que se pôde 
perceber na literatura sobre o tema é que esses direitos são ainda frágeis e sua 
efetivação costuma enfrentar diversos entraves jurídicos e sociais. Portanto é 
necessário que o poder público aja de forma a trazer garantias reais, fazendo valer os 
direitos dessas comunidades. 
 
Palavras-chave: cultura. direito. identidade. quilombolas. território.  
 
 

PERSPECTIVAS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EM  

INDÚSTRIA CRIATIVA NA REGIÃO DAS MISSÕES 

Darlan Santos Grziwinski, Tiago Costa Martins 

 
Resumo: O artigo busca mapear o perfil e investigar as perspectivas dos 
microempreendedores individuais em indústria criativa da Região das Missões do Rio 
Grande do Sul. O recorte territorial desta região, formada por 27 municípios do estado, 
se deu pela conhecida formação sociocultural existente nesta região, fruto da 
formação das Reduções de índios guaranis “agrupados” por padres espanhóis a partir 
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do século XVII. A pesquisa realizou uma conexão entre o código CNAE, as dimensões 
da cadeia produtiva da cultura (nuclear, relacionada e de apoio) e as categorias 
culturais apontadas pelo MinC, para então, analisar somente as atividades nucleares 
por campo cultural e código CNAE (subclasses) em Indústria Criativa na Região das 
Missões. 
 
Palavras-chave: Indústria Criativa. Economia  Criativa. Microempreendedor Individual. 
Desenvolvimento Regional. 
 
 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NAS BACIAS  

DOS RIOS CAÍ E SINOS 

Julio Cesar Dorneles da Silva 

 
Resumo: O artigo apresenta uma revisão sistemática com o objetivo de destacar e 
analisar as contribuições existentes de pesquisas a respeito do planejamento e gestão 
de bacias hidrográficas em âmbito acadêmico e institucional. Para isso, foram 
selecionadas 50 publicações na base de dados OATD, bem como diretamente nos 
sítios na internet das instituições PRÓ-SINOS, COMITESINOS e COMITECAÍ. Como 
será demonstrado neste artigo, pelos resultados da revisão realizada, os estudos 
acerca da temática - Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas - são 
tangenciados pela pesquisa científica que, ao tratar a respeito de bacias hidrográficas, 
privilegia aspectos hidrológicos, disponibilidade hídrica, qualidade das águas e 
estudos de vazão, sendo que a gestão compartilhada ou interfederativa dos recursos 
hídricos e a governança territorial das bacias hidrográficas, matérias de menor 
expressão na literatura científica. 
 
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Desenvolvimento territorial sustentável. 
planejamento territorial. gestão compartilhada. governança territorial.  
 
 

POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO RECORTE DA 

SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA SOCIAL 

Clarete Trzcinski, Augusto Jobim do Amaral 

 
Resumo: O Brasil é marcado por históricas e profundas desigualdades sociais, onde 
o fenômeno da violência é um constante insofismável, em especial desde o recorte da 
segregação sócio-espacial. Neste sentido, o estudo tem por objetivo analisar, desde 
o aporte das políticas de habitação no município de Chapecó/SC, os efeitos de 
violência social operados a partir da segregação sócio-espacial. Para tanto, como 
procedimento técnico para a coleta de dados, foi utilizado um formulário para o 
adequado levantamento das informações, tendo como base uma entrevista semi-
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estruturada, com 9 (nove) moradores do “Loteamento Expoente”, em visitas 
domiciliares, acompanhadas pelas agentes comunitárias que aleatoriamente definiam 
as famílias respondentes. A pesquisa teve enfoque qualitativo, e os dados foram 
analisados e interpretados a partir da técnica de análise de conteúdo. Os resultados 
mostram que, na visão dos moradores, a violência é um problema bastante grave no 
Loteamento, em suas mais diversas manifestações, v.g. a violência doméstica e 
intrafamiliar; violência de gênero, violência institucional, além dos vandalismos, 
delinquência, marginalidade, crimes de mortes, assaltos que são decorrentes da 
violência da ordem social, decorrentes do precário processo de urbanização. Conclui-
se, que a proliferação da violência e da insegurança é fruto das condições 
desfavoráveis em que se encontra grande parte da população. A política de habitação 
social, ofertada vai além do direito a uma casa, mas inclui a efetivação do 
desenvolvimento social, econômico e cultural de seus moradores. 
 
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Segregação sócio-espacial. 
Violência.  
 
 

POLÍTICA PÚBLICA DE ACESSO À REDE: O MARCO CIVIL DA INTERNET 

Valmir Mateus dos Santos Portal, Marcos Paulo Dhein Griebeler 

 
Resumo: O presente artigo visa analisar de forma sintética uma das Políticas Públicas 
de acesso à internet, através de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, com 
base em um levantamento bibliográfico. Pretende-se discutir os índices de acesso à 
internet durante o período de implementação do Marco Civil da internet. O estudo visa 
analisar a (in)compatibilidade da fragilização ao acesso à internet, tendo em vista a 
Constituição e o Marco Civil da Internet. Os resultados indicaram que existe um 
conflito de interesses, e que a agência reguladora tende a ir de encontro a pressão do 
mercado. 
 
Palavras-chave: Acesso à internet. Limitação de dados. Marco Civil da Internet. 
Políticas Públicas de Acesso à Internet.  
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA PROMOÇÃO DA SUCESSÃO FAMILIAR  

NO MEIO RURAL: AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  

DO OESTE CATARINENSE 

Rosana Maria Badalotti, Ana Paula Grando, Márcia Luiza Pit Dal Magro 

 
Resumo: Dados apontam que a saída do jovem do meio rural segue sendo uma 
ameaça para reprodução social da agricultura familiar, bem como para as 
organizações sociais que a representam. Essa situação implica na necessidade de 
construção de políticas que envolvam os processos sucessórios. Esta pesquisa teve 
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como objetivo geral analisar como as organizações sociais representativas da 
agricultura familiar situadas no oeste do estado de Santa Catarina avaliam os efeitos 
das políticas públicas para a sucessão familiar no meio rural. O método utilizado foi o 
da pesquisa qualitativa, em que foram realizadas doze entrevistas semiestruturadas e 
pesquisa documental. Participaram da pesquisa nove organizações sociais da 
agricultura familiar, um pesquisador e uma empresa pública. Como resultados pode-
se identificar a importância dos espaços de representação social da agricultura familiar 
como articuladoras e provedoras de políticas públicas. Entre as políticas existentes 
foram destacadas as voltadas ao crédito e assistência técnica. As organizações 
sociais passaram a ser operadoras das políticas desenvolvendo um papel mais 
técnico-operacional do que político-organizativo. Apesar dos avanços das políticas 
voltadas à agricultura familiar nos últimos 20 anos, e da presença de diversas 
organizações sociais voltadas à agricultura familiar na região, essas ainda estão 
desarticuladas e restringem-se às ações pontuais, não promovendo efetivamente a 
sucessão familiar. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Organizações sociais rurais. Políticas públicas. 
Sucessão familiar. 
 
 

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES EM COMUNIDADES RURAIS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, RIO GRANDE DO SUL 

Lilian Varini Ceolin, Fernando Leandro Borges, Arthur Fernandes Domingos, William 

Pollnow, Patrícia Binkowski 

 
Resumo: A proposta deste trabalho foi descrever a qualidade de vida de mulheres 
residentes em comunidades rurais no município de São Francisco de Paula, no Rio 
Grande do Sul. Como metodologia foi utilizada o questionário Whoqol-bref (World 
Health Organization Quality Of Life - BREF) para avaliar a qualidade de vida. O 
questionário foi aplicado em 4 dos quatorze grupos de mulheres rurais acompanhados 
pela Extensionista Rural municipal da Empresa Riograndense de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (EMATER/RS- Ascar) contemplando as comunidades de Juá, 
Recosta, Lajeado Grande e Lava Pés. A avaliação da qualidade de vida para as quatro 
comunidades foi positiva, onde os domínios das relações sociais e físico receberam 
maior destaque por se tratar de um grupo de mulheres sem restrições para a 
realização de suas atividades diárias. 
 
Palavras-chave: Comunidade Rural. Qualidade de Vida. Mulheres.  
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REDES DE SOCIABILIDADE E A EXPERIÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

Emanuele Mantovani, Marco André Cadoná 

 
Resumo: O artigo analisa as dinâmicas sociais que estão presentes na afirmação de 
trabalhadores enquanto Microempreendedores Individuais (MEIs). Toma-se como 
referência empírica a experiência de trabalhadores que formalizaram suas ações 
econômicas a partir da Lei do Microempreendedorismo Individual, criada em 2008 e 
sancionada em 2009. A análise enfatiza a importância das redes de sociabilidade para 
a compreensão não só da apropriação da política pública por parte dos trabalhadores, 
mas também das repercussões da legislação nas práticas dos agentes econômicos, 
indicando, ao final, que as relações sociais que os indivíduos estabelecem, seja com 
amigos, familiares, organizações ou poder público, condicionam as possibilidades de 
integração desses trabalhadores e de promoção da cidadania através da Lei do 
Microempreendedorismo Individual. 
 
Palavras-chave: Formalização de atividades econômicas. Microempreendedorismo 
Individual. Redes de sociabilidade.  
 
 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES TRIBUTÁRIAS  

ATRAVÉS DE POLÍTCAS PÚBLICAS 

Rogerio Luis de Vargas Sander 

Resumo: O artigo analisa a evolução da política tributária brasileira, adotada no 
período de 1995 a 2010, compreendendo os governos do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entende-se aqui como 
política pública a política tributária como condicionante para realização de outras 
políticas sociais. Analisou-se as diretrizes dos planos de governo nas políticas 
tributárias e suas peculiaridades. Contudo, buscou-se ao longo do período transitório 
analisado, mapear o trajeto de cada governo com destaque aos seus principais 
elementos e seus reflexos sobre a desigualdade tributárias entre as pessoas físicas 
no Brasil. 
 
Palavras-chave: carga tributaria. política tributária. desigualdade social.  
 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS EM SAÚDE: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE SOB A 

PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Maria Raquel Pilar Steyer 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar e avaliar os aspectos do 
gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do município de Rio 
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Pardo - RS a partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Aborda 
principalmente, uma discussão não necessariamente pela quantidade gerada de 
resíduos sólidos, mas pelo risco em potencial que afeta à saúde coletiva e ambiental. 
O manejo inadequado dos Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (RSSS) 
representa uma fonte de degradação, que oferece risco ao ambiente e à saúde. Esta 
questão requer uma consciência ética dos indivíduos que atuam nestes espaços, em 
busca da qualidade de vida e sustentabilidade. Para conhecer como o manejo dos 
RSSS vem sendo construído no município de Rio Pardo, foi realizado uma pesquisa 
exploratória e descritiva do manejo dos RSSS, tendo como instrumento uma análise 
documental dos serviços municipais e privados de saúde e das empresas contratadas 
para o gerenciamento dos RSSS. Percebeu-se que os profissionais vivenciam ações 
relacionadas à segregação, acondicionamento e coleta em alguns ambientes, porém 
sem uma compreensão da totalidade deste manejo. Conclui-se que o manejo dos RSS 
no município de Rio Pardo não está totalmente inadequado pois não apresenta 
situações de extrema gravidade de riscos à saúde pública, embora possua ainda 
algumas limitações de adequação por parte dos estabelecimentos de saúde às 
recomendações da ANVISA e do CONAMA. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos dos Serviços de Saúde. Política de Preservação Ambiental.  
 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL NAS ESTRATÉGIAS  

DE MARKETING DAS EMPRESAS 

Valmir Mateus dos Santos Portal, Júlio Cesar Dorneles da Silva 

 
Resumo: O artigo apresenta a crescente importância da responsabilidade social e 
ambiental nas estratégias de marketing das empresas. A partir das referências 
bibliográficas e casos concretos que trabalham a partir do processo de transformação 
ocorrida nas últimas décadas que incorporaram aos objetivos de lucro das empresas 
a visão de ganhos sociais e ambientais, sublinha-se a importância do alinhamento nas 
estratégicas de marketing das empresas a esse processo a fim de agregarem-se 
ganhos relacionados ao conjunto ou tripé econômico-social-ambiental. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade social e ambiental. Estratégias empresariais. 
Marketing. 
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SABERES E FAZERES: AS MEMÓRIAS GASTRONÔMICAS COMO 

PATRIMÔNIOS CULTURAIS DE PRODUTORAS DE FEIRA 

Junéia Laila Braun 

 
Resumo: Trata-se de uma revisão sistemática com o objetivo de analisar os aspectos 
que influenciam na preservação e desenvolvimentos dos saberes e fazeres das 
produtoras de feiras, e como estas preservam as memórias tradicionais de família 
inerentes às práticas gastronômicas. Foram selecionadas 16 publicações das 
plataformas DOAJ, CAPES, REPOSITÓRIO UNISC e SCIELO. A preservação do 
conhecimento tradicional gastronômico é reconhecido como patrimônio cultural a ser 
protegido. Esse conhecimento cultural é, sobretudo, tácito e compreende os saberes 
e fazeres transmitidos de geração em geração que se encontram ameaçados frente 
ao fenômeno da globalização. Existe a necessidade da realização de registro da 
gastronomia tradicional local como alternativa para a preservação e desenvolvimento 
dos patrimônios culturais imateriais. salienta-se que esse processo, ao mesmo tempo 
em que cria condições propícias para desenvolvimento e valorização das 
comunidades locais, através da “transmissão de memórias”, gera graves riscos de 
deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural, devido à falta de 
consciência e meios para protegê-lo no ambiente, sobretudo dos produtos advindos 
de tradições culinárias, talvez um dos mais regrados e regidos por normas industriais. 
 
Palavras-chave: Saberes e Fazeres. Feiras livres. Gastronomia Local. Cultura. 
 
 

SEGUINDO EM BUSCA DO ESQUIVO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AVANÇOS E DESAFIOS DA  

PNDR NO SUL DO BRASIL  

Tanise Dias Freitas, Tanise Dias Freitas, Anelise Graciele Rambo 

 
Resumo: Neste trabalho busca-se tecer considerações sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR), implementada a partir de 2007, analisando seus 
avanços e desafios à luz das dinâmicas territoriais promovidas pelo Programa de 
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais (Promeso), tendo como 
caso específico o estudo da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. O enfoque 
teórico está subsidiado na ideia de desenvolvimento como satisfação das 
necessidades humanas fundamentais, e que se fortalece na interação dos processos 
globais com os comportamentos locais, na interação do pessoal com o social, do 
planejamento com a autonomia e da sociedade civil com o Estado. No aspecto 
metodológico foram utilizados dados secundários provenientes de publicações oficiais 
sobre a PNDR, bem como pesquisa empírica realizada através da técnica de 
entrevista com os membros do fórum da mesorregião nos três estados do sul do Brasil. 
Assim, os resultados permitem afirmar que a PNDR avançou ao trazer para a agenda 
pública regiões e atores que anteriormente não eram foco das políticas de 
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desenvolvimento. Por meio da referida política, atores locais/regionais passaram a 
discutir suas demandas, necessidades e interesses, valorizando o capital territorial. 
Verificaram-se avaliações positivas no que se refere à contribuição das políticas para 
o desenvolvimento, gerando renda, qualidade de vida e maior preocupação com o 
meio ambiente. Já sobre desafios, evidenciaram-se as ações pontuais dos projetos 
implementados, de caráter local e não regional, o forte vínculo dos planos aos 
recursos da política e a necessidade de maior participação dos atores locais e a 
interação com outras escalas de gestão do desenvolvimento regional. É possível 
concluir, parafraseando o economista Sergio Boisier que, apesar dos avanços, 
permanecemos tentando abrir a caixa preta do esquivo desenvolvimento regional. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Política Pública. PNDR. Região Sul. 
Dinâmicas Territoriais.  
 
 

TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE: INSTRUMENTO DE APERFEIÇOAMENTO 

DO CUIDADO AO USUÁRIO COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO  

MUNÍCIPIO DE TAQUARA/RS 

Samanta Andresa Richter, Edemilson Pichek dos Santos, Gímerson Erick Ferreira 

 
Resumo: O presente estudo tem por objetivo analisar o território de um serviço de 
Atenção Primária à Saúde, como instrumento de cuidado ao usuário com Diabetes 
Mellitus tipo 2. Trata-se de um estudo de caso realizado na disciplina de Estágio 
Curricular da Atenção Básica do curso de Enfermagem/FACCAT, este desenvolvido 
em um serviço de saúde do município de Taquara, no período de agosto a dezembro 
de 2017. Para obter os resultados foram realizadas duas etapas: espacialidade e 
implementação dos fluxogramas disponíveis pelo Ministério da Saúde, além da 
capacitação com as agentes comunitárias de saúde (ACSs) integrando a educação 
continuada. Dentre as condições crônicas, atualmente, o Diabetes Mellitus tipo 2 
(DMII) tem se configurado como um dos principais problemas de saúde pública 
mundial, uns dos motivos são o desenvolvimento de complicações agudas e crônicas 
principalmente na população adulta. Nessa perspectiva, compreende-se a 
importância de desenvolver ações que adentram na territorialidade dessa população 
específica em conjunto com a equipe multiprofissional do serviço de saúde. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Diabetes Mellitus. Enfermagem. 
Territorialidade em Saúde.  
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THEATRO SÃO PEDRO:  

DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE UM BEM SIMBÓLICO DE PORTO ALEGRE 

Renata Bastos Dellamea, Judite Sanson de Bem 

 
Resumo: O equilíbrio financeiro do Theatro São Pedro, após sua reinauguração nos 
anos 1980, sempre foi um fator importante para seus gestores equacionarem, 
principalmente, quando suas despesas crescentes ultrapassavam suas receitas. 
Nesse sentido, o objetivo geral do artigo é analisar a gestão do Theatro São Pedro 
visando mostrar de que forma a Fundação Teatro São Pedro e a Associação dos 
Amigos do Theatro São Pedro conseguiram administrar o local a fim de garantir a 
continuidade de suas atividades. Os resultados apontaram para um modelo de gestão 
híbrido, público e privado, que possibilita manter e expandir sua infra-estrutura, 
garantindo uma diversidade cultural intensa nas áreas de seu complexo. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Gestão. Theatro São Pedro. 
 
 

TRANSPARÊNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL: 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA (APLICATIVO) DIGITAL  

CAPAZ DE MONITORAR EM TEMPO REAL O  

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO/RS 

Angelica Denise Klein 

 
Resumo: O artigo tem como tema a transparência, objetivando-se analisar a 
transparência das despesas do Legislativo Municipal por meio da implantação de um 
aplicativo. Para tanto, o objetivo específico é examinar as características da 
subsidiariedade e a autonomia local. A justificativa para pesquisar tal questão deu-se 
em razão da necessidade de tornar transparentes as despesas do Legislativo 
Municipal, aproximando o cidadão da Câmara Municipal, a par disso, a problemática 
incidente é verificar se é possível a implantação do aplicativo, tendo como base o 
projeto-piloto da PUCRS, para monitoramento das despesas do Legislativo Municipal. 
A metodologia de pesquisa se consubstanciou na análise dos sítios eletrônicos da 
Câmara Municipal de São Leopoldo e da Câmara dos Deputados, e o método de 
procedimento utilizado neste trabalho consistiu na abordagem bibliográfica e 
documental para investigar o tema com sua fundamentação teórica, justificando seus 
limites e contribuições. O procedimento de coleta de dados deu-se a partir da análise 
dos sítios oficiais. Para tanto, o trabalho foi estruturado em três pontos, sendo que no 
primeiro momento examinaram-se as características do princípio da subsidiariedade, 
em seguida pretendeu-se delinear acerca do princípio da transparência, seus limites 
e contribuições para âmbito municipal e, por fim a análise recaiu sobre a possibilidade 
de implantação de um aplicativo para monitoramento das despesas do legislativo 
municipal, tomando como base a Câmara Municipal de São Leopoldo, a partir do 
modelo aplicado na Câmara dos Deputados. Como resultado, verificou-se que, não 
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obstante a existência do Portal Transparência junto aos sítios da Prefeitura Municipal 
e da Câmara Municipal, estes são deficitários e imprecisos, de modo que o aplicativo 
seria de vital importância para possibilitar o monitoramento, em tempo real, e também 
um facilitador para aproximar o cidadão, para controlar as despesas públicas e 
monitorar/cobrar o Legislativo Municipal dos projetos elaborados e deliberados. 
 
Palavras-chave: Aplicativo. Princípio da subsidiariedade. Princípio da transparência.  
 
 

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL EM URUPEMA, SC 

João Eduardo Branco de Melo, Adriana Murara Silva, Geraldo Augusto Locks 

 
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de refletir acerca das percepções de 
representantes da sociedade civil e política de Urupema, Santa Catarina, um 
município essencialmente rural com economia agropecuária em fase de mudanças 
ante a possibilidade de se desenvolver turisticamente. Procura-se identificar o 
conhecimento e valorização do patrimônio comunitário, práticas turísticas atuais 
sustentáveis e insustentáveis, envolvimento da população e do poder público local 
com a política pública do turismo, concomitantemente sugere-se a proposição do 
Turismo de Base Comunitária para o município. A pesquisa é qualitativa e se utiliza 
da técnica do Grupo de Discussão e da Análise de Conteúdo. O Grupo de Discussão 
mostra-se adequado pelo caráter coletivo do método que possibilita a representação 
social e suas interações cotidianas na análise dos dados obtidos. Os referenciais 
teóricos para analisar as categorias de investigação - O Patrimônio Comunitário, 
Turismo (In) Sustentável, Políticas Públicas e o Estado Indutor - são de autores que 
debatem diferentes paradigmas de turismo e desenvolvimento local. A pesquisa 
revelou discurso práticas contraditórias no que tange a concepção de turismo, 
valorização do patrimônio comunitário e o papel do Estado local. Outrossim, afirmou 
a relevância do ethos cultural expresso em atitudes de hospitalidade, acolhimento, 
solidariedade e cooperação vivenciados pela população local. Nesta perspectiva a 
dissertação propõe o Turismo de Base Comunitária por seus valores serem 
concernentes à identidade socioeconômica local. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Urupema. Turismo de Base 
Comunitária.  
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UMA REFLEXÃO A PARTIR DA INFLUÊNCIA DE AGENTES EXÓGENOS EM  

UM DISTRITO RIBEIRINHO DE PORTO VELHO - RO 

Anelise Fabiana Paiva Schierholt 

 
Resumo: Este trabalho foi realizado no distrito de São Carlos do Jamari, localizado 
às margens do rio Madeira, região denominada Baixo Madeira, na zona rural de Porto 
Velho - RO e busca discutir até que ponto uma comunidade ribeirinha da região 
amazônica, descrita como um lugar afastado ou até mesmo “isolada” é objeto de 
“intervenção” de três agentes externos: O NAPRA (Núcleo de Apoio à População 
Ribeirinha da Amazônia), a paróquia Nossa Senhora Aparecida e o Estado através da 
construção das Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, ambas obras do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento). As “influências” destes agentes denotam tipos de 
relações em diversos âmbitos da vida social desta população: o espiritual, numa 
dimensão mais pessoal e íntima; os conflitos e consequências das hidrelétricas; e a 
atuação em caráter de promoção de qualidade de vida na saúde, educação, renda, 
etc. oferecida pelo NAPRA. As observações apontam que as fronteiras sociais e 
também territoriais “proporcionaram” as condições para atuação dos três agentes 
citados acima. Para o desenvolvimento do trabalho apresentarei alguns trechos de 
entrevistas e relatório, além de imagens produzidas durante incursão de pesquisa 
realizada neste local em outubro de 2016. 
 
Palavras-chave: Agentes exógenos. População ribeirinha. Fronteiras sociais e 
territoriais.  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS CERRO LARGO: 

A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE APÓS CINCO ANOS DE SUA IMPLANTAÇÃO 

Claudio Machado Maia, Taíz Viviane dos Santos 

 
Resumo: Esse estudo apresenta uma percepção da comunidade acadêmica e 
regional da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, 
quanto ao atendimento do campus a missão institucional para a qual foi implantado, 
em especial a perspectiva de desenvolvimento regional. O objetivo deste estudo é 
verificar a percepção dos atores sociais, quanto a implantação do campus ao 
descrever a percepção dos egressos e acadêmicos do campus quanto ao 
desenvolvimento da região na qual estão inseridos, identificando a aderência do 
Campus para atender a missão institucional da UFFS. Como estratégia metodológica, 
optou-se pela abordagem qualitativa, utilizando-se da revisão bibliográfica e 
documental, e posteriormente realização de perguntas e questionários. Nas 
considerações finais, pode-se observar que o campus Cerro Largo atende sua missão 
institucional através do ensino, pesquisa e extensão, assim como atende a 
perspectiva de sua implantação como estratégia de desenvolvimento regional. 
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UNIVERSIDADES COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL:  

REVISÃO DA LITERATURA 

Fabiana Tramontin Bonho, Roberto Tadeu Ramos Morais, Carlos Fernando Jung 

 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma revisão sistemática sobre a 
universidade como pólo de desenvolvimento, englobando os seus aspectos 
conceituais, a sua importância quanto vetor indutor de desenvolvimento regional e 
também local, com ênfase nas universidades públicas. Para tanto, foram selecionadas 
27 publicações das plataformas Periódicas CAPES, Scielo e Google Acadêmico. 
Constatou-se que as universidades vêm desenvolvendo um papel fundamental nas 
regiões onde estão inseridas, sendo fomentadoras do desenvolvimento econômico na 
região, assim como, de emprego e renda para os que vivem em torno delas. Conclui-
se que novas pesquisas devem ser realizadas, de modo a manter e acompanhar esta 
constatação e assim auxiliar para essas instituições continuem proporcionando o 
desenvolvimento e o crescimento econômico e social onde estão alocadas. 
 
Palavras-chave: Universidade. Polo de desenvolvimento. Regional. Local.  


