
 

Orientações Gerais para APRESENTAÇÃO ORAL de Trabalhos – Sessões Temáticas – 01/04/2016 

1) A apresentação dos trabalhos seguirá o formato de comunicação oral e deverá ocorrer em 15 minutos. Posteriormente, o coordenador da 

sessão temática e os presentes na sala, poderão questionar ou explanar a respeito do trabalho apresentado, durante 5 minutos; 

 

2) O apresentador deverá fazer uso de recurso audiovisual (Ex: ppt.; pdf.). Para tanto, a sala de apresentação contará com equipamento 

multimídia (projetor e notebook). Sugere-se que os apresentadores salvem suas apresentações em pen drives, nas versões ppt. e pdf.; 

 

3) No dia 01/04 (sexta-feira, manhã), os apresentadores deverão dirigir-se diretamente aos Prédios B e C. Sugere-se que os apresentadores 

estejam presentes em suas respectivas salas de apresentação, com no mínimo 15 minutos de antecedência, objetivando evitar atrasos; 

 

4) Os certificados de apresentação serão entregues pelos coordenadores de sessão, imediatamente após a explanação dos trabalhos. 

Desejamos um bom evento para todos. 

Comissão Organizadora 



Grade de Horários – APRESENTAÇÃO ORAL dos Trabalhos – Sessões Temáticas – 01/04/2016 

Coordenação Geral: Dra. Soraya Tanure 

 

Data: 01/04/2016 

Local: Prédio B – Sala 204 

Tema: Políticas públicas para o desenvolvimento regional 

Coordenador da sessão: Dr. Carlos Águedo Paiva 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Juarez Camargo Borges Atividades econômicas, geração de emprego e a relação com o 

desenvolvimento do município de Capão da Canoa  

8h 55min às 9h 15min Cristiane Dameda Contextos, lutas e políticas públicas para as juventudes 

9h 20 min às 9h 40min Adriano Fritzen Política pública de transferência de renda condicionada no Brasil: 
uma avaliação sobre os doze anos do programa bolsa família 

9h 45min às 10h 05min Daniele dos Santos Guidotti Fatores que impactam o desenvolvimento regional do Vale do 
Paranhana/RS 

10h 10min às 10h 30min Gabriel Valim Silva  Gestão pública de saúde 

10h 35min às 10h 55min Leila Maria Bischoff  O programa bolsa família no município de Taquara/RS: política 
pública articulada para o desenvolvimento local 

11h às 11h 20min Josirene Candido Londero  
 

Políticas públicas participativas para a gestão do desenvolvimento 
sustentável – uma análise sobre a agenda 21 local no município de 
Vacaria/RS em 2014 e 2015 

11h 25min às 11h 45min Heloisa Helena Weber  
 

O projeto extensão produtiva e inovação como ferramenta para o 
desenvolvimento das empresas industriais do Rio Grande do Sul  

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio B – Sala 205 

Tema: Organização e gestão do espaço urbano e rural 

Coordenador da sessão: Dr. Egon Roque Fröhlich 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Claudio Machado Maia Relação entre descentralização, política pública, desenvolvimento 

regional e globalização  

8h 55min às 9h 15min Aline Beatriz Stock Eich  Percepções socioespaciais: rural/urbano - o caso do município de São 
Paulo das Missões/RS 

9h 20 min às 9h 40min Adilson Tadeu Basquerote Silva Agricultura familiar e agroecologia: o desenvolvimento territorial e a 
espacialização inteligente 

9h 45min às 10h 05min Juscelino Gomes Lima  
 

Dinâmicas urbanas em espaços sertanejos cearenses (DUESC): 
proposição conceitual e desenvolvimento urbano regional nos 
sertões cearenses 

10h 10min às 10h 30min Juarez Camargo Borges  A qualificação profissional do trabalhador para o mercado de 
trabalho e ambiente organizacional 

10h 35min às 10h 55min Nei Leiria do Nascimento  Impactos territoriais: a realocação de organizações militares do 
município de Alegrete/RS 

11h às 11h 20min Airton Adelar Mueller Globalização e vida cotidiana: uma análise de biografias de atletas 
brasileiros sob a perspectiva de Ulrich Beck 

 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio B – Sala 206  

Tema: Organização de sistemas produtivos e cooperativismo 

Coordenador da sessão: Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Roger Pierre Vidal  

 
A influência do turismo de eventos na região das hortênsias, Rio 
Grande do Sul: o caso do evento natal luz de Gramado  

8h 55min às 9h 15min Cristiane Regina Gosch Sbeghen  
 

No papel e na prática: as leis e normas que garantem os direitos dos 
trabalhadores do setor de produção agroindustrial 

9h 20 min às 9h 40min Júlio Konrath  Estudo para criação do mosaico-reserva da biosfera da mata atlântica 
dos contrafortes do Ferrabraz/RS 

9h 45min às 10h 05min Lenoir Heisler  Cooperativas da agricultura familiar: resistência e organização 
contra-hegemônica na produção de leite 

10h 10min às 10h 30min Patrícia Chemin  Crédito rural no Brasil: das concessões à institucionalização de 
políticas 

10h 35min às 10h 55min Aline de Mattos A relação com os clientes das lojas agropecuárias de uma cooperativa 
do noroeste gaúcho depois da compra 

11h às 11h 20min Vanessa Manfio  Desenvolvimento regional e a prática da viticultura de base 
agroecológica: o caso de Cotiporã (RS) e Dom Pedrito (RS) 

11h 25min às 11h 45min Tassia Farencena Pereira  Mobilidade e acessibilidade urbana: um olhar para 
sustentabilidade/qualidade ambiental 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio C – Sala 201  

Tema: Sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento regional  

Coordenador da sessão: Dr. Mario Riedl 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Anelise Graciele Rambo  Reflexões sobre o desenvolvimento regional no litoral norte gaúcho: 

o que a praia esconde? 

8h 55min às 9h 15min Angelita Tomazetti Scalamato  Geomorfologia e percepção da paisagem: uma possibilidade de 
estudos sobre sustentabilidade ambiental 

9h 20 min às 9h 40min Potira Samara dos Santos do 
Amaral  

Responsabilidade social empresarial: uma análise das ações sociais 
realizadas para a busca do desenvolvimento sustentável  

9h 45min às 10h 05min Filipe de Souza dos Santos  A percepção do risco ambiental: estudo de caso do gasoduto de São 
Mateus do Sul/PR – uma introdução 

10h 10min às 10h 30min Jairo Marchesan  
 

Conselho municipal de desenvolvimento sustentável do município de 
concórdia (SC): possibilidades para o desenvolvimento local 

10h 35min às 10h 55min Verenice Zanchi  A sustentabilidade e o meio ambiente em pequenas propriedades 
rurais 

11h às 11h 20min Suziane Boneti  Movimento de mulheres camponesas (MMC) em defesa da soberania 
alimentar 

11h 25min às 11h 45min Tiane Fernanda de Aguiar  Uma análise do programa mais educação no contexto 
socioeconômico para desenvolvimento regional 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio C – Sala 202 

Tema: Dinâmicas de desenvolvimento rural 

Coordenador da sessão: Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Adilson Tadeu Basquerote Silva Desenvolvimento rural, patrimônio cultural e novas relações de 

gênero: a experiência agroecológica e as recentes dinâmicas de 
desenvolvimento rural 

8h 55min às 9h 15min Mariana Barbosa de Souza  Agricultura urbana sob o prisma da agroecologia e da agricultura 
orgânica 

9h 20 min às 9h 40min Vanessa Manfio  
  

As novas alternativas rurais na quarta colônia (RS): um estudo a partir 
da agricultura de base agroecológica e da agricultura orgânica 

9h 45min às 10h 05min Dreisse Gabbi Fantineli  A agricultura familiar e suas estratégias de sobrevivência 

10h 10min às 10h 30min Gabriela Dilly  
 

Proximidades e distanciamentos históricos: alteridade e 
representações entre imigrantes e indígenas na literatura do século 
XIX  

10h 35min às 10h 55min Elisete de Souza Ramão Paz A sustentabilidade socioeconômica e ambiental do turismo rural 

11h às 11h 20min Álvaro Nestor Weber Hoffmann  Fruticultura: uma opção às monoculturas tradicionais da região 
noroeste do Rio Grande do Sul 

11h 25min às 11h 45min Cristiane Tonezer  
 

O sistema de integração agrícola no município de águas de 
Chapecó/SC: desenvolvimento rural ou mais uma alternativa para o 
crescimento econômico? 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio C – Sala 203 

Tema: Educação e cultura para o desenvolvimento regional 

Coordenadora da sessão: Dra. Maria Raquel Caetano 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Altair Groff Pedagogia do oprimido e o canto do urutau nas escolas desativadas 

no município de Dona Francisca/RS associados com o legado do 
êxodo rural 

8h 55min às 9h 15min Elisete de Souza Ramão Paz  
 

“A imagem do lugar sobre o lugar”: um estudo sobre identidade, 
representações sociais e imaginários urbanos através da análise de 
publicações do jornal local do município de Igrejinha/RS  

9h 20 min às 9h 40min Gabriela Dilly 
 

Exposições do desenvolvimento regional: as narrativas museográficas 
da imigração na área de colonização alemã no Vale dos Sinos (RS) 

9h 45min às 10h 05min Dalva Reinheimer Apropriação didática do inventário do patrimônio arquitetônico de 
taquara: projeto caminhando pela cidade 

10h 10min às 10h 30min Helena Maria Beling  A educação do campo como ferramenta para a permanência do 
jovem nas atividades da agricultura familiar 

10h 35min às 10h 55min Larissa Bitar Duarte  Cemitério das irmandades: uma visita à memória e ao patrimônio 
cultural Jaguarense (RS) 

11h às 11h 20min Mariana Barbosa de Souza  
 

A educação inclusiva como direito fundamental de crianças e sua 
contribuição para o desenvolvimento regional: uma análise no 
município de Capão da Canoa/RS 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio C – Sala 204  

Tema: Patrimônio, identidade e representações sociais 

Coordenador da sessão: Dr. Daniel Luciano Gevehr 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Adriano Fritzen Controle social: uma abordagem conceitual 

8h 55min às 9h 15min Andreine Lizandra dos Santos  
 

A educação à distância modificando a paisagem em vários lugares e 
repercutindo no território e espaço: uma revisão sistêmica 

9h 20 min às 9h 40min Vanessa Costa de Oliveira A influência da mídia na formação da agenda governamental: o caso 
da Lei 

9h 45min às 10h 05min Claudio Machado Maia  Desenvolvimento regional: a participação social nos processos de 
decisão na construção regional 

10h 10min às 10h 30min Jose Nilton Silva Vargas  
 

Feiras de produtos regionais em Manaus/AM: uma estratégia de 
desenvolvimento local e de sustentabilidade para mulheres 
agricultoras familiares no Amazonas 

10h 35min às 10h 55min Maria Luiza Milani  
 

Políticas públicas de cultura, esporte e lazer: o local expressa o 
regional sob a versão da juventude de São Mateus do Sul-Paraná 

11h às 11h 20min Roger Pierre Vidal  A evolução do evento natal luz de Gramado/RS: inserção da 
comunidade local na organização do evento 

11h 25min às 11h 45min Altair Groff  As lágrimas do rio Jacuí ao não sentir as crianças brincando nas 
escolas de Dona Francisca/RS Kiss 

 

 

 

 



Data: 01/04/2016 

Local: Prédio C – Sala 205  

Tema: Indicadores, tecnologia e inovação no desenvolvimento regional 

Coordenador da sessão: Dr. Carlos Fernando Jung 

Horário Apresentador Título do trabalho 
8h 30min às 8h 50min Carmynie Barros e Xavier  

 
Eficiência econômico-ambiental de legislações sobre danos ao meio 
ambiente: uma análise da portaria nº065/2008 da FEPAM-RS 

8h 55min às 9h 15min Carolina Strack Rostirolla  Estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte: 
uma análise da lei geral 

9h 20 min às 9h 40min Josirene Candido Londero  
 

Inovação tecnológica sustentável: estudo sobre as atividades 
desenvolvidas pela incubadora INOVATES/UNIVATES no período de 
2010 a 2015 

9h 45min às 10h 05min Ednilson Silva Felipe A difícil ligação entre petróleo e desenvolvimento: notas de alguns 
desafios para o caso do espírito santo 

10h 10min às 10h 30min Rosiéle Cristiane Ludtke  Mecanismos de diversificação ao cultivo do tabaco no município de 
Santa Cruz do Sul/RS: um estudo de caso 

10h 35min às 10h 55min Simone Henn  
 

Políticas de avaliação externa no Brasil e os indicadores da qualidade 
educacional: um estudo dos indicadores da educação no município 
de Sapiranga 

11h às 11h 20min Valdir Roque Dallabrida  
 

Do produtivismo, ao neoprodutivismo, para o pós-produtivismo no 
espaço rural: contextualização do debate teórico e possibilidades de 
práticas inovadoras em territórios catarinenses 

 


