Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR
Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT
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Alunos e docentes do programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional das Faculdades
Integradas de Taquara (FACCAT) estiveram na Espanha entre os dias 08 e 17 de junho 2018.
Participando de um projeto de intercâmbio acadêmico promovido pela Faccat em conjunto com a
Universidade Católica de Murcia (UCAM).
A viagem foi liderada pelo Prof. Dr. Mario Riedl coordenador do programa de mestrado em
Desenvolvimento Regional da Faccat, também acompanhou o Prof. Dr. Egon Roque Fröhlich e
mestrandos das turmas de 2017 e de 2018.
A programação teve início nos dias 08 e 09 de junho com a chegada em Madri, foram
realizadas visitas ao centro histórico – Plaza Mayor, Porta do Sol e Mercado San Miguel, no dia 09
foram realizadas visitas aos principais pontos turísticos de Madrid, Porta de Alcalá, Praça Colón,
Praça Cibeles, Templo de Debod, Palácio Real, Bairro de Salamanca, Gran Vía, Museu Rainha
Sofia e Museu do Prado.

Figura 1 - Mercado da San Miguel
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Figura 2 - Palácio Real

Figura 3 - Museu do Prado
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No dia 10/06/18 a visita foi a cidade histórica de Toledo, onde se destaca sua arquitetura,
muralhas, Catedral de Toledo, Sinagoga Santa Maria La Blanca.

Figura 4 - Toledo

Figura 5 - Catedral de Toledo
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Dia 11/06/2018 Recepção na UCAM pelo coordenador dos cursos de mestrado Prof. Dr.
Rainer Gehrig, apresentação dos espaços físicos da universidade, seus cursos e projetos voltados
para o desenvolvimento social.
Figura 6 – Recepção UCAM

Dia 12/06/2018 foram apresentadas as perspectivas de desenvolvimento social na região de
Murcia pelo Prof. Dr. Rainer, assim como as perspectivas de desenvolvimento regional na Região
de atuação do mestrado da faccat pelo prof. Dr. Mario Riedl.
No turno da tarde foi realizado um estudo da caso: Mar Menor Murcia – Multiplas
perspectivas de desenvolvimento regional em um espaço protegido, pois este espaço estava
totalmente degrado pela poluição oriunda da produção agricola, que com seus defensivos sem
tratamento eram jogados em suas águas, hoje o local está totalmente despoluido, sendo uma das
regiões mais valorizadas na região, o trabalho foi coordenado pelo Prof. Dr. Ángel Pérez Ruzafa.

Figura 7 - Mar Menor
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Dia 13/06/18 foram realizadas visitas técnicas ao Instituto de fomento da região de Murcia,
onde foram apresentadas as políticas e programas para ativação de empreendimentos
econômicos, na sequência visita a empresa El Pozo, empresa de grande porte de produção de
carnes e embutidos suínos e bovinos, sendo seu principal produto o presunto Pata Negra.
Figura 8 - Maquete da empresa El Pozo

Figura 9 - Presunto Pata Negra

Durante à tarde foram realizadas visitas a empresa Hero España, que produz doces, geléias
e outras produtos enlatados, utilizando parcerias com produtores locais para aquisição de matéria
prima, após a turma conheceu o Museu Etnológico da Horta, na localidade de Alcantarrilla. Com
exposição de utensíslios utilizados na produção agricola.
Figura 10 - Hero España
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Figura 11 - Museu Etnológico da Horta

No dia 14/06/18 – A aula realizada na UCAM, foi sobre o tema: Diferenças territoriais na
Espanha: desafios para o desenvolvimento regional, com o Prof. Dr. Manuel Ernandez Pedreño,
onde foi abordado questões de inclusão social de imigrantes.

Figura 12 - Aula Diferenças territorriais
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O almoço foi realizado na Escola de Hotelaria Caritas Murcia: eh!, essa escola é mantida
pela igreja católica e seu propósito é preparar principalmente imigrantes africanos e de demais
origens para trabalhar em bares, hotéis e restaurantes da região, um dia por semana a escola serve
almoço de alto padrão para a comunidade, o almoço é pago e servido somente com reserva.
Normalmente a procura é maior que a capacidade de atendimento.
Figura 13 - Escola de Hotelaria eh!

No turno da tarde foi realizada uma visita a Cooperativa Camposeven, que atua à mais de
quarenta anos somente com hortifruti orgânicos, seus associados precisam ter suas terras cultivas
por sete anos sem agrotóxicos para poderem entregar seus produtos para a cooperativa, o
complexo é composto por área de plantil e galpões para recebimento e distribuição dos produtos,
a cooperativa entrega de forma expressa seus produtos para parte da europa, com entregas diárias
à domicílio, além de atender supermercados e fruteiras.
Figura 14 - Cooperativa Camposeven
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15.06.18 Aula UCAM – 1. O Turismo: Motor para o desenvolvimento regional sustentável
com a Prof. Dra. Ginesa Martinez de Vas, foram apresentados dados sobre o turismo na espanha,
onde se destaca que a Espanha é o segundo país do mundo em relação a entrada de divisas pelo
turismo, e os desafios da sustenbilidade. 2. A universidade e o desenvolvimento, o papel das
universidades no desenvolvimento regional. Após foi realizada a entrega dos certificados de
participação aos mestrandos da Faccat.
Figura 15 - Aula Turismo sustentável

Figura 16 - Entrega certificados

Para finalizar as atividades na UCAM foram realizadas visitas a cidade de Cartagena e a
cervejaria Estrella Levante. Cartagena recebe milhares de turistas e é ponto de parada de navios
de cruzeiro. Em cartagena encontra-se o Museu Teatro Romano do século I.
Figura 17 - Teatro Romano Sec.I

Figura 18 - Cartagena

No dia 16/06/18 ficou livre aos acadêmicos para conhecer a região, e no dia 17/06/18 o grupo
retornou ao Brasil.

