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No dia 24 de novembro, através do canal do Youtube da

FACCAT, o Mestrado em Desenvolvimento Regional, promoveu

a live “Ser mulher negra e empoderada em um país com

racismo estrutural”. A palestrante foi a Profª. Drª. Deusa

Maria de Sousa, que é doutora em História pela UFSC e

professora adjunta da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A professora relata que “não há um dia que não somos

vitimas de racismo”, e complementa “que além do racismo,

a mulher/menina negra sofre muito com o assédio sexual,

além da erotização da sociedade”. Professor Roberto reforça

que é necessário enfrentar a desigualdade racial não só

através das políticas públicas, mas através da discussão na

sala de aula.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Acesso ao evento: clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=Y27tB4rQJQU
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BANCAS DE QUALIFICAÇÃO 

Ocorreram entre os meses de novembro à dezembro de

2021, as bancas de qualificação da turma do Mestrado em

Desenvolvimento Regional – 2021.

Foram aprovados os seguintes projetos:

Mestranda: Amanda Jung

Projeto: “Mercados institucionais para a agricultura

familiar: análise da produção e da demanda potencial de

alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE) nas Regiões Funcionais (RFs) do Rio Grande do Sul”.

Mestranda: Amanda Scalcon Bitencourt

Projeto: “Entre Bruxas e Benzedeiras: Patrimônio cultural e

memória de mulheres benzedeiras”.

Mestrando: Cassiano dos Santos Gottlieb

Projeto: “Acessibilidade em Ambientes Públicos: A

efetividade de sua aplicação para o Desenvolvimento

Regional”.

Mestranda: Claudia Alba Natali Malagri

Projeto: “A Promoção do Empreendedorismo: professores e

alunos, agentes de possibilidades, escolhas e futuros”.
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Mestranda: Fabiane Luiz Oliveira

Projeto: “A percepção dos atores sociais sobre a aplicação

do conceito de cidade criativa como alternativa de

desenvolvimento para o município de Taquara”.

Mestrando: Fernandes Vieira dos Santos

Projeto: “Políticas Públicas para Infância e Juventude no

Vale do Paranhana/RS: Uma análise dos Conselhos

Tutelares, seus indicadores de atendimento e sua

contribuição para a elaboração de políticas públicas na rede

de atendimento”.

Mestranda: Gabriela Gomes de Oliveira

Projeto: “Administração hospitalar: fatores de influência na

captação de recursos financeiros e materiais dos hospitais

gerais e filantrópicos do Vale do Paranhana-RS”.

Mestranda: Gabriela Martins Schlesner

Projeto: “Primeiros Socorros nas Escolas: Modelo de

Formação Continuada em Primeiros Socorros para

Professores”.

Mestrando: Sandro Lima Schwan

Projeto: “Educação Financeira: Inadimplência e formação

de poupança entre os universitários propensos ao

empreendedorismo no município de Taquara RS”.
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É 

ROXA

As mestrandas do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento

Regional (PPGDR) Camila Macedo

Thomaz Moreira e Nathália Lehn,

juntamente com o Prof. Dr. Marcos

Paulo Dhein Griebeler, integrantes do

Grupo de Pesquisa da Linha 2 -

Organizações, Mercados e

Desenvolvimento Econômico Regional -

do PPGDR da Faccat, elaboraram um

artigo científico, utilizando dados

coletados do “Portal Coredes em

Números” que se encontra disponível no

link do Mestrado em Desenvolvimento

Regional no site da Faccat

(www.faccat.br).

O artigo elaborado pelas alunas

tem como título “A violência contra a

mulher é roxa: breve análise de cinco

municípios do Rio Grande do Sul em

2021”, o qual buscou analisar os índices

de violência contra as mulheres e

evidenciar a violência invisível associada

às práticas agressivas: a violência

psicológica.

http://www.faccat.br/
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O estudo apresentou as tipificações existentes de

violência e a forma como são registradas no Estado do Rio

Grande do Sul, deixando evidente que não existem registros

de ocorrências quanto às agressões invisíveis (psicológicas),

o qual gera uma lacuna que merece atenção por parte dos

gestores municipais para que ofertem recursos assistenciais

para a denunciação de tais práticas cometidas pelos

agressores e que atualmente constitui crime.

Analisando os municípios pertencentes ao Estado do

RS, os resultados demonstraram que os maiores índices de

ocorrências de violência contra mulheres se deram nos

municípios de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa

Maria e Alvorada. Três dos municípios são pertencentes a

Região Funcional 01 e os demais às Regiões Funcionais 03 e

08. Diante dos resultados, a pesquisa sugeriu a ampliação

de estudos em relação a violência psicológica e, inclusive, a

criação e implementação de indicadores a fim de

materializar a agressão psicológica. Além disso, foi

proposto medidas para a plena efetivação do ODS n. 5

(Igualdade de Gênero) nos municípios, para o fim de atuar

no combate às práticas violentas, fornecer o amparo

necessário às vítimas e atuar na educação de meninas e

mulheres para a identificação dos perfis abusivos das

diferentes situações nos relacionamentos. Esse estudo foi

submetido no início de dezembro/2021 para publicação na

Revista de Políticas Públicas que é um periódico acadêmico

semestral do Programa de Pós-Graduação em Políticas

Públicas (PPGPP) da Universidade Federal do Maranhão

(UFMA) que possui, atualmente, conceito Qualis A2, e

aguarda aprovação.
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VISITA TÉCNICA – SÃO FRANCISCO DE 

PAULA - RS

No dia 20 de novembro, a turma do Mestrado em

Desenvolvimento Regional, na disciplina de Memória,

Identidade e Patrimônio Cultural no Contexto Regional,

ministrada pelo Prof. Dr. Daniel Gevehr, organizou uma

visita técnica para a cidade de São Francisco de Paula.

O roteiro iniciou com reflexões diante do Monumento

ao Carreteiro, que é dedicado aos carreteiros que faziam o

transporte de materiais nos tempos passados, e seguiu para

o Monumento em Homenagem aos Tropeiros.

Após debates sobre a importância das memórias

deixadas pelos nossos antepassados, a arquitetura local foi

analisada direcionando os acadêmicos à Livraria Miragem

para reflexões ainda mais profundas acerca da história e do

patrimônio imaterial, tão bem representados pela Sra.

Luciana Olga Soares através de uma conversa recheada

com emoção, lindas paisagens e doses de poesia.
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O grupo aproveitou a oportunidade e motivado pelo

Monumento ao Negrinho do Pastoreio, ainda na Avenida

Júlio de Castilhos, relacionou a trágica lenda ao dia da

Consciência Negra.

Após o almoço, o grupo seguiu para o lago São

Bernardo, que possui cerca de 3 km de perímetro e é o

cartão postal de São Francisco de Paula. Rodeado por

plátanos e araucárias, o local oferece belos cenários e

espaços de descanso para rodas de chimarrão

oportunizando um debate sobre o artigo, “A crise dos

lugares de memória e dos espaços identitários no contexto

da modernidade: questões para o ensino de história”, do

Prof. Daniel Luciano Gevehr.

As saídas técnicas além de promoverem o

conhecimento e as trocas de experiências, também são

responsáveis para a promoção da criatividade e de novas

ideias. A partir desta visita os acadêmicos tiveram a

oportunidade de ampliar a sua visão para que através do

passado, entendam o presente e possam ciar novas

perspectivas para o futuro.
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PUBLICAÇÕES

Foi publicado o artigo “A Educação a Distância nas

Políticas Públicas da Universidade Aberta do Brasil: uma

Revisão Sistemática” na Revista de Ensino, Educação e

Ciências Humanas, Qualis A3. O trabalho é de autoria da

mestra Andreine Lizandra dos Santos egressa do PPGDR e dos

professores Carlos Fernando Jung e Daniel Luciano Gevehr.

Disponível para leitura em: clique aqui 

A Profa. Dra. Aleteia Hummes

Thaines publicou o artigo, na revista

Culturas Juridicas, da UFF, intituladora

“Alteridade e Solidariedade: um

diálogo crítico decolonial ao senso

comum teórico dos juristas a partir das

obras de Luís Alberto Warat e Alain

Supiot”, em coautoria com os

professores Dr. Leonel Severo Rocha

(UNISINOS) e Dr. Marcelino Meleu

(FURB).

Acesso: clique aqui

https://revistaensinoeeducacao.pgsskroton.com.br/article/view/8528
https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/52383
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A Profª. Dra. Aleteia Hummes

Thaines, publicou um capítulo de

livro, juntamente com seus

bolsistas de iniciação científica,

Éder Machado de Oliveira e

Leonardo Vargas, intitulado “A

colisão de Direitos Humanos frente

a Sindemia causada pelo COVID-1: o

Direito Humano à Saúde versus o

Direito à Propriedade decorrente

de Patentes Farmacêuticas”, na

obra “Propriedade Intelectual,

Gestão da Inovação e

Desenvolvimento: propriedade

intelectual, inovações disruptivas e

sustentabilidade”.

Acesso em: clique aqui

“Fragmentos de Memórias:

Mulheres Trabalhadoras na área de

Imigração Alemã (Vale dos Sinos, Rio

Grande do Sul, final do século XIX e

início do século XX)”, esse é o tema

do artigo publicado pela Profª. Drª.

Marlise Regina Meyrer e o Prof. Dr.

Daniel Luciano Gevehr, na Revista

História e Cultura, Qualis A3.

Disponível para leitura em:

clique aqui

https://editorametrics.com.br/livro/propriedade-intelectual-gestao-da-inovacao-e-desenvolvimento
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view/3370
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O artigo “Um lugar para se pensar

na mulher da Imigração Alemã:

Gênero e Identidade nos Museus de

Imigração no Sul do Brasil", dos

professores doutores Daniel Luciano

Gevehr, Marlise Regina Meyrer, foi

publicado na Revista Métis: História &

Cultura.

A obra está disponível em: clique

aqui

No dia 03 de dezembro, na

FACCAT, foi lançado o livro “Revisões:

articulando e produzindo conhecimento

científico”, organizado pelo Prof. Dr.

Carlos Fernando Jung. A obra apresenta

conhecimentos científicos obtidos

durante o processo de aprendizagem

realizado na disciplina de Metodologia,

nos anos de 2020/2 e 2021/1.

O livro foi produzido pela Editora Conceito, e pode ser

adquirido gratuitamente, de forma on-line (e-book).

Acesso: clique aqui

PUBLICAÇÕES

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/metis/article/view/10488
https://editoraconceito.com.br/revisoes
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A Profa. Dra. Aleteia Hummes Thaines, no dia 25 de

novembro, proferiu uma Conferência Internacional sobre

“A proteção do corpo eletrônico como um direito de

personalidade”, juntamente com outros pesquisadores

nacionais e internacionais, no II Congresso Mundial:

Análise Contemporânea e Interdisciplinar dos Direitos

Fundamentais - Direito Digital, Políticas Públicas e

Direitos Fundamentais - Painel da Univali.
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No dia 16 de novembro, a Dra. Aleteia Hummes

Thaines, professora do PPGDR, da Faccat, palestrou para o

Grupo de Pesquisas em Propriedade Intelectual na

Contemporaneidade (GPPIC), do Programa de Pós-

Graduação em Direito, da Univesidade Federal de Santa

Maria (UFSM), sobre “As Indicações Geográficas como

estratégia de fomento para o Desenvolvimento Regional.

EVENTOS

No dia 18 de novembro, às

15h, na sala E 303, o PPGDR

recebeu o Prof. Dr. Abílio Afonso

Baeta Neves, que conversou sobre

os desafios do Pós-Graduação.

Na ocasião esteve presente o

Diretor Geral da FACCAT, Prof.

Delmar Backes e os professores do

PPGDR.



http://www.sisgeenco.com.br/eventos/enanpur/2022/
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EVENTOS

Informações: clique aqui

http://www.sisgeenco.com.br/eventos/enanpur/2022/


http://www.sisgeenco.com.br/eventos/enanpur/2022/
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Chegamos ao final de mais um ano de trabalho e

aprendizado. É tempo de agradecer a todos e, em

especial, a VOCÊS, colaboradores, professores e alunos,

que nos deram muitos motivos para realizar o nosso

melhor. Cada um de vocês foi determinante para que o

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento

Regional alcançasse suas metas e cumprisse sua missão

de ensinar e aprender. Desejamos um Natal

abençoado, de celebração de paz, harmonia e amor.

Desejamos a todos uma ótima leitura e até o

informativo 63 do Mestrado em Desenvolvimento

Regional.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler – Professor do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

– PPGDR FACCAT

Prof. Dr. Roberto Morais – Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR 

FACCAT

Andressa Soares dos Santos – Assistente do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da FACCAT


