Reunião da Rede de Pesquisa e de extensão
do OBSERVADR - 2016
Em 15 de setembro de 2016, às 16h15h, foi realizada mais uma reunião da rede
de pesquisa e de extensão do Observatório do Desenvolvimento Regional - OBSERVADR, no prédio S, sala 101 da Universidade Regional de Blumenau (FURB) durante a
realização do III Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade
(SEDRES), que ocorreu entre 14 e 17 de setembro de 2016, em Blumenau-SC.
A reunião foi altamente relevante e contou com a participação de 21 pessoas
entre pesquisadores e alunos de quatro Programas de Pós-Graduação que integram a
rede, relacionados à temática do Desenvolvimento Regional, sendo eles:
 Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional
UNITAU;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento – UNIJUI;
 Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento – UNIVATES;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - UNISC.
A pauta da reunião envolveu os seguintes pontos principais:
1- Breve histórico da constituição da rede OBSERVA-DR
2- O Portal do OBSERVA-DR: novos conteúdos e links
3- A agenda de pesquisa e extensão do OBSERVA-DR
A reunião do OBSERVA-DR foi coordenada pelo professor Rogério Leandro de
Lima Silveira, do PPGDR-UNISC. Inicialmente, retomou a trajetória da rede de
pesquisa que se iniciou em 2012. Na sequência, foi apresentado pela professora Ângela
Felippi ao grupo os novos conteúdos presentes no portal do ObservaDR. O portal
oferece notícias sobre eventos, editais, publicações da área de Desenvolvimento
Regional, bem como links para acesso a revistas científicas, teses e dissertações de
todos os programas da rede e e-books da área, assim como links para todos os
pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação que integram a área. Após essa
apresentação, passou-se a debater a possibilidade de realização de novas pesquisas pela
rede do ObservaDR.
Após os presentes debaterem um conjunto de temáticas de pesquisa possíveis, a
partir do interesse comum dos pesquisadores e das demandas da sociedade brasileira. O
grupo então definiu como temas prioritários para uma agenda comum de pesquisa, os
seguintes: Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional, Território,
Governança e Desenvolvimento Regional, e Cooperação intermunicipal e
Desenvolvimento Regional. Este último deverá também ser contemplado na realização
do próximo seminário da rede, a ser realizado em 2017, em local a ser definido. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h.

