II Seminário do Observatório do Desenvolvimento Regional – OBSERVADR

Relato das atividades desenvolvidas

Nos dias 18 e 19 de abril de 2013 realizou-se o II Seminário do
Observatório do Desenvolvimento Regional – OBSERVA-DR, promovido pelo
Observatório do Desenvolvimento Regional e pelo Programa de Pós
Graduação em Desenvolvimento Regional da UNISC (PPGDR-UNISC), com
apoio da CAPES e da FINEP. O evento ocorreu no Campus de Santa Cruz do
Sul-RS, da Universidade de Santa Cruz do Sul, reunindo um total de 97
participantes entre coordenadores, pesquisadores e discentes vinculados a 13
Programas de Pós-Graduação, relacionados à temática do Desenvolvimento
Regional, sendo eles:
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – UFRJ;
 Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento
Regional – UNITAU;
 Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional – UnC;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento – UNIJUI;
 Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional –
- - UFRGS;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional –
FACCAT;
 Programa de Pós-Graduação em Administração – UNIR;
 Programa de Pós-Graduação em Educação – UNOESC;
 Programa de Pós-Graduação em Políticas e Dinâmicas Regionais –
UNOCHAPECÓ;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional –
UTFPR;

 Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento –
UNIVATES;
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e
Regional – UEMA; e
 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional –
UNISC.

Previamente ao evento, foram realizadas reuniões de organização, bem
como foi iniciado um trabalho de divulgação jornalística. No dia 14 de março, foi
produzido e distribuído para a imprensa regional do Vale do Rio Pardo o
primeiro release sobre o II Seminário do Observatório do Desenvolvimento
Regional. No dia 14 de abril, foi encaminhado o segundo release, desta vez
com foco na programação do evento, no currículo dos painelistas e na
divulgação, nas redes sociais, do OBSERVA-DR, e distribuído para a imprensa
regional e estadual do Rio Grande do Sul. Foi criada uma página especial
(observadr.org.br/site/seminario/), dentro do site do OBSERVA-DR, sobre o
seminário, com dados como currículo dos painelistas, programação, conteúdo
dos painéis e localização, além de ter sido produzido material especificamente
para as redes sociais.
Em 18 de abril, primeiro dia do evento, às 19h, foi realizada a primeira
atividade do II Seminário: uma reunião de trabalho da rede de pesquisadores
do OBSERVA-DR, a fim de discutir o andamento das atividades e apresentar
novos recursos do site na internet. A reunião foi coordenada pelo professor
Rogério Leandro Lima da Silveira, coordenador do OBSERVA-DR, e contou
com a participação de 63 pessoas, entre pesquisadores e alunos dos
Programas de Pós-Graduação anteriormente listados.
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Inicialmente, o professor Rogério Silveira deu as boas vindas a todos, e
passou a relatar as atividades desenvolvidas pelo OBSERVA-DR nos últimos
12 meses. Destacou inicialmente o processo de adesão de novos Programas
de Pós-Graduação à rede, posto que eram cerca de 10 Programas
participantes em abril de 2012 e, no presente (2013), já são 20 os Programas
integrantes da rede, evidenciando a importância e o interesse que os
Programas estão dando a essa iniciativa cooperada de pesquisa e de extensão
no campo temático do Desenvolvimento Regional. Ainda, destacou que isto
também representa um importante desafio, no sentido de se viabilizar
condições adequadas para o bom funcionamento da rede, de modo a permitir
que os objetivos sejam alcançados. Ressaltou, neste sentido, a importância de
se buscar, junto às instituições às quais os Programas estão vinculados e junto
aos órgãos externos de fomento, o financiamento necessário para o
desenvolvimento dos projetos de pesquisa e de extensão.
Dando continuidade à sua fala, o professor Rogério Silveira comentou
que, além da realização do Seminário, a rede vem buscando se reunir pelo

menos uma vez por semestre, especialmente quando da realização dos
principais eventos bianuais da área de desenvolvimento regional, a saber: o
Seminário

Nacional

Desenvolvimento

Regional,

Estado

e

Sociedade

(SEDRES), que, em agosto de 2012 ocorreu na UFRJ, no Rio de Janeiro-RJ, e
em 2014 ocorrerá em Campo Grande – PB, na UEPB, sob a coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB; e o
Seminário Internacional do Desenvolvimento Regional, promovido pelo
PPGDR-UNISC, que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de setembro de 2013, na
UNISC, em Santa Cruz do Sul-RS.
Na sequência, foram apresentados os dois primeiros projetos de
pesquisa da rede:
1) “Estratégias de planejamento e gestão regional no Rio Grande do Sul:
o papel do Estado e da sociedade civil na elaboração dos planos estratégicos
regionais de desenvolvimento”, projeto desenvolvido conjuntamente pelos
programas

PPGDR-UNISC,

PROPUR-UFRGS,

PPGD-UNIJUI,

e

por

pesquisadores das instituições UNIVATES, UFSM e UNIPAMPA. O projeto
conta com financiamento do CNPq e da FAPERGS, objetivando analisar os
principais referenciais teóricos e processos metodológicos presentes nas ações
de planejamento e gestão do desenvolvimento regional desenvolvidos pelos
COREDEs, em seus Planos Estratégicos, entre 1995 e 2012, bem como
identificar as características comuns e particulares dos processos recentes de
construção, implementação e gestão do planejamento e desenvolvimento
regional nas regiões dos COREDEs no território do Rio Grande do Sul, além de
buscar oferecer uma compreensão acerca de como a atuação destes
COREDEs se articula com as políticas públicas de planejamento e de
desenvolvimento regional no Estado do Rio Grande do Sul;
2) “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma
análise

comparativa

dos

processos,

conteúdos

e

sistemas

de

acompanhamento dos PPAs”, desenvolvido pelo PPGDR-UNISC e pela Rede
IPEA. A pesquisa se propõe a analisar os PPAs dos governos estaduais
referentes ao período 2012-2015. A abordagem enfatiza três dimensões do
PPA: a forma como se estrutura a atividade planejadora (o processo de
elaboração do documento), o conteúdo propriamente dito do plano (diretrizes,
prioridades, programas, etc.) e o desenho do sistema de acompanhamento das

ações programadas e executadas pelo governo. O estudo compreende o
exame das experiências de dez unidades da federação (CE, MG, MS, PR, RJ,
RN, RS, SP, ES e BA), a ser empreendido com a participação de outras
instituições de pesquisa parceiras que aderiram à Rede IPEA. A coordenação e
as diretrizes da pesquisa são de responsabilidade do IPEA.
Após a apresentação e discussão dos projetos, o grupo de
pesquisadores presentes à reunião definiu a importância de se também
registrar, como pesquisas do OBSERVA-DR, divulgando-as no site da rede, as
demais pesquisas que estão sendo realizadas pelos pesquisadores que estão
vinculados aos Programas de Pós-Graduação que integram a rede.
Foi também deliberado pelos presentes que a próxima reunião do
OBSERVA-DR, que ocorrerá durante o VI Seminário Internacional do
Desenvolvimento regional, em setembro, na UNISC, deverá ter como pauta
principal a construção de uma agenda comum de pesquisa.
Dando prosseguimento, a professora Dra. Ângela Felippi e o funcionário
Wagner Alves da Silva passaram a apresentar as atualizações realizadas no
site do OBSERVA-DR, destacando o novo link: “Textos para discussão”, em
que foi feito convite para que os participantes da rede divulguem entre seus
pares, para que enviem textos de sua autoria que possam contribuir o debate
sobre temas relativos ao desenvolvimento e planejamento regionais. Também
apresentaram o novo sistema de alimentação descentralizada do site, que
permitirá que cada programa integrante da rede possa disponibilizar e divulgar
no site, através de login e senha próprios, informações sobre seus eventos,
publicações, pesquisas e atividades de extensão.
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Logo a seguir, o professor Rogério Silveira concedeu a palavra aos
presentes para esclarecimentos e considerações. O professor Rainer
Randolph, coordenador da área de Planejamento Urbano e Regional –
Demografia da CAPES, manifestou apoio ao Observatório e destacou a
importância da constituição do OBSERVA-DR para o desenvolvimento e a
divulgação da pesquisa sobre a temática do desenvolvimento regional no País.
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Em seguida, outros colegas pesquisadores igualmente destacaram a
importância da presente iniciativa e de se avançar na implementação da rede
de pesquisa. Após as intervenções, a reunião de trabalho do OBSERVA-DR foi,
então, concluída.

No dia 19 de abril, às 8h30, teve início a segunda parte do seminário,
com o desenvolvimento dos painéis temáticos, que contaram com a presença
de 97 pessoas entre pesquisadores, alunos de Programas de Pós-Graduação e
representantes de órgãos públicos municipais e regionais. Inicialmente, após a
acolhida e boas vindas aos participantes, foi realizada uma mesa de abertura
do evento, composta pelos seguintes professores:
 Dra. Virgínia Elisabeta Etges – Coordenadora do PPGDR-UNISC;
 Dr. Rainer Randolph – IPPUR/UFRJ e Coordenador da Área de
Planejamento Urbano e Regional/Demografia da CAPES;


Ms. Vilmar Thomé – Reitor da UNISC;



Dra. Rosângela Gabriel – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
da UNISC; e



Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira

– PPGDR/UNISC e

Coordenador do Observatório do Desenvolvimento Regional –
OBSERVA-DR.

Os integrantes da mesa destacaram a importância do Observatório do
Desenvolvimento

Regional

para

a

área

do

Planejamento

Urbano

e

Regional/Demografia da CAPES, bem como para os demais programas que
atuam na temática do desenvolvimento no país, e saudaram a iniciativa de
realização do Seminário para debater a nova Política de Desenvolvimento
Regional do Brasil.
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Logo após, às 9h, foi então constituída a mesa do primeiro painel, cujo
tema foi “A implantação da nova PNDR: desafios e oportunidades para as
políticas públicas de planejamento e desenvolvimento regional”, com o objetivo
de debater os desafios e oportunidades da nova PNDR (Política Nacional de
Desenvolvimento Regional) para as políticas públicas de planejamento e
desenvolvimento regional, enquanto política de Estado que supere os
desequilíbrios regionais existentes no território nacional.
O painel contou com a participação dos seguintes pesquisadores:
 Dr. Guilherme Mendes Resende (Coordenador de Estudos Regionais
da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais – IPEA);
 Dr. Antonio Carlos Filgueira Galvão (Diretor do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos – CGEE); e
 Dr. Pedro Luiz Costa Cavalcante (Secretaria de Desenvolvimento
Regional – Ministério da Integração Nacional).
A Prof.ª Dra. Virgínia Elisabeta Etges (PPGDR-UNISC) coordenou os
trabalhos.
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Após a apresentação dos painelistas, abriu-se um tempo para
intervenções e questionamentos da plateia, ocorrendo então um intenso debate
sobre os objetivos e os critérios de elegibilidade para a escolha das regiões
prioritárias a serem contempladas pela nova PNDR, bem como acerca da
importância de se valorizar, no diagnóstico e na análise do território, e na
formulação e implementação da nova PNDR, a abordagem multiescalar dos
processos de desenvolvimento.

Passado o intervalo para o almoço, o II Seminário retomou sua
programação através da realização do segundo painel, cujo tema foi “A nova
PNDR e o papel da Universidade: desafios e possibilidades para a agenda de
pesquisa sobre o desenvolvimento regional”, com o objetivo de debater o papel
da Universidade Brasileira nesse contexto de formulação e de implementação
da nova PNDR, refletindo notadamente sobre os desafios e possibilidades que
se colocam para a agenda de pesquisa sobre o desenvolvimento regional.
O painel contou com a participação dos seguintes pesquisadores:

 Dra. Ester Limonad (Presidente da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Planejamento urbano e Regional –
ANPUR, e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Universidade Federal Fluminense);
 Dr. Pedro Silveira Bandeira (pesquisador da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul);
 Dr. Maurício Aguiar Serra (Secretário da Associação Nacional dos
Centros de Pós-Graduação em Economia – ANPEC e pesquisador da
Universidade Estadual de Campinas); e
 Dr. Rainer Randolph (Coordenador da Área de Planejamento Urbano
e Regional/Demografia da CAPES e pesquisador do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de
Janeiro).
A coordenação do painel ficou a cargo do Prof. Dr. Rogério Leandro
Lima da Silveira (PPGDR-UNISC).
Os painelistas apresentaram importantes contribuições sobre a agenda
de pesquisa no campo do desenvolvimento regional, destacando a importância
de se refletir criticamente sobre o conceito de desenvolvimento que tem
norteado a formulação das políticas públicas, de modo a melhor avaliá-las e
ressignificá-las.

Abordaram

também

a

importância

da

pesquisa

na

compreensão do processo de gestão social do desenvolvimento territorial,
especialmente diante da amplitude e diversidade cultural do território brasileiro.
Destacaram, também, a importância que a instituição Universidade tem na
construção e implementação dos projetos e de políticas de desenvolvimento
regional na região em que atua.
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Após as intervenções dos painelistas, o público presente participou
ativamente, expressando questionamentos e opiniões a respeito da temática
levantada pelos pesquisadores.
Às 17h30 do dia 19 de abril, o professor Rogério Silveira deu, então, por
encerrado o evento, renovando o convite para que, em abril de 2014, todos
possam participar do III Seminário do Observatório do Desenvolvimento
Regional.
Os

painéis

tiveram

cobertura

simultânea

pelo

Twitter

(twitter.com/observa_dr) e pela página do OBSERVA-DR na rede social
Facebook (facebook.com/observadr). Estas ações resultaram em notícias
veiculadas na mídia local impressa, on-line, de rádio e TV.
Quando da ocasião do II Seminário do Observatório do Desenvolvimento
Regional, paralelamente aos painéis realizados no dia 19 de abril, foram
realizadas,

em

um

espaço

previamente

preparado,

entrevistas

com

pesquisadores participantes do evento. O material resultante integra a área
“Vídeos” (observadr.org.br/site/videos/) do site do OBSERVA-DR.
Foram gravadas entrevistas com os seguintes painelistas: Dr. Rainer
Randolph (Coordenador da Área de Planejamento Urbano e Regional da
CAPES),

Dr.

Pedro

Luiz

Costa

Cavalcante

(Coordenador

Geral

de

Monitoramento e Avaliação de Politicas Regionais da Secretaria de

Desenvolvimento

Regional

do

Ministério

da

Integração Nacional),

Dr.

Antônio Carlos Filgueira Galvão (Diretor do Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos – CGEE), Dr. Mauricio Aguiar Serra (Universidade Estadual de
Campinas e AMPEC) e Dr. Pedro Silveira Bandeira (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul). O objetivo, além de registrar os depoimentos e a síntese
do evento, foi oportunizar a divulgação dos conteúdos via internet, ampliando
sua abrangência.
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A seguir, são elencados os endereços dos materiais publicados na
mídia sobre o II Seminário do Observatório do Desenvolvimento Regional:


Portal Gaz, 15/04: “Seminário na Unisc discute o desenvolvimento
regional

brasileiro”

–

http://www.gaz.com.br/noticia/401801-

seminario_na_unisc_discute_o_desenvolvimento_regional_brasileiro
.html



Jornal Gazeta do Sul, 18/04: “Seminário discute nova política para
as regiões” – http://www.gaz.com.br/gazetadosul/noticia/402191seminario_discute_nova_politica_para_as_regioes/edicao:2013-0418.html



Jornal

Gazeta

do

Sul,

19/04:

“Painel

discute

política

de

desenvolvimento”

–

http://www.gaz.com.br/gazetadosul/noticia/402552painel_discute_politica_de_desenvolvimento/edicao:2013-04-20.html



Jornal Diário Regional, 15/04: “Seminário aborda os desafios e as
oportunidades

para

o

desenvolvimento

regional”

–

http://www.diarioregionalrs.com.br/noticias/24053/Geral/Seminario_a
borda_os_desafios_e_as_oportunidades_para_o_desenvolvimento_r
egional


Jornal Diário Regional, 18/04: “Seminário debate o desenvolvimento
regional

brasileiro”

–

http://www.diarioregionalrs.com.br/noticias/24106/Geral/Seminario_d
ebate_o_desenvolvimento_regional_brasileiro



Jornal Diário Regional, 19/04: “Seminário promove desenvolvimento
social”

–

http://www.diarioregionalrs.com.br/noticias/24136/Geral/Seminario_p
romove_desenvolvimento_social



Rádio Gazeta, 17/04: entrevista com Prof. Rogério.Leandro Lima da
Silveira



Rádio Gazeta, 19/04: entrevista com Prof.ª Virgínia Elisabeta Etges



UNISC TV (TV universitária), 19/04: reportagem cobrindo o evento
foi ao ar na edição do UNISC Notícias, às 18h30, tendo sio ainda
veiculada durante toda a semana seguinte nas reprises do telejornal,
diariamente, às 12h30 e às 18h30, no Canal 12 da NET Santa Cruz
do

–

Sul

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5_LsL
F1hWr0#!

Este é o relato, portanto, das atividades que ocorreram durante o II
Seminário do Observatório do Desenvolvimento Regional – OBSERVA-DR, nos
dias 18 e 19 de abril de 2013, no PPGDR-UNISC, em Santa Cruz do Sul-RS.

Prof. Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira
PPGDR-UNISC

