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O EVENTO 

A realização do II SLAEDR se concretiza de forma integrada a outros dois eventos 
itinerantes em consolidação: o VI SIDER e o III SIDETEG. Desta forma, de 1 a 3 de julho 
de 2020 estes três eventos ocorrerão de forma integrada, no campus central da UNIJUÍ, 
em Ijuí, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul – Brasil.  

O Simpósio Latino-americano de Estudos de Desenvolvimento Regional (SLAEDR) é um 
evento científico bianual realizado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (PPGDR/UNIJUÍ). O PPGDR/UNIJUÍ é um programa interdisciplinar na área 
de Planejamento Urbano e Regional/Demografia (PLURD) da CAPES, criado em 2002, 
com o Curso de Mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania, alterado em 2005 
para Mestrado em Desenvolvimento e a partir de 2016 Mestrado em Desenvolvimento 
Regional, ofertando sua 19ª turma para 2020, já tendo formado neste período mais de 
370 Mestres. A partir de 2016, passou a ofertar o curso de Doutorado em 
Desenvolvimento Regional, com a oferta da 5ª turma para 2020. O SLAEDR constitui-se 
em espaço científico de socialização e debate a partir do conhecimento produzido na 
academia, em especial nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu vinculados à área 
PLURD ou que tenham a interdisciplinaridade como referência metodológica e como 
temática os diversos aspectos que envolvem planejamento, gestão e inovação, na 
perspectiva da sustentabilidade do desenvolvimento regional, valorizando o exercício 
da cidadania, a promoção do bem-comum e a qualidade de vida, com respeito à 
diversidade sociocultural dos territórios. http://www.unijui.edu.br/slaedr - 
slaedr@unijui.edu.br  

O Seminário Internacional de Integração e Desenvolvimento Regional (SIDER) tem 
como objetivo reunir Cursos e Programas de Pós-Graduação da área de Planejamento 
Urbano e Regional/Demografia e afins para discutir ações que vinculem a pesquisa, o 
ensino e a extensão de modo a gerar impactos econômicos e sociais que promovam o 
desenvolvimento territorial. O SIDER é realizado pelo Grupo Aranduassu 
Desenvolvimento, que é composto por vários Cursos e Programas de Pós-Graduação 
avaliados pela CAPES e reúne autoridades, estudantes, professores e pesquisadores 
ligados às questões referentes ao desenvolvimento regional. A ideia central do SIDER é 
aproximar os programas e cursos de pós-graduação e fomentar ações conjuntas no 
âmbito da pesquisa, ensino e extensão, para fins de promover o Desenvolvimento 
Regional. O Seminário é, portanto, um espaço de discussão, onde são apresentadas as 
pesquisas e projetos desenvolvidos no âmbito de cada curso/programa, ou em parceria 
entre eles, para posteriormente gerar um processo de aproximação e planejamento de 
ações conjuntas que visam o desenvolvimento regional de forma geral e o 
desenvolvimento dos cursos/programas em particular. Para isso, o SIDER não é um 
encontro apenas voltado à apresentação de artigos frutos de pesquisa científica, mas 
também de ações de extensão e ensino, com campo aberto para relatos de projetos 
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concretos de desenvolvimento regional que tenham a participação dos cursos e 
programas do Grupo Aranduassu Desenvolvimento. http://www.sider.aranduassu.net/  

O Seminário Internacional da Rede Ibero-americana de Estudos sobre 
Desenvolvimento Territorial e Governança (SIDETEG) tem como propósito oportunizar 
o encontro de seus membros, com outros pesquisadores nacionais e internacionais, 
para a socialização de reflexões e debates sobre temas afins ao objetivo central da Rede 
Ibero-americana de Estudos sobre Desenvolvimento Territorial e Governança 
(REDETEG). A REDETEG foi criada em 17 de agosto de 2014, com o objetivo de realizar 
estudos comparados de práticas de desenvolvimento territorial e governança, 
envolvendo pesquisadores universitários, técnicos profissionais ou gestores públicos e 
privados que estudam ou estão envolvidos em experiências de desenvolvimento 
territorial e governança. A primeira edição do SIDETEG foi realizada em 2015 na cidade 
de Santiago de Compostela (Espanha). A segunda edição, ocorreu em 2018, na cidade 
de Toledo (Paraná – Brasil) -  http://www.redeteg.org/ - redetegbrasil@gmail.com.  

O EVENTO INTEGRADO SLAEDR/SIDER/SIDETEG ESCOLHEU COMO TEMA CENTRAL: 

INOVAÇÃO, COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

PARA DESENVOLVER TERRITÓRIOS 

PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS O SLAEDR/SIDER/SIDETEG SE ORGANIZA EM OITO 

SESSÕES TEMÁTICAS: 

ST1 – ABORDAGENS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Esta sessão temática acolhe trabalhos resultantes de processos de investigação acerca 
das diferentes abordagens teóricas e/ou metodológicas de interpretação e explicação 
das possibilidades e desafios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios 
ou países, privilegiando as múltiplas áreas de conhecimento, dimensões e escalas. 
Podem ser ensaios teóricos que aprofundem ou apresentem percepções críticas, além 
de textos que façam o cotejamento entre abordagens teóricas e sua aplicabilidade na 
análise de realidades regionais. Neste sentido, esta sessão temática acolhe trabalhos em 
torno dos seguintes temas: 

 Abordagens teóricas sobre o desenvolvimento (lugares, regiões, territórios, 
países...) 

 Abordagens metodológicas sobre o desenvolvimento (lugares, regiões, 
territórios, países...) 

 Abordagens teóricas e metodológicas sobre planejamento (regional, territorial, 
municipal, local) 
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ST2 – TERRITÓRIO, GOVERNANÇA E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

O desenvolvimento dos territórios, dentre inúmeras outras dimensões, passa pela 
integração regional e pela governança que tal integração demanda. Neste sentido, 
propõe-se, de um lado, debater os entendimentos teóricos em torno das noções de 
território, governança territorial e integração regional. De outro lado se busca dar 
espaço a trabalhos que façam a relação teórico-empírica desses conceitos e/ou 
apresentem estudos específicos demonstrando contribuições científicas para o tema da 
abordagem territorial do desenvolvimento. Sem excluir outras possibilidades afins, 
serão bem-vindos trabalhos que tratem de: 

 Ocupação e apropriação de espaços 

 Territorialização, desterritorialização e reterritorialização 

 Paradiplomacia 

 Cidade gêmeas 

 Políticas de fronteira 

 Relações Sul-Sul 

 Sociologia das redes aplicada aos territórios 

 Identidades culturais e integração regional 

 Governança (regional, territorial, multiescalar...) 
 

ST3 – DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS E REPERCUSSÕES NOS TERRITÓRIOS 

Desde os escritos de Robert Malthus até bem recentemente, a literatura que estuda as 
relações entre população e desenvolvimento tinha como preocupação central as 
possíveis consequências nefastas de um rápido e excessivo aumento populacional. 
Outras dinâmicas demográficas, tais como movimentos migratórios, envelhecimento 
populacional, declínio populacional, também compõem o leque de fenômenos que 
repercutem nos territórios de distintas maneiras. Tanto o setor público – nas três esferas 
federativas – quanto o privado e o terceiro setor estão direta e necessariamente 
implicados nessas diferentes dinâmicas. Neste sentido, procura-se acolher trabalhos 
que discutam estes e outros aspectos adjacentes, procurando apontar suas distintas 
repercussões nos territórios e, assim, subsidiar a tomada de decisão dos diversos atores 
que incidem no desenvolvimento das diferentes regiões. Dentre outras possibilidades, 
serão bem-vindos trabalhos que tratem de: 

 Migrações e desenvolvimento regional 

 Distribuição espacial da população e meio ambiente 

 Alterações na estrutura demográfica em diferentes territórios e o mercado de 
trabalho 

 Impactos da reforma da previdência na economia dos municípios 

 Políticas públicas para diferentes grupos etários (jovens, adultos e idosos) 

 O papel e o espaço dos idosos nas cidades inteligentes 



 

 

 O sistema de saúde frente ao envelhecimento populacional 
 

ST4 – EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Esta sessão temática se propõe ao debate sobre o papel da educação e/ou dos processos 
de formação educacional na construção de estratégias de desenvolvimento regional. 
Abarca, em especial, trabalhos que apresentem propostas ou analisem experiências que 
tenham como perspectiva a formação de agentes para o desenvolvimento regional, 
assim como tratem de estratégias de educação e comunicação, formação docente, 
papel dos meios de comunicação no debate sobre o tema desenvolvimento regional, 
desafios e evolução dos sistemas educacionais formais e não formais frente às 
realidades locais e regionais. Enfoca igualmente os sistemas educacionais não 
tradicionais nos ambientes formais de educação, nas estruturas cognitivas dos 
indivíduos e na relação com a formação de capital social geral, que permitam a 
adaptação do homem a um ambiente mutável e competitivo. Também busca abordar 
relações do nível educacional das comunidades, com indicadores de desenvolvimento 
humano, social e econômico, bem como com as manifestações da cultura, dos saberes 
e dos fazeres tradicionais e populares nos processos educativos e sócio-históricos do 
desenvolvimento do território. Desta forma, esta sessão temática acolhe trabalhos em 
torno dos seguintes temas: 

 Educação e formação educacional como estratégias para o desenvolvimento 
regional 

 Formação de agentes para o desenvolvimento (local, regional, territorial) 

 Educação, comunicação e formação docente 

 Sistemas educacionais formais e não formais e a realidade regional 

 Sistemas educacionais não tradicionais 

 Capital social e sistemas educacionais para o desenvolvimento regional 

 Indicadores de desenvolvimento humano, social e econômico e os processos 
educativos 

 Indicadores de desenvolvimento humano, social e econômico e o 
desenvolvimento territorial (local, regional, territorial) 

 

ST5 – POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 

Esta sessão temática abrange um conjunto de temas relacionados a concepções, atores, 
processos e arranjos socioespaciais inerentes ao planejamento e gestão dos territórios 
e das políticas públicas que neles incidem.  Constituem tal enfoque, estudos sobre 
diversas dinâmicas socioculturais do desenvolvimento, dentre elas destacam-se: gestão 
e planejamento dos espaços urbanos e regionais; sistemas e redes de participação 
social; gestão social e controle social do desenvolvimento; arranjos institucionais na 
gestão dos serviços públicos; relações entre Estado, mercado e sociedade civil; relações 



 

 

de  poder e poder local; movimentos sociais; cooperativismo; especificidades históricas 
regionais; capital social; repercussões locais de políticas e programas estaduais e 
federais. Assim, podem ser submetidos trabalhos sobre: 

 Direitos, democracia, sociedade civil e esfera pública 

 Observatórios   

 Dinâmicas e transformações territoriais; 

 Desenvolvimento e gestão social de territórios  

 Formação de agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação 
de políticas públicas  

 Participação, governança, conselhos gestores de políticas públicas e controle 
social  

 Políticas públicas de desenvolvimento regional e territorial  

 Relações Estado/sociedade civil/mercado 

 Estudos culturais, comunicação e mídia  

 Planejamento urbano e políticas de mobilidade, infraestrutura urbana e 
habitação 

 Cidades inteligentes, dados abertos, tecnologias de informação, democracia 
digital, transparência e acesso às informações 

 Outros temas emergentes relacionados 
 

ST6 – INOVAÇÃO, GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES E DINÂMICAS DE MERCADOS 

Esta sessão propõe analisar as relações entre as condições de desenvolvimento dos 
territórios e a competitividade de suas organizações. Desta ideia decorre que se tome 
as organizações como sistemas abertos que influenciam e são influenciadas por seu 
contexto e como tal devem ser investigadas. Ou seja, existe uma permeabilidade entre 
a empresa e seu ambiente que acaba gerando um processo de mútua influência e 
dependência. Neste contexto objetiva-se investigar, na perspectiva local e regional, as 
influências geradas e recebidas pela inovação, a gestão e a dinâmica do mercado, 
junto às relações que são possíveis estabelecer entre os diferentes fatores que 
repercutem na competitividade organizacional e territorial. Busca-se ampliar 
conhecimentos considerando uma visão global e integrada que permita a análise dos 
negócios sob a ótica das relações econômicas nacionais e internacionais, com ênfase na 
criação de valor para as organizações e territórios. Assim, podem ser submetidos 
trabalhos sobre: 

 Competitividade e fatores de competitividade organizacional 

 Estrutura e Estratégias organizacionais 

 Capacidades dinâmicas e competências essenciais 

 Ambientes empreendedores e estratégias de diferenciação de territórios 

 Sistemas de apoio à decisão e de gestão 



 

 

 Análise organizacional em suas diversas dimensões: financeira, mercadológica, 
competitiva 

 Ambientes de inovação, aprendizagem e empreendedorismo 

 Competitividade e o papel dos atores e instituições 

 Competitividade e aglomerados industriais (Clusters, APLs, SLPs, Distritos 
Industriais...) 

 Interação universidade e empresa 

 Responsabilidade social corporativa 

 Marketing, competitividade e desenvolvimento de territórios 

 Tecnologia, gestão e competitividade 

 Inovação e seus impactos nas empresas, nos mercados e territórios 

 Estrutura, funcionamento e dinâmica dos mercados 
 

ST7 – COOPERATIVISMO, ECONOMIA COLABORATIVA E DESENVOLVIMENTO 

O cooperativismo é uma associação de pessoas numa mesma empresa objetivando a 
sua melhoria econômica e social, fundamentando-se nos princípios da ajuda mútua, da 
gestão democrática e da distribuição das sobras. O mesmo se faz presente em todos os 
segmentos sociais e sua prática busca alavancar a colaboração entre as pessoas. Nos 
últimos tempos, a forma como a sociedade consome vem mudando, em parte por causa 
das mudanças ocasionadas pela tecnologia da informação. Essa nova organização de 
recursos e todas as mudanças provocadas por ela tem se chamado de economia da 
colaboração. Neste novo mundo, empresas nascentes conseguem criar produtos e 
serviços utilizando a capacidade existente de forma mais simples e eficiente. As 
cooperativas, de uma certa forma, historicamente foram concebidas neste sentido, 
visando o desenvolvimento de seus membros e das regiões onde estão inseridas. Se 
antes da economia da colaboração as organizações empresariais se baseavam na 
constituição de muitos ativos como forma de ter vantagens a partir da redução de custos 
de transação, com o advento da economia da colaboração surgem novas oportunidades 
de empreender na medida em que a mesma se define pela prática de dividir o uso ou a 
compra de serviços, utilizando-se dos meios tecnológicos que possibilitam uma maior 
interação entre as pessoas. Este instrumento auxilia no desenvolvimento, entendido 
como a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de suas regiões de atuação. Neste 
sentido, a presente sessão temática acolhe trabalhos em torno dos seguintes temas: 

 Cooperativismo e o desenvolvimento 

 Cooperativismo e a economia da colaboração 

 Economia da colaboração como instrumento de desenvolvimento, ou o universo 
“CO” (bens e serviços comuns): os consumos colaborativos de recursos ociosos 
(sharing idle resources), a produção social pelos pares (peer to peer production), 
os serviços partilhados pelas comunidades de utilizadores, o financiamento 
participativo (crowdfunding), os espaços comuns de criação criativa (coworking 



 

 

e makerspaces), a aprendizagem e a formação colaborativas (opensourcing), as 
moedas locais, criativas e complementares (local currencies e creative monney), 
economia colaborativa e contributiva (sharing ou collaborative ou contributive 
economy). 

 Associativismo, Economia Solidária e Autogestão  

 Economia solidária 

 Economia criativa 

 Economia circular 

 Aglomerações produtivas (APLs, SLPs, Agropólos)  
 
 

ST8 – DIÁLOGOS DE SABERES PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 

A temática ambiental tem sido aborda das mais diferentes maneiras, em especial a 
dimensão da crise ambiental, que se manifesta nos eventos climáticos catastróficos, dos 
quais cada cidadão é testemunha, especialmente pelo destaque proporcionado pelas 
mídias. Dá-se ênfase à dimensão ambiental no Estado Democrático de Direito, suas 
formas de apresentação, os neologismos que buscam agregar a face ambiental, 
socioambiental, entre outras, adentra-se à análise do Direito Ambiental, limites e 
possibilidades enquanto instrumento para a efetivação do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado enquanto direito fundamental, e de maneira especial, 
analisa-se a perspectiva da efetivação do referido direito mediante a construção de 
sociedades sustentáveis. Adentra-se ao tema da crise ambiental, suas causas e a 
construção de uma memória histórica, com o objetivo de pontuar os períodos especiais 
de desenvolvimento da compreensão da própria crise, com a qual se pretende analisar 
a compreensão da temática ambiental, com seu necessário diálogo local-global. Nesta 
direção busca-se os fundamentos locais e internacionais, especialmente construídos no 
espaço da ONU – Organização das Nações Unidas, como elo comum de orientação para 
a construção de modelos de sociedades democráticas e sustentáveis. Sendo assim, 
percorre-se as regras especiais que fundamentam e consolidam o Estado Democrático 
de Direito, seus instrumentos de ação conectados às políticas públicas, como 
possibilidade de efetivação do direito constitucionalmente a todos assegurado, de ter 
acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em âmbito local e global, 
enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
constituindo se em dever do Poder Público e da coletividade, defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. Ainda, busca-se discutir teorias, conceitos e 
práticas relacionadas aos processos de mensuração, controle e gestão do desempenho 
das organizações públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, em uma visão ampliada 
àquela descrita pela teoria da firma. Envolve o estudo de elementos que visam mitigar 
problemas ambientais e buscar o uso mais eficiente dos recursos disponíveis, além da 
avaliação dos impactos e externalidades resultantes da produção de bens ou serviços, 
causados pelas atividades econômicas, sejam elas indústrias, serviços e comércio de 



 

 

qualquer natureza, inclusive do agronegócio. Com isso  a sessão propõe debater os 
seguintes temas: 

 Crise ambiental e as responsabilidades;  

 Distribuição equitativa das responsabilidades entre pobreza e riqueza e a 
(in)Justiça social;  

 Ética intergeracional e Sustentabilidade;  

 Sociedade de consumo e Educação ambiental;  

 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as propostas da 
Organização das Nações Unidas (ONU) para sociedades sustentáveis; 

 Sociedades sustentáveis e os temas emergentes da Mudança Climática;  

 Buen Vivir como horizonte de sentido para o Desenvolvimento;  

  Desenvolvimento Sustentável e bem viver;  

 Desempenho sustentável, indicadores e índices de sustentabilidade, 
metodologias e modelos para o estudo da sustentabilidade nas organizações, 
como o balanced scorecard sustentável; abordagem Triple Bottom Line, 
indicadores relativos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
entre outros;  

 O uso de teorias organizacionais para a discussão da sustentabilidade; 
inspirações sociológicas para o estudo das relações entre organizações e 
sustentabilidade;  

 Sistemas e normas de gestão ambiental, auditoria ambiental, produção mais 
limpa, ciclo de vida do produto, economia Verde e seus limites;  

 As políticas de comando e controle e os instrumentos econômicos e voluntários;  

 Projetos para redução de gases de efeito estufa, mecanismos de 
desenvolvimento limpo, projetos de energia renovável e gerenciamento de 
passivos ambientais e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA INICIAL DATA FINAL 

Submissão de artigos 01/11/2019 31/03/2020 

Divulgação da programação preliminar do evento 01/03/2020 

Avaliação duplo-cega 01/04/2020 15/05/2020 

Divulgação dos artigos aceitos 01/06/2020 

Prazo final para pagamento da inscrição pelos autores 
que submeteram trabalhos  

01/06/2020 15/06/2020 

Inscrição de coautores dos trabalhos submetidos e 
participantes sem submissão 

01/06/2020 01/07/2020 

Divulgação do cronograma de comunicações 12/06/2020 

Publicação da programação final do evento 12/06/2020 

Realização do SLAEDR/SIDER/SIDETEG 2020 01/07/2020 03/07/2020 

 

INSCRIÇÃO 

ETAPAS 
Até 

15/06/2020 
Até 

01/07/2020 

Professores, Pesquisadores e Profissionais 300,00 350,00 

Estudantes de Pós-graduação 200,00 250,00 

Estudantes de graduação 100,00 150,00 



 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL  

 

PROGRAMAÇÃO PRÉ-EVENTO 

 

30/06/2020 

13:30h – 15:30h: Minicursos (espaço reservado para realização de minicursos com 
temáticas a definir dentro do escopo do Evento – a ser publicado em breve) 

16:00h – 29:00h – Espaço reservado para reuniões de Redes e Grupos 

16:00h – 17:00h – Reunião do Grupo ARANDUASSU Desenvolvimento 

17:00h – 18:00h – Reunião da Rede Ibero-americana de Estudos sobre Desenvolvimento 
Territorial e Governança (REDETEG) 

18:00h – 19:00h – Reunião do Observatório de Desenvolvimento Regional (OBSERVA-
DR) 

19:00h – 20:00h – Reunião de Editores da Área PLURD 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

01/07/2020 

8:00h – 10:00h – Recepção, Acolhimento e Credenciamento 

 

10:00h – 12:00h: MESA 1: Dinâmica Territorial, Políticas Públicas e Cooperação em 
Regiões Fronteiriças e Brasil / Polônia 

Coordenação: Prof. Dr. Sergio Luís Allebrandt – PPGDR/UNIJUI 

Painelista 1: Prof. Dr. Aldomar Arnaldo Rückert – PROPUR/UFRGS  

Painelista 2: Profª. Drª. Joanna Kurowska-Pysz - Instituto de Pesquisa em Cooperação 
Territorial e Interorganizacional – Akademia WSB - Dąbrowa Górnicza, Polônia. 

Painelista 3: Prof. Dr. Łukasz Wróblewski, Instituto de Pesquisa em Cooperação 
Territorial e Interorganizacional, Akademia WSB - Dąbrowa Górnicza, Polônia. 

Painelista 4: Prof. Dr. Antonio Paulo Cargnin - Secretaria de Planejamento e 
Gerenciamento de Governança (SEPLAG / RS); PPGEO/UFRGS 

 

 



 

 

 

13:30h – 15:30h: MESA 2: Educação, Desenvolvimento Regional e Cooperativismo  

Coordenação: Prof. Dr. Fernando Jaime González – VRPGPE/UNIJUI e PPGEC/UNIJUI  

Painelista 1: Prof. Dr. Walter Frantz – PPGEC/UNIJUÍ e PPGD/UNIJUI 

Painelista 2: Prof. Dr. Douglas Wegner – PPGA/UNISINOS 

Painelista 2: Prof. Dr. Alejandro Emilio Ramos Rodriguez – Universidad Agraria de La 
Habana – UNAH/Cuba 

 

16:00h – 18:00h - Comunicação de Trabalhos nas Sessões Temáticas 

 

19:00h – 20:00h: Abertura Oficial: Reitoria da UNIJUÍ; Coordenadores da Área 
PLURD/CAPES, da ANPUR, da REDETEG, do OBSERVA-DR, do Grupo ARANDUASSU 
Desenvolvimento e do PPGDR/UNIJUI e Geral do Evento. 

20:00h – 21:30h – Conferência 1: Impactos da Globalização nos Territórios 

Coordenação: Prof. Dr. Argemiro Luis Brum – PPGDR/UNIJUÍ 

Conferencista: Prof. Dr. Antônio Manuel Alhinho Covas – Universidade do Algarve, 
Portugal 

 

02/07/2020 

 

8:00h - 10:00h - Comunicação de Trabalhos nas Sessões Temáticas  

 

10:30h – 12:30h: MESA 3 – Patrimônio Territorial, Patrimonialização e 
Desenvolvimento Regional 

Coordenação: Prof. Dr. Carlos Otávio Zamberlan – ARANDUASSU e PPGDRS/UEMS 

Painelista 1: Prof. Dr. Valdir Dallabrida – REDETEG e MDR/UnC  

Painelista 2: Prof. Dr. Carlos Buesa Busón – UNED/Espanha 

Painelista 3: Prfª. Drª. Maria das Mercês Cabrita de Mendonça Covas – Universidade do 
Algarve, Portugal 

 

 



 

 

13:45h – 15:45h: MESA 4 – Inovação e Desenvolvimento Regional  

Coordenação: Prof. Dr. Jorge Oneide Sausen – PPGDR/UNIJUÍ 

Painelista 1: Prof. Dr. Camilo Freddy Mendoza Morejon – PPGCA/UNIOESTE 

Painelista 2: Prof. Dr. Ivo Marcos Theis – PPGDR/FURB   

Painelista 3:  Prof. Dr. Andrés Abad Merchán – PDGT/EPN, Equador 

 
16:00h – 18:00h - Comunicação de Trabalhos nas Sessões Temáticas 
 

19:00h – 20:30h – Conferência 2: Prática da Urbanidade em Cidades Médias: 
contribuição para o Planejamento Urbano Regional, a Qualidade de Vida nas Cidades 
e o Desenvolvimento Regional 

Coordenação: Prof. Rogério Leandro Lima da Silveira – OBSERVA-DR e PPGDR/UNISC 

Conferencista: Prof. Dr. Clovis Ultramari – Coordenador Área PURD/CAPES e 
PPGGU/PUC–PR 

03/07/2020 

 

8:00h - 10:00h - Comunicação de Trabalhos nas Sessões Temáticas 

 

10:30h – 12:30h: MESA 5: População, Migração e Desenvolvimento Regional 

Coordenação: Prof. Dr. Airton Adelar Mueller – PPGDR/UNIJUI 

Painelista 1: Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo – PPG-Demografia/UNICAMP 

Painelista 2: Prof. Dr. Martin Coy – Institut für Geographie/ Universität Innsbruck, 
Austria 
 
13:45h – 15:45h: MESA 6 – Tendências da Área Planejamento Urbano e Regional / 
Demografia (PLURD/CAPES) 

Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt – PPGDR/UNIJUÍ 

Painelista 1: Prof. Dr. Clovis Ultramari – Coordenador Área PURD/CAPES e PPGGU/PUC–
PR  

Painelista 2: Prof. Dr. Waldecy Rodrigues – Coordenador Adjunto de Programas 
Profissionais da Área PURD/CAPES e PPGDR/UFT  

Painelista 3 – Prof. Dr. Marcio Moraes Valença – Presidente da ANPUR e PPGEUR/UFRN 

15:45h – 16:15h: Encerramento 



 

 

PROGRAMAÇÃO 

Data Horário Atividade Horário Atividade Horário Atividade 

30/06 

Programação Pré-Evento 

13:30 
15:30 

Minicursos  
com temáticas a definir 

16:00 
17:00 

Reunião Grupo 
Aranduassu   

20:30 LIVRE 

17:00 
18:00 

Reunião Redeteg 

18:00 
19:00 

Reunião Observa-DR 

19:00 
20:00 

Reunião Editores 
PURD 

Programação do Evento 

01/07  

08:00 
10:00 

Recepção, Acolhimento e 
Credenciamento 

13:30 
15:30 

Mesa 2: Educação, 
Desenvolvimento 

Regional e 
Cooperativismo 

19:00 
20:00 

Abertura Oficial 

10:00 
12:00 

 

Mesa 1: Dinâmica 
Territorial, Políticas 

Públicas e Cooperação 
em Regiões Fronteiriças e 

Brasil/Polônia 

16:00 
18:00     

Comunicação de 
Trabalhos nas 

Sessões Temáticas  

20:00 
21:30 

Conferência 1: 
Impactos da 

Globalização nos 
Territórios 

02/07  

08:00 
10:00 

Comunicação de 
Trabalhos nas Sessões 

Temáticas 

13:45 
15:45 

Mesa 4: Inovação e 
Desenvolvimento 

Regional 

19:00 
20:30    

Conferência 2: Prática 
da Urbanidade em 
Cidades Médias: 

contribuição para o 
Planejamento Urbano 
Regional, a Qualidade 

de Vida nas Cidades e o 
Desenvolvimento 

Regional 

10:30 
12:30 

Mesa 3: Patrimônio 
Territorial, 

Patrimonialização e 
Desenvolvimento 

Regional 

16:00 
18:00     

Comunicação de 
Trabalhos nas 

Sessões Temáticas 

21:30 
23:30  

Jantar por Adesão  

03/07 

08:00 
10:00 

Comunicação de 
Trabalhos nas Sessões 

Temáticas 

13:45 
15:45 

Mesa 6: Tendências 
da Área 

Planejamento 
Urbano e Regional / 

Demografia 
(PURD/CAPES) 

  

10:30 
12:30 

Mesa 5: População, 
Migração e 

Desenvolvimento 
Regional 

15:45 
16:15 

Encerramento   



 

 

Normas de Submissão e Apresentação dos Trabalhos 

O SLAEDR/SIDER/SIDETEG destina-se à apresentação de trabalhos produzidos a partir 
de pesquisas institucionais, teses e dissertações, elaborados por pesquisadores e por 
alunos de pós-graduação Stricto Sensu. 

O SLAEDR/SIDER/SIDETEG aceita apenas trabalhos completos que poderão ser 
submetidos por professores, pesquisadores e estudantes dos Programas de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional e de programas afins à temática do evento. 
Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico composto por especialistas das 
sessões temáticas do Evento no sistema duplo/cego. A apresentação dos trabalhos está 
condicionada à inscrição e ao pagamento da taxa do Evento por pelo menos um dos 
autores. Nos Anais dos Resumos constarão somente os trabalhos efetivamente 
apresentados. 

 

Submissão: 

Cada autor inscrito poderá submeter no máximo dois trabalhos para o evento. Poderá, 
no entanto, constar como coautor em até mais 3 trabalhos submetidos por outros 
autores. 

Cada trabalho poderá ter no máximo seis autores (1 autor + 5 coautores; entre os 
coautores podem constar bolsistas de iniciação científica e outros alunos de graduação 
que participaram na elaboração dos artigos); 

Os trabalhos submetidos e aprovados serão apresentados oralmente em sessões de 
comunicação conforme a programação do evento. A apresentação será organizada em 
salas de acordo com as sessões temáticas. Os autores terão no máximo 15 minutos para 
sua apresentação. Após a apresentação de todos os trabalhos em cada sessão, será 
destinado um tempo para debates; 

Os trabalhos deverão ser encaminhados através do sistema de submissão online, 
disponível no site do evento (http://www.unijui.edu.br/eventos/slaedr). Não serão 
aceitos trabalhos enviados por outro meio; 

Os trabalhos que não respeitarem as normas de submissão estabelecidas, não serão 
aceitos; 

Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas Português e Espanhol. O idioma oficial do 
evento é o português, mas os trabalhos também poderão ser apresentados em 
espanhol. 

 

 

 



 

 

Seleção dos Trabalhos: 

O Comitê Científico do evento selecionará os trabalhos com base na sua adequação à 

temática geral do evento, adesão aos eixos temáticos, originalidade da proposta e 

relevância e contribuição científica e acadêmica no campo do desenvolvimento regional, 

verificando: 

1. Clareza de redação, fluidez da leitura e adequação à redação científica; 
2. Atualidade e adequação da base teórico-conceitual; 
3. Clareza e alinhamento do objeto de estudo ao foco e escopo do evento; 
4. Objetivos claramente explicitados e alinhados no resumo e introdução; 
5. Percurso metodológico bem explicado e adequado aos propósitos do artigo; 
6. Apresentação e discussão dos resultados, dialogando com a base teórico-conceitual; 
7. Conclusões concisas e compatíveis com a metodologia empregada e com os 
resultados do trabalho; 
8. Originalidade e contribuição do artigo para a área de conhecimento. 
 

Trabalhos selecionados: 

A lista dos trabalhos selecionados será disponibilizada para consulta no site do evento a 

partir de 01 de junho de 2020.  

Pagamento da Inscrição: 

O pagamento da inscrição pelo autor que submeteu o trabalho pode ser feito no ato da 

submissão, pelos meios disponíveis (Boleto, cartão de crédito, débito online ou Guia de 

Pagamento Unijuí). O autor pode optar por não efetuar o pagamento e aguardar a 

divulgação dos trabalhos aceitos (01/06/2020), quando deve fazer login em sua inscrição 

e efetuar o pagamento por meio das opções disponíveis, até 15 de junho de 2020. Se o 

autor submeteu dois trabalhos, será gerado apenas uma inscrição para pagamento na 

submissão do primeiro trabalho.  

Os coautores dos trabalhos submetidos e os participantes sem submissão de trabalhos, 

que desejam participar do Evento, devem efetuar sua inscrição no link específico por 

categoria (Professor/Pesquisador/Profissional; aluno de Pós-Graduação; aluno de 

Graduação) até 15/06/2020. De 16/06 a 01/07 as inscrições podem ser efetuadas como 

valor adicional. 

CATEGORIA 
Até 

15/06/2020 

Até 

01/07/2020 

Professores, Pesquisadores e Profissionais 300,00 350,00 

Alunos de Pós-graduação 200,00 250,00 

Alunos de graduação 100,00 150,00 



 

 

Anais do II-SLAEDR/VI-SIDER/III-SIDETEG: 

Considerando que diversos periódicos com classificação Qualis não aceitam publicar 

artigos que já estejam publicados em Anais de Eventos, decidiu-se publicar apenas os 

Anais de Resumos. Os resumos dos trabalhos efetivamente apresentados no evento 

serão publicados nos Anais de Resumos em formato online até o mês de outubro de 

2020. 

Sistema Fast-Track para publicação em periódicos: 

A Comissão de Coordenação do Evento está buscando parcerias com Periódicos 

Científicos para aceitação de artigos do evento no sistema Fast-Track. Oportunamente 

serão anunciados os periódicos participantes. 

Certificados:  

Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos somente para os autores 

que efetivamente apresentaram os trabalhos, sendo disponibilizados em formato online 

até o mês de outubro de 2020. 

Os certificados de participação no evento serão emitidos para os participantes presentes 

que pagaram inscrição. 

NORMAS GERAIS DO EVENTO: 

 A submissão de trabalho deverá ser realizada exclusivamente no site do evento.  

 Os valores das taxas estão disponíveis no link de Inscrições. 

 A revisão do trabalho é responsabilidade exclusiva de seus autores, e deve atender 
aos padrões de uso da linguagem escrita, respeitando os aspectos formais e 
funcionais da língua. 

 As opiniões emitidas, conteúdo, adequação das normas, a procedência de citações 
bibliográficas são responsabilidade dos autores. 

 Serão aceitos trabalhos redigidos em Português e Espanhol. Independente da 
escolha, todos os títulos e palavras-chave deverão conter tradução em Inglês. 

 Não serão aceitas inscrições de trabalhos fora do prazo, e as inscrições incompletas 
e com valores não pagos até a(s) data(s) estipulada(s) serão desconsideradas. 

 Os trabalhos selecionados serão apresentados no formato de comunicação oral por 
um ou mais autores inscritos no evento. 

 Todos os trabalhos aprovados e apresentados terão os resumos publicados nos 
Anais de Resumos do EVENTO. 

 O cronograma geral com a distribuição das apresentações por SESSÃO TEMÁTICA 
pode ser consultado no site do evento a partir de 12/06/2020. 

ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 



 

 

 
Os autores devem verificar os seguintes itens antes da submissão: 
- Utilizar o Template do Evento disponível no site para elaboração dos trabalhos a serem 
submetidos 
– O arquivo deve estar protegido contra vírus por meio de escaneamento com um 
antivírus devidamente atualizado; 
– Os trabalhos devem ser enviados para submissão sem qualquer identificação ou 
indicação de autoria no campo “propriedade” e no corpo do trabalho; 
– Para cadastrar a autoria no sistema, é necessário optar pelo link AUTORES 
BRASILEIROS ou AUTORES ESTRANGEIROS, conforme o caso: 
 

a) Autores brasileiros: informe e-mail e número do CPF; na sequência informe dados 
básicos – número da Identidade e data de nascimento – e dados adicionais 
solicitados; 

b) Autores estrangeiros: informe e-mail e número de documento de Identidade 
(Passaporte ou outro); na sequência informe dados básicos e dados adicionais 
solicitados; 

c) Coautores: são informados pelos autores, tanto brasileiros como estrangeiros, e 
são inseridos para cada um dos trabalhos submetidos; para inserir os coautores é 
necessário ter nome, número da Identidade (Passaporte, em caso de estrangeiros) 
e descrição profissional (ex: Doutorando no PPGDR/XXXXX, Bolsista Prosuc/Capes, 
etc....); 

d) Cada trabalho pode ter a autoria de 5 coautores além do autor responsável pela 
submissão; é necessário informar a referência que identifica o autor e cada 
coautor; exemplos de referência: Professor titular   do     PPGSSX/UNIXX, doutor 
em Desenvolvimento Regional pelo PPGSSY/UNIYYY (2010); Doutorando do 
PPGDR/UNIXX, bolsista Prosuc/Capes; Aluno do Curso de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da UNIXX, bolsista Probic/Fapergs. 

– Não será aceita a inclusão de coautores após a submissão; 
– Respeitar os prazos de submissão. 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Verificar a área temática escolhida para submissão. 
Leia com atenção a descrição dos temas e avalie em qual o seu artigo tem maior 

aderência. Sua chance de aprovação será maior dessa forma. 
 
 
 
 
 



 

 

Formatação do trabalho:  
– Formato do papel: A4; 
– Fonte: Times New Roman/ tamanho 12; 
– Espaçamento entre linhas simples, texto disposto em uma coluna; 
– Espaçamento entre parágrafos 12 pt 
– Primeira linha do parágrafo sem recuo. 
– Alinhamento: justificado; 
– Margens: superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 
– Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito; 
– Títulos em letras maiúsculas e subtítulos em letras minúsculas; 
– Formato do arquivo: PDF; 
– O trabalho pode ter no máximo 16 páginas e no mínimo 10 páginas, incluindo título, 
resumo, o texto propriamente dito, ilustrações e referências. 
 
– Notas de fim de texto: não utilize notas de rodapé, insira as notas no final do 
documento. 
– As referências deverão ser citadas ao longo do texto de acordo com o sistema autor-
data, e apresentadas em ordem alfabética no final do trabalho, de acordo com as 
normas ABNT/NBR-6023. 
 
Estrutura sugerida do trabalho: 
– Título em português 
– Título em inglês   
– Resumo (entre 100 e 250 palavras) 
– Palavras chaves (entre 3 e 5, separadas por ponto) 
– Abstract 
– Keywords 
INTRODUÇÃO 
METODOLOGIA (dependendo da natureza do trabalho a metodologia pode estar 
integrada na introdução) 
DESENVOLVIMENTO (destinado para fundamentação teórica, discussão e resultados; 
título dos itens a critério dos autores, dependendo da natureza do trabalho; títulos de 
nível 1 em negrito; nível 2 em negrito itálico; nível 3 em itálico)  
CONSIDERAÇÕES FINAIS ou CONCLUSÕES      
REFERÊNCIAS 
 

 

 

 

 



 

 

ETAPAS PARA INSERÇÃO DO TRABALHO NO PORTAL 

1ª ETAPA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES 

O sistema de inscrição possui campos para a inserção de informações do trabalho, que 

devem ser preenchidas sequencialmente. 

O autor responsável pela inscrição deverá realizar o preenchimento de todos os campos, 

certificando-se de que as informações estejam corretas. 

Os resumos dos trabalhos selecionados serão publicados conforme informações 

submetidas pelo autor responsável, não sendo possível realizar qualquer alteração 

após o prazo final de submissão (31/03).  

Os dados inseridos no ato de inscrição do trabalho são também utilizados para a emissão 

dos certificados, portanto, reforça-se a importância de conferência de título e nomes 

dos autores.  

2ª ETAPA – ANEXAR TRABALHOS 

Nesta etapa deve ser anexado 1 arquivo para cada trabalho, sem autores, sendo que o 

trabalho submetido, deve utilizar o template disponibilizado pelo evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordenador Geral 

Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt 

 

Comissão Organizadora Geral 

Prof. Dr. Martin Coy – Institut für Geographie/Universität Innsbruck – Áustria 
Prof. Dr. Marcelo Fernando López Parra – Universidad Andina Simón Bolívar – Quito, 

Ecuador 
Prof. Dr. Klever Efraín Naranjo Borja – PDGT/EPN Escuela Politécnica Nacional – Quito, 

Ecuador 
Prof. Dr. Airton Adelar Mueller – PPGDR/UNIJUÍ – RS  

Prof. Dr. Alexandre Assis Tomporoski – UnC – SC  
Prof. Dr. Argemiro Luis Brum – PPGDR/UNIJUÍ – RS  

Prof. Dr. Carlos Otávio Zamberlan – ARANDUASSU e PPGDRS/UEMS – MS  
Profª. Drª. Cláudia Maria Sonaglio – PPGDRS/UEMS – MS 
Prof. Dr. Fabrício Antonio Deffacci – PPGDRS/UEMS – MS   

Prof. Dr. Jandir Ferreira de Lima – PPGDRA/UNIOESTE – PR  
Prof. Dr. Lucir Reinaldo Alves – PPGDRA/UNIOESTE – PR  

Profª. Drª. Maria Margarete Baccin Brizolla – PPGDR/UNIJUÍ – RS  
Prof. Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira – OBSERVA-DR e PPGDR/UNISC – RS  

Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt – PPGDR/UNIJUÍ – RS  
Prof. Dr. Valdir Roque Dallabrida – REDETEG e PPGDR/UnC – SC  
Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Jr. – PPGDRA/UNIOESTE – PR 

 
 

 

Comissão Organizadora Executiva 

Prof. Dr. Airton Adelar Mueller 
Prof. Dr. Argemiro Luis Brum 

Profª. Drª. Maria Margarete Baccin Brizolla 
Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt 

 

 

 



 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

NOME DO AVALIADOR PROGRAMA/UNIVERSIDADE ESTADO/PAÍS 

ADRIANA MARQUES ROSSETTO PósARQ/UFSC SC 

AIRTON ADELAR MUELLER PPGDR/UNIJUÍ RS 

AIRTON CARDOSO CANÇADO PPGDR/UFT TO 

ALAIN HERNÁNDEZ SANTOYO Universidad Pinar Del Rio CUBA 

ALEJANDRO EMILIO RAMOS RODRIGUEZ 
UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA 

HABANA 
ARGENTINA  

ALEXANDRE ASSIS TOMPOROSKI PPGDE/UnC SC 

ALEXANDRE DE SOUZA CORRÊA UFGD MT 

ANDRE RICARDO BECHLIN UTP PA 

ANDRES ABAD MERCHÁN ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EQUADOR  

ANELISE GRACIELE RAMBO PGDREDES/UFRGS RS 

ANGELA CRISTINA TREVISAN FELIPPI PPGDR/UNISC RS 

ANGELA ESTER MALLMANN CENTENARO UNEMAT MT 

ANTONIO MANUEL ALHINHO COVAS UNIVERSIDADE DO ALGARVE PORTUGAL 

ANTONIO PAULO CARGNIN PPGDR/UNISC RS 

ARGEMIRO LUIS BRUM PPGDR/UNIJUÍ RS 

ARGOS GUMBOWSKI PMDR/UnC SC 

ARIOSTO SPAREMBERGER UNIJUÍ RR 

BENEDITO SILVA NETO PPGDPP/UFFS RS 

CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON PPGE/UNIOESTE PR 

CARLOS AGUEDO NAGEL PAIVA PPGDR/FACCAT RS 

CARLOS ALBERTO GONÇALVES JR PPGE/UNIOESTE  PR 

CARLOS ALBERTO PIACENTI PGDRA/UNIOESTE PR 

CARLOS BUESA BUSóN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACION A DISTÂNCIA 
ESPANHA 

CARLOS EDUARDO RUSCHEL ANES PPGDPP/UFFS RS 

CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN PPGDRS/UEMS MS 

CARLOS RICARDO ROSSETO PPGA/UNIVALI SC 

CATIA GRISA PGDR/UFRGS RS 

CEZAR AUGUSTO MIRANDA GUEDES PPGDT/UFRRJ RJ 

CHRISTIAN LUIZ DA SILVA PPGDR/UTFPR PR 

CIDONEA MACHADO DEPONTI PPGDR/UNISC RS 

CLAUDIA MARIA SONAGLIO PPGDR/UEMS MS 

CLAUDIA TIRELLI PGDR/UNISC RS 

CLAUDIO MACHADO MAIA PPGPSDR/UNOCHAPECÓ SC 

CLAUDIONOR GUEDES LAIMER PPGA/IMED RS 

CLECIO FALCÃO ARAÚJO PPGDR/UNIJUÍ RS 



 

 

CRISLAINE COLLA PPGE/UNIOESTE  PR 

CRISTINE HERMANN NODARI PPGA-UnP RN 

DANIEL ARRUDA CORONEL PPGOP/UFSM RS 

DANIEL CLAUDY DA SILVEIRA UNIJUÍ/UNISC RS 

DANIEL KNEBEL BAGGIO PPGDR/UNIJUÍ RS 

DANIEL LUCIANO GEVEHR PPGDR/FACCAT RS 

DANIEL RUBENS CENCI PPGD/UNIJUI RS 

DANIELA GARCEZ WIVES PGDREDES/UFRGS RS 

DAVID FERREIRA LOPES  UESP SP 

DENIZE GRZYBOVSKI PGAdm/UPF RS 

DIETER RUGARD SIEDENBERG PPGDR/UNIJUÍ RS 

DILSON TRENNEPOHL PPGDR/UNIJUÍ RS 

DIONEIA DALCIN PPGDPP/UFFS RS 

DUNIA COMERLATO PPGPSDR/UNOCHAPECÓ SC 

DUSAN SCHREIBER MPIC/FEEVALE RS 

EDEMAR ROTTA PPGDPP/UFFS RS 

EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO 
OLIVEIRA 

PGMGDR/UNITAU SP 

ELIANA ANDRÉA SEVERO PPGA-UnP RN 

ERICA KARNOPP PGDR/UNISC RS 

EVA TERESINHA DE OLIVEIRA BOFF PPGED/UNIJUI RS 

FABIO HENRIQUE SOARES ANGEOLETTO PPGEO/UFMT MT 

FABRICIO ANTONIO DEFFACCI PPGDRS/UEMS MS 

FABRICIO JOSÉ MISSIO PPGE/UFMG MG 

FERNANDO BATISTA BANDEIRA DA FONTOURA UNISC RS 

FERNANDO DO NASCIMENTO LOCK PPGGOP/UFSM RS 

FERNANDO GUILHERME TENÓRIO EBAPE/FGV RJ 

FERNANDO RUIZ PEYRÉ UNIVERSITÄT INNSBRUCK ÁUSTRIA 

FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL PPGE/UNIOESTE  PR 

FRANCISCA MENDONÇA SOUZA ISCTE-IUL PORTUGAL 

GILLS VILAR LOPES UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA  RJ  

GILSON BATISTA DE OLIVEIRA UNILA PR 

GILSON DITZEL SANTOS PPGDR/UFTPR PR 

GLORIA CHARÃO FERREIRA PPGDR/UNIJUÍ RS 

GUADALUPE MANZANO GARCIA UNIVERSIDAD DE LA ROJA ESPANHA 

GUSTAVO BIASOL ALVES UNIOESTE PR 

HELENIZA ÁVILA CAMPOS PROPUR/UFRGS RS 

IVALDO GEHLEN PGPP/UFRGS RS 

IVANO RIBEIRO PPGA/UNIOESTE PR 

IVO MARCOS THEIS PPGDR/FURB SC 



 

 

JACIR FAVRETTO PPGDR/UnC SC 

JAIRO MARCHESAN PPGDR/UnC SC 

JAIME LUIS CADENA ECHEVERRIA UNIVERSIDAD DEL AZUAY EQUADOR 
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