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X Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento Regional 

Tema: Atores, Ativos e Instituições: O Desenvolvimento Regional em 

perspectiva  

 

Santa Cruz do Sul, 15 a 17 de setembro de 2021. 

 

Promoção: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC 

 

Primeira Circular: novembro de 2020 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional é um evento 

bianual, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional – PPGDR - Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do 

Sul - UNISC. O evento é uma continuidade dos Seminários Nacionais de 

Desenvolvimento Regional, cuja primeira edição foi realizada em 1996, com 

periodicidade anual. A partir de 2002, o evento adquiriu abrangência 

internacional, com periodicidade bianual, e desde então vem se consolidando 

no Brasil, como um dos principais eventos que possibilita a reflexão, a análise e 

o debate interdisciplinar sobre a temática do desenvolvimento regional, entre 

pesquisadores, docentes e estudantes brasileiros dos Programas de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional e demais Programas de Pós-
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Graduação das áreas de Ciências Sociais e Humanas, bem como de 

pesquisadores e estudantes estrangeiros que desenvolvem pesquisas sobre 

essa temática. 

Os Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

constituem-se em espaços privilegiados para a construção de referenciais 

teórico metodológicos para este campo do saber, que se reveste de 

importância fundamental na discussão de estratégias voltadas à promoção do 

desenvolvimento territorial, pautado na equidade e na solidariedade. 

Entende-se que o território se apresenta como uma totalidade 

contraditória, marcada por conflitos e tensões, em que arranjos sócio espaciais 

particulares dão forma a regiões. 

Considerando o atual contexto sócio-político e econômico vigente em 

âmbito internacional, e especialmente em nosso país, colocar o 

Desenvolvimento Regional em Perspectiva significa atribuir destaque ao 

processo de formação do território, marcado por trajetórias diversas, 

caracterizado pela “unidade na diversidade”, em que o Estado tem a 

incumbência de gerir as contradições que adquirem formas no território. 

Nesse sentido, em 2021, a décima edição, terá como tema “Atores, 

Ativos e Instituições: O Desenvolvimento Regional em perspectiva”. 

Para oportunizar a discussão e a reflexão sobre essas e outras questões 

que o tema central do X SIDR suscita, o evento foi organizado em quatro eixos 

temáticos que orientarão também a composição das mesas redondas e as 

sessões de apresentação de trabalhos, a saber: 

 

Eixo 1 – O Desenvolvimento Regional em perspectiva: Desafios teóricos e 

metodológicos 

Nesse eixo serão aceitos trabalhos em relação à reflexão teórica e 

metodológica relativa aos processos de desenvolvimento e planejamento 

territorial regional, as múltiplas escalas, as diversas dimensões e diferentes 

conteúdos dos processos e políticas de desenvolvimento regional, dentre 

outros temas correlatos. 
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Eixo 2 – Atores, Organizações Sociais e Desenvolvimento regional 

A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos, sob distintas 

abordagens teórico-metodológicas, que possibilitem refletir sobre as ações e 

relações entre atores e organizações sociais que participam dos processos e 

políticas de desenvolvimento regional.  Modos de organização, articulações da 

sociedade civil, práticas participativas e colaborativas existentes na promoção 

do desenvolvimento regional. As relações entre atores estatais e da sociedade 

civil e sua influência nas decisões de políticas públicas (formulação, 

implementação e avaliação), seus desenhos, arranjos e composições, suas 

relações com outras organizações e seus efeitos para os processos de 

desenvolvimento em diferentes territórios regionais. Além desses, os diversos 

arranjos institucionais constituídos no Estado, tais como os consórcios 

intermunicipais, as conferências, os conselhos regionais de desenvolvimento, 

as redes de governança, entre outros.  

 

 Eixo 3 – Ativos territoriais e Desenvolvimento Regional 

A proposta deste eixo é refletir sobre os ativos, ou seja, os elementos 

que permitem explicar como a realidade se conecta de maneira relacional em 

processos de desenvolvimento. Pretende dar ênfase aos recursos 

(ativos/capitais) que são mobilizados pelos agentes territoriais, dando 

visibilidade à estrutura de acesso e uso dos recursos naturais e organização da 

estrutura produtiva regional, focando na relação que se estabelece entre áreas 

rurais e centros urbanos e no reinvestimento do capital como forma de ampliar 

oportunidades no território. Serão considerados os seguintes temas: 

sustentabilidade ambiental, viabilidade econômica, cultura, identidade territorial, 

diversidade sociocultural, capital social, resiliência dos territórios, mudanças 

climáticas e seus reflexos no desenvolvimento, economia solidária, tecnologias 

sociais, entre outros temas correlatos ao tema central deste eixo. 
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Eixo 4 – Instituições e Desenvolvimento Regional 

A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos que possibilitem 

reflexões teóricas e metodológicas sobre instituições formais e informais, 

públicas, comunitárias e privadas, arranjos produtivos, redes e formas de 

cooperação; agentes e organizações sociais e econômicas e seu conjunto de 

relações institucionais, dentre outros temas vinculados à dinâmica de 

desenvolvimento regional. São contemplados também estudos que visem o 

melhor entendimento da competitividade dos sistemas e cadeias produtivas; 

caracterização, perfil e estrutura de redes de cooperação, inovação tecnológica 

e sua influência na dinâmica regional; reconversão e reestruturação produtiva 

regional, e novas formas de coordenação e governança.  

 

OBJETIVOS DO X SIDR 

 

 Promover o intercâmbio entre pesquisadores de Instituições Brasileiras e 

destes com pesquisadores de Instituições de outros países, além de 

aproximar recém-graduados, alunos da pós-graduação e 

pesquisadores/profissionais de outras áreas do conhecimento ao debate 

sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Regional; 

 Proporcionar a reflexão e o debate sobre a dinâmica de desenvolvimento 

regional, em diferentes formações socioespaciais, através de atores, ativos e 

instituições envolvidos nos processos e políticas que se desenvolvem e se 

articulam em diferentes escalas espaciais; 

 Oportunizar a divulgação e difusão de novos conhecimentos produzidos na 

área do Desenvolvimento Regional, através da apresentação de 

Comunicações de Pesquisa pelos participantes do evento, e de sua 

publicação online em Anais; 

 Promover a interação e a troca de experiências entre pesquisadores e 

alunos/pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e áreas afins, das Universidades brasileiras e 

estrangeiras. 
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CRONOGRAMA DO X SIDR 

 

Data do evento 

15, 16 e 17 de setembro de 2021 

 

Submissão dos trabalhos completos 

De 09 de novembro de 2020 até 31 de março de 2021 

 

Avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico 

De 16 de abril a 16 de maio de 2021 

 

Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação 

08 de junho de 2021 

 

Divulgação das salas de apresentação dos trabalhos 

03 de setembro de 2021 

 

INSCRIÇÕES 

 

De 1º de junho a 31 de agosto de 2021 

- Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$ 250,00 

- Alunos dos programas de pós-graduação e graduação: R$ 150,00 

Atenção: Data limite para pagamento da inscrição de quem apresentará 

trabalho no evento: 13 de agosto de 2021. 

 

De 1º de setembro até o dia 15 de setembro de 2021 

- Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$ 300,00 

- Alunos dos programas de pós-graduação e graduação: R$ 200,00 
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O Pagamento das inscrições deverá ser realizado: 

- Para os brasileiros, através de boleto bancário, gerado na inscrição no site do 

evento: http://www.unisc.br/site/sidr/ 

- Para os estrangeiros, o pagamento poderá ser realizado no local do evento. 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

COMPLETOS 

 

Os trabalhos deverão ser completos e poderão ser submetidos por 

professores, pesquisadores e estudantes dos Programas de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional e de programas afins à temática do 

desenvolvimento regional, brasileiros e estrangeiros, e serão analisados por um 

Comitê Científico, composto por especialistas nos eixos temáticos do evento. A 

apresentação do(s) trabalho(s) e sua inclusão nos Anais estão condicionadas à 

inscrição e ao pagamento da taxa do evento por pelo menos um dos autores. 

 

Submissão 

• Cada inscrito poderá submeter no máximo três trabalhos para o evento. 

Nessa contagem serão computados os trabalhos submetidos pelo proponente 

como autor e como coautor. 

• Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores. 

• Os trabalhos a serem submetidos para o evento poderão ser 

apresentados oralmente. O Comitê Científico se reserva o direito de indicar 

trabalhos para a categoria pôsteres. A apresentação oral não poderá exceder a 

15 minutos. Após a apresentação de todos os trabalhos previstos para sessão 

de apresentação, em cada sala, será destinado um tempo para debates. A 

apresentação dos trabalhos na forma de pôster será realizada em sessão 

especial, em sala específica para essa modalidade, a ser divulgada na 

programação. 

• Os trabalhos deverão ser encaminhados através do sistema de 

submissão online, disponível por meio da website do evento. Não serão aceitos 

trabalhos enviados por e-mail. O link para submissão de trabalhos é: 

http://www.unisc.br/site/sidr/
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 http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login 

• Os trabalhos que não respeitarem as normas de submissão e de 

apresentação estabelecidas, não serão aceitos. 

 

Idiomas do X SIDR 

Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas Português, Espanhol e 

Inglês. A língua oficial do evento é o português, mas os trabalhos também 

poderão ser apresentados na língua espanhola e inglesa. 

 

Seleção dos Trabalhos 

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

adequação à temática geral do evento, à adesão aos eixos temáticos, à 

originalidade da proposta, sua relevância e contribuição científica e acadêmica 

no campo do desenvolvimento regional. 

 

Trabalhos selecionados para apresentação no X SIDR 

Somente poderão ser apresentados trabalhos originais, de autores 

inscritos no evento e com inscrição paga. 

Os anais serão publicados no mês de outubro de 2021, posteriormente ao 

evento, online e somente com os trabalhos, efetivamente apresentados no 

evento. 

 

Certificados 

• Os certificados serão disponibilizados em formato online após o evento, 

no mês de outubro de 2021. 

• Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos somente 

para os trabalhos efetivamente apresentados. 

 

  

http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidr/login
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PROGRAMAÇÃO 

 

A programação do evento será disponibilizada na segunda circular, e em 

breve no site do evento.  

 

NORMAS DE REDAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 

 

O texto deve ser redigido usando o software Microsoft Word (versão 97-

2003 e seguintes). Configuração das páginas (incluindo o resumo): 

• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 

• Margem superior: 3 cm 

• Margem inferior: 2 cm 

• Margem esquerda: 3 cm 

• Margem direita: 2 cm 

Os títulos e subtítulos deverão ser ordenados segundo os seguintes 

critérios: 

• Título do artigo: Arial, tamanho 14, normal, negrito. 

• Subtítulo: Arial, tamanho 12, normal, negrito. 

• Sub-Subtítulo: Arial, tamanho 12, itálico, negrito. 

 

Configuração do texto do trabalho completo: 

• Fonte Arial, tamanho 11, parágrafo justificado. 

• Espaçamento entre caracteres e palavras: simples. 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

• Número de páginas: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte), 

incluindo ilustrações, bibliografia e notas de final de texto. 

• Numeração de páginas: margem inferior à direita. 

Conteúdo da primeira página: 

• Título do trabalho: centralizado, em caixa alta. 

• Resumo do trabalho: Tamanho máximo de 250 palavras, em um único 

parágrafo, no mesmo idioma do trabalho. 

• Palavras-chave: três a cinco, separadas por ponto. 
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• Identificação do(s) autor(es): não poderá ser feita nenhuma forma de 

identificação dos autores no artigo, para garantir o anonimato da autoria. O 

sistema eletrônico de submissão irá atribuir um código de identificação para os 

artigos que serão avaliados. Trabalhos identificados serão desclassificados. 

 

Regras para as referências bibliográficas: 

• As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

• Para citações no corpo de texto, deverá ser utilizado o sistema autor-

data. Ex: (SANTOS, 1996, p.58). 

Observações: 

• As ilustrações, notas de rodapé, tabelas e gráficos vinculados ao Word, 

deverão ter fonte Arial tamanho 10. 

• As ilustrações deverão ser incorporadas no texto, em formato JPEG. O 

número máximo de ilustrações que o texto deverá apresentar é de 05 (cinco). 

• O arquivo não deverá exceder a 3MB. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordenador) rlls@unisc.br 

- Drª Erica Karnopp (Subcoordenadora) erica@unisc.br 

- Drª Cidonea Machado Deponti 

- Drª Virginia Elizabeta Etges 

- Dr. Silvio Cezar Arend  

- Grasiela da Conceição  

- Carolina de Oliveira  


