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O EVENTO 

O III-SLAEDR (Simpósio Latino-americano de Estudos de Desenvolvimento Regional) se 
concretiza em 2022 de forma integrada com outros dois Eventos Itinerantes: o III-ELAGS 
(Encuentro Latinoamericano de Gestión Social) e o VII-SIDER (Seminário Internacional de 
Integração e Desenvolvimento Regional).   

A Comissão Organizadora Geral do Evento decidiu manter este ano o formato On-Line. O 
evento será realizado de 8 a 11 de novembro de 2022. 

O Simpósio Latino-americano de Estudos de Desenvolvimento Regional (SLAEDR) é o 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 
(PLUR) 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 21ª turma em 2022, já tendo titulado neste 
período mais de 400 mestres. A partir de 2016, passou a ofertar o curso de Doutorado em 
Desenvolvimento Regional, com a oferta da 7ª turma em 2022, com a titulação de 30 doutores 
até agosto de 2022. 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 PLUR 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.  

O Encuentro Latinoamericano de Gestión Social (ELAGS) é o evento da Red Latinoamericana 
de Gestión Social (RELAGS), que nasceu das discussões que se iniciaram durante a realização 
do I Encuentro de Gestión Social realizado no Equador, numa parceria da Escuela Politecnica 
Nacional del Ecuador (Quito, EC), da Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, EC) e da 
Universidad de Azuai (Cuenca, EC), em novembro de 2019. Em outubro de 2021, a RELAGS 
realizou o II Encuentro Latinoamericano de Gestión Social, coordenado pela Universidad del 
Valle, de Cali, Colômbia. No final do Encontro de 2021 foi definido que o III-ELAGS seria 
realizado juntamente com o III-SLAEDR, sob a organização da RELAGS e do PPGDR/UNIJUÍ. La 
RELAGS es una red constituida por diferentes redes y sociedades académicas de la región, que 
están comprometidas con la producción científica comprehensiva y crítica para el estudio de 
la Gestión social en Latinoamericana, y la difusión de todos los aportes de conocimiento que 
en torno a la gestión social se produzcan. Asume como compromiso ético, una perspectiva 
crítica, emancipadora y decolonial de este campo de estudios, así como el respeto a la 
naturaleza y la defensa de la integridad de la vida humana en comunidad. Comprende que, en 
Latinoamérica, la Gestión Social se ha desarrollado de manera heterogénea y diversa. De 
ninguna manera rechaza las contribuciones del conocimiento producido en otras latitudes, 
sino que defiende una apropiación crítica para la realidad de la región desde sus necesidades 
y especificidades, esto permite ir más allá de la simple reproducción del status quo originado 
en dichas regiones. 



 

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 concretos de 
desenvolvimento regional que tenham a participação dos cursos e programas do Grupo 
Aranduassu Desenvolvimento.  

O EVENTO INTEGRADO III-SLAEDR/III-ELAGS/VII-SIDER tem os seguintes objetivos: 

− Constituir-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 PLUR (no Brasil) e de universidades latino-americanas 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; 

− Constituir-se em espaço de discussão, onde são apresentados resultados dos projetos de 
pesquisa e extensão desenvolvidos no âmbito de cursos/programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, 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; 

− Oportunizar o encontro de pesquisadores nacionais e internacionais, para a socialização 
de reflexões e debates sobre temas afins ao desenvolvimento territorial, governança, 
integração e cooperação regional. 

− Aproximar os programas e cursos de pós-graduação e fomentar ações conjuntas no âmbito 
da pesquisa, ensino e extensão, visando a promoção do desenvolvimento regional. 

O III-SLAEDR/III-ELAGS/VII-SIDER escolheu como tema central: 

SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO, ESTATALIDADES, CAPACIDADES TERRITORIAIS E 

CIDADANIA NA NOVA (DES)ORDEM MUNDIAL 

 



 

O tema central orientou a organização do evento em oito sessões temáticas para 

submissão de trabalhos e para a programação geral do evento: 

ST1 – Gestão social e controle social de territórios 

Esta ST organiza-se para a apresentação e discussão de pesquisas e ações que abordam a gestão social, 

a participação e o controle social de territórios. Cientes da polissemia conceitual inerente à gestão 

social e ao controle social, pretende se explorar resultados de pesquisas e estudos que abordem 

concepções teóricas e metodológicas sobre gestão social e desenvolvimento territorial; e pesquisas e 

ações que versem sobre a participação e o controle social de políticas públicas e de combate à 

corrupção. Neste sentido, a ST1 está organizada para receber a submissão de artigos com as seguintes 

abordagens:  

− experiências de desenvolvimento local;  

− práticas e concepções de gestão social em políticas públicas, programas e projetos de instituições 

estatais e não estatais;  

− poder local, relações de poder nos processos de desenvolvimento territorial;  

− processos de cidadania deliberativa e participativa;  

− conselhos gestores de políticas públicas;  

− conselhos municipais e regionais de desenvolvimento;  

− observatórios sociais;  

− tecnologias sociais, inovações sociais e sustentabilidade;  

− bem viver, pós-desenvolvimento, decolonialidade; 

− participação social como resistência à autocratização;  

− temas afins e emergentes. 

  

ST2 – Dinâmicas demográficas, governança e patrimônio territorial 

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 quanto o 

privado e o terceiro setor estão direta e necessariamente implicados nessas diferentes dinâmicas. 

Como referências são requeridos os fundamentos e práticas de governança, abordando-a também a 

partir as definições de governança territorial, governança cooperativa, governança corporativa, 

governança pública, governança social e outras. A combinação destes, em abordagens 

multidisciplinares, estão relacionados a abordagem territorial do desenvolvimento e ao estudo do 

patrimônio territorial. Novos fundamentos e conceitos estão contribuindo em sua melhor definição e 

entendimento. 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 

− Governança e temas compostos nas definições de governança territorial, cooperativa, social, 

pública, corporativa e outras. 

− Patrimônio territorial. 

− Composições e Dimensões do patrimônio territorial. 

− Abordagem territorial do desenvolvimento e patrimônio territorial.  

ST3 – Políticas públicas, planejamento urbano e integração regional  

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; arranjos institucionais na gestão dos serviços públicos; relações entre Estado, 
mercado e sociedade civil; relações de poder e poder local; especificidades históricas 
regionais; capital social; repercussões locais de políticas e programas estaduais e federais. 
Assim, podem ser submetidos trabalhos sobre: 

− Observatórios   

− Dinâmicas e transformações territoriais; 

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

− 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 

ST4 – 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 

− Gestão de cadeias produtivas 

− Economia e comércio internacional 

ST5 – Cooperativismo, economia colaborativa e desenvolvimento 

Tem como objetivo promover o intercâmbio acadêmico de teorias, experiências e efeitos das 
ações do cooperativismo, das cooperativas, do movimento cooperativo e da economia da 
cooperação relacionada ao desenvolvimento. O desenvolvimento adotado a partir das suas 
diversas denominações associadas como: regional, territorial, local, sustentável e outras. 
Alguns tópicos dessa agenda:   

− análise de experiências das cooperativas no desenvolvimento; influências e impactos das 
cooperativas em termos econômicos, sociais e ambientais;  

− relações entre cooperativismo e objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS);  

− O Cooperativismo e o papel das cooperativas na emergência climática e outras crises 
ambientais;  

− iniciativas de organizações cooperativas e iniciativas da economia da cooperação, 
economia circular relacionadas ao desenvolvimento;  

− cooperativas em processos de desenvolvimento sustentável;  

− papel das cooperativas em sistemas cooperativos de governança territorial;  

− processos de gestão compartilhada de projetos de interesse comunitário;  

− aspectos teóricos da relação entre cooperativismo e o desenvolvimento. 

− Economia da cooperação  como instrumento de desenvolvimento: 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, e Autogestão  

− Economias social, solidária, circular, criativa 

− Aglomerações produtivas (APLs, SLPs, SLOT´s, Agropólos e outros)  

ST6 - Cidades e Territórios criativos e sustentáveis 

Propõe o estudo de cidades e territórios criativos, que buscam incorporar uma perspectiva 
crítico-reflexiva de análise, que contemple uma abordagem de desenvolvimento nos aspectos 
econômicos, sociais, ambientais e simbólicos de um determinado espaço. Abriga igualmente 
estudos relacionados à economia criativa na perspectiva de um novo modelo de 
desenvolvimento, compreendendo setores e processos, cujo insumo preponderante é a 
inovação/criatividade para a promoção do desenvolvimento sustentável. Com isso, a sessão 
propõe debater os seguintes temas: 

− O papel da economia criativa para o desenvolvimento sustentável 

− Cidades e territórios criativos 

− Sustentabilidade ambiental e social nos territórios 

− Fatores críticos de sucesso para a digitalização (TIC) de cidades criativas 

− O papel das cidades no desenvolvimento do território 

− Marketing de lugares e territórios 

− Ecossistemas de inovação no contexto de cidades e territórios inteligentes 

− O empreendedorismo como propulsor de cidades e territórios criativos 

ST7 – Agenda 2030 e desenvolvimento sustentável 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou Agenda 2030 integram o pacto global 
assinado durante a Cúpula das Nações Unidas, em 2015, pelos 193 países membros. A agenda 
é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com 
foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no 
mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030. Os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou 
sociais. O centro desta iniciativa global é o desenvolvimento sustentável. A temática ambiental 
tem sido abordada das mais diferentes maneiras, em especial a dimensão da crise ambiental, 
que se manifesta nos eventos climáticos catastróficos. 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. Busca-se os fundamentos locais e 
internacionais, especialmente construídos no espaço da ONU, como elo comum de orientação 
para a construção de modelos de sociedades democráticas e sustentáveis. 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;  

− Sociedade de consumo e Educação ambiental;  

− Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as propostas da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para sociedades sustentáveis inseridas na Agenda 2030; 

− Sociedades sustentáveis e os temas emergentes da Mudança Climática;  

− Desenvolvimento Sustentável e a qualidade de vida;  

− 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;  

− 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; 

− A relação da economia e suas práticas, com o desenvolvimento sustentável. 
 

CRONOGRAMA 

O Cronograma geral do III-SLAEDR/III-ELAGS/VII-SIDER chama atenção para as seguintes 

etapas e datas: 

ETAPAS DATA INICIAL DATA FINAL 

Submissão de artigos 11/07/2022 31/08/2022 

Divulgação da programação preliminar do evento até 31/07/2022 

Avaliação duplo-cega 01/09/2022 02/10/2022 

Divulgação dos artigos aceitos até 15/10/2022 

Prazo final para pagamento da inscrição pelos autores 
que submeteram trabalhos  

até 23/10/2022 

Inscrição de coautores dos trabalhos submetidos e 
participantes sem submissão 

16/10/2022 07/11/2022 

Inscrições para o Pré-evento: reuniões de redes e 
grupos de pesquisa – lançamento de livros – reunião de 
editores (via e-mail) 

até 19/10/2022 

Publicação da programação final do evento 20/10/2022 

Divulgação do cronograma de comunicações até 31/10/2022 

Realização das atividades pré-evento 08/11/2022 

Realização do III-SLAEDR/III-ELAGS/VII-SIDER  09/11/2022 11/11/2022 

Publicação dos Anais dos Trabalhos Completos 
apresentados   

entre 31/12/2022 e 31/03/2023 

 



 

Normas de Submissão e Apresentação dos Trabalhos 

O SLAEDR/ELAGS/SIDER 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/ELAGS/SIDER 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 do Evento 
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 15 de outubro de 2022.  

Investimento: 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 (15/10/2022), quando deve fazer login em sua inscrição e efetuar o 
pagamento por meio das opções disponíveis, até 23 de outubro de 2022. 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) de 
16/10/2022 até 23/10/2022. De 24/10 a 07/11 as inscrições podem ser efetuadas com valor 
adicional. 

 

INVESTIMENTO 

CATEGORIA 

Valor da Inscrição (em R$) 

Autor 
principal 

Coautores e Participantes 
sem submissão 

até 
23/10/2022 

até 
23/10/2022 

de 24/10 a 
07/11/2022 

Professores, Pesquisadores, Profissionais 
e Estudantes de Pós-graduação 

120,00 60,00 100,00 

Estudantes de graduação X 30,00 50,00 

 

Anais do III-SLAEDR/III-ELAGS/VII-SIDER: 

Os trabalhos submetidos e aprovados, efetivamente apresentados no evento, serão 
publicados nos Anais em formato online até 31 de março de 2023, pela Coordenação do 
Evento com apoio da Editora da UNIJUÍ. 

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 trabalhos 
efetivamente apresentados no evento, sendo disponibilizados em formato online em prazo 
de até 30 dias. 

Os certificados de participação no evento serão emitidos para os participantes 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 e procedência de citações 
bibliográficas são de responsabilidade dos autores. 

− Serão aceitos trabalhos redigidos em português, espanhol e inglês. Independente da 
escolha, o título, resumo e palavras-chave devem conter tradução nos outros dois 
idiomas. 

− 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 serão publicados nos Anais do Evento. 
− O cronograma geral com a distribuição das apresentações por Sessão Temática pode ser 

consultado no site do evento a partir de 26/10/2022. 

ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Os autores devem verificar os seguintes itens antes da submissão: 
1) Utilizar o Template do Evento disponível no site para elaboração dos trabalhos a serem 

submetidos; 
2) O arquivo deve estar protegido contra vírus por meio de escaneamento com um antivírus 

devidamente atualizado; 
3) Os trabalhos devem ser enviados para submissão sem qualquer identificação ou indicação 

de autoria no campo “propriedade” e no corpo do trabalho; 
4) Para iniciar a submissão de trabalho no sistema, é necessário optar por um dos seguintes 

links, conforme o caso: 
5) SUBMISSÃO DE TRABALHO BRASILEIROS - Professores, pesquisadores, profissionais e 

estudantes de Pós-Graduação 
6) SUBMISSÃO DE TRABALHO ESTRANGEIROS - Professores, pesquisadores, profissionais e 

estudantes de Pós-Graduação 
7) 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; 
8) Autores estrangeiros: informe e-mail e número de documento de Identidade (Passaporte 

ou outro); na sequência informe dados básicos e dados adicionais solicitados; 



 

9) 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.); 

10) 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. 

11) Não será aceita a inclusão de coautores após a submissão; 
12) Respeitar os prazos de submissão. 
 

IMPORTANTE: Verificar a Sessão 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:  
1) Formato do papel: A4; 
2) Fonte: Times New Roman/ tamanho 12; 
3) Espaçamento entre linhas simples, texto disposto em uma coluna; 
4) Espaçamento entre parágrafos 12 pt 
5) Primeira linha do parágrafo sem recuo. 
6) Alinhamento: justificado; 
7) Margens: superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 
8) Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito; 
9) Títulos em letras maiúsculas e subtítulos em letras minúsculas; 
10) Formato do arquivo: PDF; 
11) Notas de fim de texto: não utilize notas de rodapé, insira as notas no final do documento. 
12) 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. 

13) O trabalho pode ter no máximo 20 páginas e no mínimo 10 páginas, incluindo título, 
resumo, o texto propriamente dito, ilustrações e referências. 

 
Estrutura sugerida para o trabalho: 
– Título em português 
– Título em espanhol 
– Título em inglês   
– Resumo (entre 100 e 250 palavras) 
– Palavras chaves (entre 3 e 5, separadas por ponto) 
– Resumen 
– Palabras clave 
– 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; título em Caixa Alta – 
maiúsculas – e negrito; subtítulo de seção em Caixa Baixa – minúsculas – e negrito; subtítulo 
de subseção em Caixa Baixa – minúsculas – e itálico)  
CONSIDERAÇÕES FINAIS ou CONCLUSÕES      
REFERÊNCIAS 
 

SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: ETAPAS PARA INSERÇÃO DO TRABALHO E DAS 

INFORMAÇÕES NO PORTAL 

O link de inscrição estará disponível a partir do dia 11 de julho de 2022.  

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 trabalhos selecionados serão publicados conforme informações submetidas pelo autor 
responsável, não sendo possível realizar qualquer alteração após o prazo final de submissão 
(31/08/2022).  

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.  

Atenção para o cadastro dos autores: Além de inserir os autores no template do trabalho, o 
autor responsável pela inscrição deverá cadastrar cada autor diretamente no sistema, na 
opção específica "Autores", disponível no formulário de inscrição. Os nomes dos autores que 
não forem cadastrados nesta opção, não constarão no certificado. 

O limite de autores por trabalho são 6 (seis). 

Para elaboração do trabalho, o participante deverá utilizar o template TRABALHO COMPLETO, 
disponível na opção Templates no menu lateral desta página ou através do link TRABALHO 
COMPLETO 

Na inscrição, devem ser anexados dois arquivos em formato PDF: 

− uma versão completa, com identificação dos autores. Esta versão será publicada nos anais 
do evento, caso o trabalho seja aprovado. 

− uma versão sem identificação dos autores, a fim de garantir o anonimato do processo de 
avaliação. Nesta versão devem ser removidos: os nomes dos autores do trabalho e as 
referências que identificam o trabalho e os autores. Atenção: devem ser removidas as 
referências dos autores do trabalho, não as referências bibliográficas. As referências 
bibliográficas é item obrigatório em todas as versões. 

O conteúdo do trabalho, em ambas as versões, deve ser exatamente o mesmo. 

 



 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO 

O detalhamento da programação, com informação dos temas da conferência e mesas 
temáticas, palestrantes, painelistas e mediadores serão informadas em breve. 

Data 
Horári

o 
Atividade Horário Atividade 

Horári
o 

Atividade 

08/11 

Programação Pré-Evento 

10:00 
12:30 

Reuniões de Grupos e 
Redes de Pesquisa 

Reunião de Editores 
Lançamento de livros 

14:30  
18:30 

Reuniões de Grupos 
e Redes de Pesquisa 
Reunião de Editores 

Lançamento de livros  

X X 

Programação do Evento 

09/11  

10:00 
10:30 

Abertura Oficial  
 

14:30 
16:30 

Mesa 1: 
19:30 
21:30 

Mesa 2:  

10:30 
12:30 

Conferência de Abertura 
16:45 
18:45     

Comunicação de 
Trabalhos nas 

Sessões Temáticas  

10/11  

08:30 
10:30 

Comunicação de 
Trabalhos nas Sessões 

Temáticas 

14:30 
16:30 

Mesa 4:  
19:30 
21:30    

Mesa 5: 
10:30 
12:30 

Mesa 3: 
16:45 
18:45     

Comunicação de 
Trabalhos nas 

Sessões Temáticas 

11/11 

08:30 
10:30 

Comunicação de 
Trabalhos nas Sessões 

Temáticas 

14:30 
16:30 

Mesa 7:  X X 

10:30 
12:30 

Mesa 6:  
16:45 
18:45     

Encerramento X X 



 

Coordenador Geral 

Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt 

 

Comissão Organizadora Geral 

Prof. Dr. Martin Coy – Institut für Geographie/Universität Innsbruck – Áustria 
Prof. Dr. Klever Efraín Naranjo Borja – Relags e PDGT/EPN Escuela Politécnica Nacional – 

Quito, Ecuador 
Profª. Drª. Karem Sánchez – Relags e UNIVALLE – Cali, Colômbia 

Prof. Dr. Airton Adelar Mueller – PPGDR/UNIJUÍ – RS  
Prof. Dr. Alexandre Assis Tomporoski – UnC – SC  

Profª. Drª. Anelise Graciele Rambo – PGDREDES/UFRGS – RS  
Prof. Dr. Luis Brum – PPGDR/UNIJUÍ – RS  

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

Prof. Dr. Fernando Guilherme Tenório – Relags e PPGDR/UNIJUÍ – RS 
Prof. Dr. Jandir Ferreira de Lima – PPGDRA/UNIOESTE – PR  

Prof. Dr. Jeová Torres – Relags e UFCA-CE 
Prof. Dr. Jorge Oneide Sausen – PPGDR/UNIJUÍ – RS 

Prof. Dr. Lucir Reinaldo Alves – PPGDRA/UNIOESTE – PR  
Prof. Dr. Pedro Luís Buttenbender – PPGDR/UNIJUÍ – RS e Redeteg 

Prof. Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira – OBSERVA-DR e PPGDR/UNISC – RS  
Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt – PPGDR/UNIJUÍ – RS  

Prof. Dr. Tarcísio Dorn de Oliveira – PPGDR/UNIJUÍ – RS 
Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Jr. – PPGDRA/UNIOESTE – PR 

 
 
 
 

Comissão Organizadora Executiva 

Prof. Dr. Airton Adelar Mueller 
Prof. Dr. Argemiro Luis Brum 
Prof. Dr. Jorge Oneide Sausen 

Prof. Dr. Pedro Luís Buttenbender 
Prof. Dr. Sérgio Luís Allebrandt 

Prof. Dr. Tarcísio Dorn de Oliveira 
 



 

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 POSGEA/UFRGS 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 

JANDIR FERRERA DE LIMA PPGDRA/UNIOESTE PR 

JAQUELINE MALLMANN HAAS PGDREDES/UFRGS RS 

JEFFERSON A. R. STADUTO PPGDRA/UNIOESTE PR 



 

JEOVA TORRES SILVA JÚNIOR UFCA CE 

JOANNA KUROWSKA-PYSZ AKADEMIA WSB POLÔNIA  

JOAQUÍN FARINÓS DASÍ UNIVERSIDAD DE VALÊNCIA ESPANHA 

JOÃO APARECIDO BAZOLLI PPGDR/UFT TO 

JOÃO MENDES DA ROCHA NETO PPGA/UnB DF 

JOÃO SERAFIM TUSI DA SILVEIRA PPGGEO/URI RS 

JORGE LUIZ AMARAL DE MORAES PPGDR/FACCAT RS 

JORGE ONEIDE SAUSEN PPGDR/UNIJUÍ RS 

JOSE ANTÔNIO GONZALEZ DA SILVA PPGSAS/UNIJUI RS 

JOSE EDUARDO STOROPOLI  UNINOVE SP 

JOSE ROBERTO PEREIRA PPGA/UFLA MG 

JUAN CARLOS AYALA CALVO UNIVERSIDAD DE LA ROJA ESPANHA 

JUEDIR VIANA TEIXEIRA UNAM ARGENTINA 

JULIO JOSÉ PLAZA-TABASCO 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 

MANCHA 
ESPANHA 

KAREM SANCHEZ  UNIVERSIDAD DEL VALLE COLOMBIA 

KLEVER EFRAÍN NARANJO BORJA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL EQUADOR 

LAMOUNIER ERTHAL VILLELA PPGDT/UFRRJ RJ 

LEONIR TEREZINHA UHDE PPGDR/UNIJUÍ RS 

LUCIR REINALDO ALVES PPGDRA/UNIOESTE PR 

LUIS FELIPE DIAS LOPES  UFSM RS 

LUIS FERNANDO SOARES ZUIN PPGIIA-FZEA-USP SP 

LUKASZ WROBLEWSKI AKADEMIA WSB POLÔNIA  

LURDES MARLENE SEIDE FROEMMING PPGDR/UNIJUÍ RS 

MARCELO FERNANDO LOPEZ PARRA 
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN 

BOLÍVAR 
EQUADOR 

MARCO ANDRE CADONA PPGDR/UNISC RS 

MARCO ANTONIO MATTEDI PPGDR/FURB SC 

MARCO ANTONIO VERARDI FIALHO PPGER/UFSM RS 

MARCOS AURÉLIO SAQUET UNIOESTE PR 

MARCOS JUNIOR MARINI PPGDR/UFTPR PR 

MARCOS PAULO DHEIN GRIEBELER PPGDR/FACCAT RS 

MARIA DAS MERCÊS CABRITA DE MENDONÇA 
COVAS 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE PORTUGAL 

MARIA LUIZA MILANI PPGDR/UnC SC 

MARIA MARGARETE BACCIN BRIZOLLA PPGDR/UNIJUÍ e PPGSAS/UNIJUÍ RS 

MARIA RAQUEL LUCAS UNIVERSIDADE DE ÉVORA PORTUGAL 

MARIA VALENTINA LOCHER 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 
ARGENTINA 

MARIO RIEDL GDR/FACCAT RS 

MARKUS ERWIN BROSE PPGDR/UNISC RS 

MARLISE AMALIA REINEHR DAL FORNO UFRGS RS 

MARTYN COY UNIVERSITÄT INNSBRUCK AUSTRIA 

MARY SANDRA GUERRA ASHTON MPIC/FEEVALE RS 



 

MICHAEL KLINGLER UNIVERSITÄT INNSBRUCK ÁUSTRIA 

MIGUEL PACÍFICO FILHO PPGDR/UFT  TO 

MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER PPGDRA/UNIOESTE PR 

MOACIR JOSÉ DOS SANTOS PGMGDR/UNITAU SP 

MOACIR PIFFER PPGDRA/UNIOESTE PR 

NADJA SIMONE MENEZES NERY DE OLIVEIRA PPGDRA/UNIOESTE PR 

NELSON JOSÉ THESING PPGDR/UNIJUÍ RS 

NILDA CATALINA TÃNSKI UNAM ARGENTINA 

NILTON MARQUES DE OLIVEIRA  UFT  TO 

PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA PPGDRA/UNIOESTE PR 

RAFAEL RODRIGO WOLFART TREIB  UFFS SC  

RENATO FABIANO CINTRA UFGD MS 

RICARDO DE SAMPAIO DAGNINO PGDREDES/UFRGS RS 

RICARDO RIPPEL PPGDRA/UNIOESTE PR 

ROBERTO CARLOS DALLONGARO URI/SANTIAGO RS 

ROBERTO TADEU RAMOS MORAIS PPGDR/FACCAT RS 

ROGERIO LEANDRO LIMA DA SILVEIRA PPGDR/UNISC RS 

ROMUALDO KOHLER PPGDR/UNIJUÍ RS 

RUI MANUEL DE SOUSA FRAGOSO UNIOESTE PR 

SANDRA BEATRIZ VICENCI FERNANDES PPGDR/UNIJUÍ RS 

SERGIO LUIS ALLEBRANDT PPGDR/UNIJUÍ RS 

SERGIO LUIZ KUHN UFTPR PR 

SILVIO CEZAR AREND PPGDR-UNISC RS 

SORAYA TANURE PPGDR/FACCAT RS 

TARCISIO DORN DE OLIVEIRA PPGDR/UNIJUI RS 

TANISE DIAS FREITAS PPGDR/UNISC RS 

TATIANI SOBRINHO DEL BIANCO UTFP  PR 

VALDIR ROQUE DALLABRIDA PPGDTS/UFPR PR 

VANIA GISELE BESSI  FEEVALE RS  

VERNER LUIS ANTONI PPGAdm/UPF RS 

VICTOR RAMIRO FERNANDEZ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 
ARGENTINA 

VILMAR ANTONIO BOFF PPGGEO/URI RS 

VIRGINIA ELISABETA ETGES PPGDR/UNISC RS 

VIVIANE ROSSATO LAIMER 
 CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ANHANGUERA 
SP 

WALDECY RODRIGUES PPGDR/UFT TO 

WALTER FRANTZ PPGED/UNIJUI RS 

WEIMAR FREIRE DA ROCHA JR. PPGDRA/UNIOESTE PR 

WLADEMIR LEITE CORREIA FILHO UEA AM 

ZELIMAR SOARES BIDARRA PPGDRA/UNIOESTE PR 

 


