
  

Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas e Dinâmicas de Desenvolvimento Territorial 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 
Curitiba, 07.06.2016 

Data: 19 e 20 de outubro de 2016. 

Local: Universidade Cândido Mendes – Campos dos Goytacazes 

Participação do Grupo de Pesquisa no III Seminário Nacional de Planejamento e 

Desenvolvimento 

 

Presentes: Prof. Christian Luiz da Silva, Alain Santoyo, Niklas Weins, Flávia Gomes, Leticia             

Kumegawa, Aline Biagi, Adriana Ripka, Gabriel Fugii. 

 

19/10/2016 – Abertura do evento e mesa de abertura com o Prof. Dr. Christian Luiz da Silva. 

A professora Rosélia Piquet proferiu a abertura do evento, introduzindo a temática sobre             
o ensino e pesquisa na área de planejamento regional no Brasil, abordando também a questão               
dos mestrados profissionais. 

Em seguida, o professor Christian Luiz da Silva, iniciou a mesa de abertura falando sobre o                
futuro das cidades e as cidades do futuro, colocando em pauta questões atuais que englobam a                
Tecnologia e o Desenvolvimento. Um dos questionamentos foi o papel da tecnologia como             
agente de mudança na modernidade, quais benefícios, a sua neutralidade (ou não), se as políticas               
públicas a define e qual o conhecimento sobre as possibilidades de integração e interação dela               
com a sociedade. O sucesso das cidades é entendido como um ambiente que proporciona              
desenvolvimento harmonioso da comunidade, em um território que tenha integridade social e            
perpetuação da cultura, organizando o uso dos recursos naturais de forma sustentável. A             
tecnologia está elencada na raiz da solução e do problema. 

Foi abordado também, o problema da concentração de pessoas nas cidades, que acabam             
trazendo problemas como deficiências na gestão de resíduos, escassez e desperdícios de recursos             
naturais, restrições no sistema de saúde, na educação e segurança pública, entre outros. Essa              
realidade, naturalmente, traz controvérsias e demandas que precisam ser resolvidas. Levando em            
conta as diretrizes para o sucesso da cidade, pressupõe que a solução não é externa, mas uma                 
construção social da tecnologia e do desenvolvimento. No Brasil, as políticas de CT & I e                
industriais são de 2000, privilegiam setores já existentes sem propor a criação de novos; são               
políticas lineares para problemas transversais. Essa é uma oportunidade para um planejamento            
urbano e regional mais adequado para resolução dos problemas apresentados, trazendo a            
importância do papel das pesquisas das universidades também. 

 
 
Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco D, 3º andar 
Rebouças – CEP 80230-901 - Curitiba/PR – Brasil 
https://pd2t.wordpress.com/ 

 
 

http://www.escavador.com/sobre/8805078/roselia-perisse-da-silva-piquet
http://lattes.cnpq.br/8046559694932152
https://pd2t.wordpress.com/
https://pd2t.wordpress.com/
https://pd2t.wordpress.com/
https://pd2t.wordpress.com/
https://pd2t.wordpress.com/
https://pd2t.wordpress.com/


  

Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas e Dinâmicas de Desenvolvimento Territorial 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 
Após a mesa, foi aberto um tempo para perguntas, em que alguns professores e              

congressistas puderam fazer suas contribuições , sugestões e sanar suas dúvidas sobre o exposto              
na palestra. 

Na segunda parte do encontro, o professor da Universidade Federal do ABC, Jeroen Klink,              
contribuiu com sua palestra sobre Políticas Regionais da Metrópole, uma abordagem além do             
centro-periferia. Foram apresentados conceitos, experiências e perspectivas sobre o assunto,          
referindo vários exemplos internacionais aplicados e teóricos como de Francois Perroux, Jacques            
Boudeville e Gunnar Myrdal. 

 

20/10/2016 – Mesas temáticas 

No segundo dia de encontro, os participantes do grupo se dividiram para assistir mesas              
de acordo com seu tema de interesse. A doutoranda Adriana Ripka de Almeida apresentou seu               
artigo “Potencialidade e Limite do Uso de Indicadores Energéticos como Contribuição de Políticas             
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável”, fruto de sua dissertação de mestrado.  

Na parte da tarde aconteceu a mesa de encerramento do evento, intitulada “Pesquisas             
em colaboração entre programas: Caminhos a serem buscados”. Foi ministrada pela profa. Dunia             
Cormelatto da Unochapecó e pelo prof. Prof. José Luis Vianna da Cruz – UCAM. Foram               
apresentadas as perspectivas dos cursos de mestrados profissionais e a urgência em buscar uma              
integração maior entre os cursos do país. 
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