Editorial
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Faccat realizou nos
dias 4 e 5 de outubro de 2018 o II Seminário Nacional de Desenvolvimento Regional (II SNDR).
Dos artigos submetidos e apresentados durante o Seminário foram selecionados 11 artigos
que fazem parte desta Edição Especial da Revista Colóquio. Nesta edição, estão sendo
publicados artigos que abordam temas como o processo de exploração de petróleo na Bacia
de Campos, Política de Habitação de Interesse Social, Patrimônio Cultural, a importância da
universidade e da Previdência Social para o desenvolvimento regional, a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR), a construção de sistemas agroalimentares alternativos,
análises da transparência e da autonomia das estruturas de governança dos municípios e,
ainda, da sucessão na agricultura familiar.
No primeiro artigo, Irenice Aparecida Nunes de Sousa Deodato e Valdir Júnio dos
Santos analisam o processo de exploração de petróleo na Bacia de Campos e como este
alterou a configuração sócio-política-administrativa e econômica da região Norte Fluminense
no Estado do Rio de Janeiro. O artigo teve como objetivo analisar a composição dos gastos
públicos sociais e orçamentários do período de 1999 a 2016 do município de Quissamã. No
segundo artigo, Clarete Trzcinski e Augusto Jobim do Amaral analisam as políticas de habitação
no município de Chapecó (SC) e os efeitos da violência social operados a partir da segregação
socioespacial.
Em seguida, Cristina Seibert Schneider aborda as políticas públicas de preservação do
patrimônio cultural no âmbito das cidades pequenas, onde existe uma intricada teia social
denominada capital social formada por redes de comunicação informais, mais flexíveis e ágeis,
desburocratizando os processos de decisão e os contatos entre os agentes culturais na
formulação e implantação de políticas públicas. Ainda tratando de aspectos culturais e sua
interface com a economia, o artigo de Renata Bastos Dellamea Ferraz e Judite Sanson de Bem
analisam as particularidades do equilíbrio financeiro do Theatro São Pedro, de Porto Alegre,
após sua reinauguração nos anos 1980. O objetivo do estudo foi analisar a gestão da
instituição e mostrar de que forma a Fundação Teatro São Pedro e a Associação dos Amigos do
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Theatro São Pedro conseguiram administrar o local e garantir a continuidade de suas
atividades.
Na sequência, Cláudio Machado Maia e Taíz Viviane dos Santos apresentam uma
percepção dos atores sociais, comunidade acadêmica e regional da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, quanto ao atendimento do campus à missão
institucional de contribuir para o desenvolvimento regional. Para cumprir sua finalidade, a
universidade tem que dar um retorno concreto à região onde a mesma está inserida, através
do tripé ensino, pesquisa e extensão, visando melhorar a qualidade de vida da sociedade e
proporcionar o desenvolvimento regional sustentável. Outro aspecto do desenvolvimento
regional, analisado no sexto artigo por Rossandra Oliveira Maciel de Bitencourt e Fabiano
Abranches Silva Dalto, foi o processo de envelhecimento populacional e o papel da Previdência
Social e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) nos municípios do COREDE Litoral/RS.
Entre 2000-2010 verificou-se que a região teve um grande aumento populacional, com a
população acima de 60 anos aumentando 75%. Este crescimento se explica pela busca nos
balneários, pela população idosa, de um lugar que propicie lazer e maior qualidade de vida e,
por outro lado, como resultado do aumento do êxodo juvenil nos municípios rurais. Esta
particularidade dos municípios rurais é abordada por Ana Paula Grando, Márcia Luiza Pit Dal
Magro e Rosana Maria Badalotti no sétimo artigo, quando tratam dos processos sucessórios
da agricultura familiar, afirmando que a saída dos jovens do meio rural representa uma
ameaça para a reprodução social da agricultura familiar. O objetivo foi analisar como as
organizações sociais representativas da agricultura familiar, situadas no oeste do estado de
Santa Catarina, avaliam os efeitos das políticas públicas para a sucessão familiar no meio rural.
No oitavo artigo, Tanise Dias Freitas e Anelise Graciele Rambo analisam os avanços e
desafios da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) à luz das dinâmicas
territoriais promovidas pelo Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Subregionais (Promeso), tendo como caso específico o estudo da Mesorregião Grande Fronteira
do Mercosul. O enfoque teórico foi subsidiado pela ideia de desenvolvimento como satisfação
das necessidades humanas fundamentais, que se fortalece na interação dos processos globais
com os comportamentos locais, na interação do pessoal com o social, do planejamento com a
autonomia e da sociedade civil com o Estado. Em seguida, Jaqueline Mallmann Haas, Anelise
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Graciele Rambo e Jairo Alfredo Genz Bolter, a partir da constatação de que o mercado mundial
de alimentos é formado por grandes corporações transnacionais que produzem e ofertam
alimentos padronizados, analisam os resultados da criação de Núcleos de Agroecologia e
Produção Orgânica (NEAs), como possibilidade de construção de sistemas agroalimentares
alternativos, que reconhecem saberes dos agricultores familiares, fortalecem relações mais
sustentáveis com o ambiente e contribuem com a segurança e a soberania alimentar.
Nos dois últimos artigos desta edição especial, são apresentados dois temas
diretamente relacionados com a gestão pública municipal. No décimo artigo, Angélica Denise
Klein analisa a transparência das despesas do Legislativo Municipal, fazendo uso da
implantação de um aplicativo. A autora examina as características da subsidiariedade e da
autonomia local. A justificativa para pesquisar tal questão deu-se em razão da necessidade de
tornar transparentes as despesas do Legislativo Municipal, aproximando o cidadão da Câmara
Municipal. Por fim, Idir Canzi e Myriam Aldana Vargas discutem a problemática da autonomia
dos municípios brasileiros no sistema federativo, perpassando sua análise sobre o
desenvolvimento da integração regional da faixa de Fronteira entre Brasil e Argentina, a partir
da instalação em 2011 dos Núcleos Estaduais de Santa Catarina e Paraná de Integração da
Faixa de Fronteira e da experiência dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da
Fronteira (CIF), criado em 2009.
Desejamos a todos uma boa leitura e lembramos aos professores, pesquisadores e
estudantes que tenham interesse em escrever e publicar seus artigos em periódicos
científicos, que a revista Colóquio recebe esses artigos, de forma contínua, submetidos após a
realização do cadastro como autor, no site da revista.
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