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Apresentação

Ao completar quatro anos de existência a revista Desenvolvimento

em Questão do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Desenvolvi-

mento da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande

do Sul – Unijuí – lança sua oitava edição com um número especial, reu-

nindo os trabalhos apresentados no III Encontro Internacional em De-

senvolvimento realizado nos dias 27 e 28 de outubro de 2005 no salão de

atos da Unijuí, campus Ijuí/RS.

Promovido pelo Curso de Mestrado em Desenvolvimento, o even-

to teve por objetivo possibilitar a troca de experiência entre pesquisado-

res e centros de pesquisa em torno da temática do desenvolvimento

local e regional.

O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento

da Unijuí, de caráter multidisciplinar, procura firmar sempre mais sua

identidade temática aprofundando a reflexão teórica sobre a questão do

desenvolvimento. Nesse sentido, procura ocupar espaços de reflexão

crítica e de atuação propositiva na perspectiva de contribuir para a gera-

ção e a consolidação da pesquisa e da produção científica na área das

Ciências Sociais Aplicadas.

Com esta preocupação procura promover a cada ano o debate com

alunos, professores e pesquisadores a partir de concepções teóricas rela-

cionadas à questão do desenvolvimento e de experiências internacio-

nais de processos de desenvolvimento local e regional. Este debate cons-

tante no Programa de Pós-graduação culmina com um Encontro Interna-

cional anual que reúne alunos, professores e pesquisadores da própria

instituição e de instituições conveniadas, objetivando a reflexão e a so-

cialização dos resultados do conhecimento gerado a partir das diferentes

pesquisas desenvolvidas no âmbito das instituições.
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O Encontro Internacional em Desenvolvimento, além de consti-

tuir-se em espaço privilegiado de discussão e reflexão acadêmica, tam-

bém possibilita a troca de experiências entre pesquisadores do campo

das ciências sociais aplicadas de modo a construir propostas de interven-

ção na realidade regional e da busca de alternativas que possam contri-

buir para a construção de um processo de desenvolvimento apto a gerar

maior inclusão social. Os trabalhos publicados nesta edição resultam deste

esforço materializado no III Encontro Internacional de Desenvolvimen-

to que aconteceu no final de 2005.

O trabalho de Ivo Theis, professor da Fundação Universidade

Regional de Blumenau/SC, resulta da sua conferência no painel sobre

“Desenvolvimento Sustentável”. Já o trabalho dos professores Victor

Ramiro Fernández, José Ignacio Vigil e Maria Cecília Güemes, docen-

tes da Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fé, República Argen-

tina é produto da conferência proferida pelo professor Victor no painel

“O Banco Mundial e o seu discurso sobre o papel do Estado no desenvol-

vimento: análise sobre suas inconsistências e efeitos”.

Hubert Drouvot, diretor do Instituto Franco-Brasileiro de Gestão

de Empresas e professor de l’Institut d’Administration des Entreprises de

l’Université Pierre Mendes France, de Grenoble/França, foi o conferencista

do Painel “Estratégias de Desenvolvimento Local: a experiência da

França”. Esta sua intervenção deu origem ao trabalho que sistematizou

junto com Cláudia Magalhães.

O trabalho de Gerd Wassenberg, Lurdes Marlene Seide Froemming

e Cássio de Azambuja é uma síntese da conferência do professor Gerd,

diretor executivo do Instituto de Fomento à Inovação e ao

Empreendedorismo e docente da Fachhouchule Gelsenkirchen, da Alema-

nha, no painel sobre “Empreendedorismo, Inovação Tecnológica e De-

senvolvimento Regional”.
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Por fim, a conferência do professor Jean-Yves Carfantan, da Ecole

Supérieure d’Agronomie d’Angers/França, proferida no painel que discutiu

os “Acordos comerciais entre a União Européia e o Mercosul sob o ponto

de vista europeu”, serviu de base para o trabalho escrito juntamente com

o professor Argemiro Luís Brum da Unijuí.

Da mesma forma que aconteceu nos momentos de debate em cada

um dos painéis, esperamos que a publicação destes trabalhos possa con-

tribuir para ampliar o debate e os questionamentos entre os nossos leito-

res. A revista Desenvolvimento em Questão mais uma vez se coloca à dispo-

sição para receber contribuições que venham alimentar este debate, tan-

to no sentido de reforçar idéias, responder criticamente posicionamentos

teórico-metodológicos utilizados pelos nossos colaboradores para anali-

sar processos ou situações de desenvolvimento, quanto para agregar no-

vos temas, conceitos ou abordagens que contribuam para alargar e fazer

avançar as reflexões em torno do desenvolvimento.

David Basso

Presidente do Comitê Editorial


