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Introdução/Agenda

• Uni-FACEF 
• Caso da implantação e da consolidação do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário 
Municipal de Franca

• Síntese dos principais aspectos relacionados
– Objetivos
– Estrutura
– Características 

• Efeitos do Programa (importância para o Desenvolvimento Local)
– inserção social 
– egressos do Programa
– projetos Sociais
– parcerias
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• Franca-SP
• Autarquia Municipal
• 68 anos de existência 

– (aprox. 2300 alunos)

• Cursos Graduação
– Administração
– Ciências Econômicas
– Ciências Contábeis
– Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)
– Letras
– Psicologia
– Matemática
– Ciência da Computação
– Sistemas de Informação
– Engenharia de Produção
– Engenharia Civil
– Medicina
– Engenharia de Software
– Enfermagem

• Cursos Pós-Graduação
– Lato
– Stricto

Uni-FACEF
• 3 Unidades

– Biblioteca

– 7 Laboratórios de Informática

– Laboratório de Línguas

– Estúdio de Áudio, Vídeo e Fotografia

– Agente Júnior

– IPES – Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais



Pós Stricto Sensu

Administração (1998-2006)

Desenvolvimento Regional (2007-Hoje)

Interdisciplinar
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2004 – Criação do Centro Universitário Municipal



Premissa do Interesse Coletivo

• Interesse pessoal – visão individualizada do papel do humano no 
planeta

• Interesse coletivo – humano faz parte de um sistema 
interdisciplinar – existência por causa de outros
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Crescimento e Desenvolvimento
Fazer uso de todo o conhecimento da teoria 

científica para administrar com o uso eficiente dos 
recursos em prol dos objetivos de interesse comum
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Crescimento Econômico
(quantitativo, objetivo – PIB – aumento da riqueza –

consumo)

Desenvolvimento Social/Sustentável
(qualitativo, saúde, educação, relações humanas, 

sustentabilidade)



Desenvolvimento
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Surgimento do Programa

Pilares de surgimento do PPGDR:

1. Programa de Pós-Graduação em 
Administração;

2. Tradição da instituição no ensino em áreas 
afins ao desenvolvimento 

3. Cooperação interinstitucional 

4. Experiência na realização de pesquisas nesta 
área, no IPES - Instituto de Pesquisas 
Econômicas e Sociais do Uni-FACEF. 
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GEDE

• Grupo criado para fomentar a discussão sobre 
os prismas do desenvolvimento nas diversas 
áreas da IES 
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Linhas de Pesquisa

PPGDR – Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional

• Desenvolvimento Social e Políticas Públicas: 
bem-estar social / redução da desigualdade 
social e promoção da cidadania.

• Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento 
Regional: estruturas produtivas / 
globalização / tecnologia / saúde, educação e 
questões sócio ambientais
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http://pos.unifacef.com.br/pt/mestrado/


Metas Gerais do PPGDR
- promover debates sobre o histórico dos estudos e das teorias sobre o desenvolvimento;

- possibilitar a discussão sobre as diversas concepções teóricas da temática
“desenvolvimento”, considerando os estudos clássicos em âmbitos mundial e nacional;

- conscientizar o mestrando quanto à relevância das pesquisas acadêmicas publicadas na
atualidade, na área, e orientá-lo sobre a contribuição que delas pode obter;

- fomentar as investigações, com vistas a publicações em periódicos qualificados e de
impacto;
- promover a exaustão nas discussões sobre metodologia, oferecendo subsídios para
abordagens quanti e qualitativa e para a construção de saberes, em contexto
interdisciplinar;
- possibilitar a formação do leitor e do autor de textos do gênero científico;

- oferecer apoio tecnológico, em softwares que potencializem a resolução de problemas;

- possibilitar, ao mestrando, a construção de competências e habilidades, para organização
de eventos, cursos, mesas redondas, enfim, atividades de extensão;

- orientar sobre a diversidade de publicações científicas: anais, periódicos, livros, capítulos
de livros, resumos simples e completos, no tocante à autoria e à organização, assim como
participação em comissão científica;

- formar o docente para o ensino superior, esclarecendo a necessidade da formação
continuada e da produção de conhecimento para a função, além de comunicação eficiente
e sistemática; e
- esgotar a discussão sobre a relevância do conhecimento, no sentido de atender ao bem
comum. 11



Tabela 1: Quantidade de discentes no PPGDR por ano

Ano Discentes
2008-2010 10
2009-2011 6
2010-2012 10
2011-2013 9
2012-2014 16
2013-2015 16
2014-2016 15
2015-2017 13
2016-2018 13

Total 95
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• Primeira turma de 
PPGDR (2008)

• Até 2018, foi 
formado no PPGDR 
um total de 95 
mestres 
(atualmente em 
torno de 115). 

Número de egressos



Atividades do Programa

• Predominam as atividades voltadas à 
– Análise, compreensão, interpretação, discussão e 

promoção do desenvolvimento e a questões que a ele se 
integram.

• Visam contribuir para 
– o ambiente de criação de conhecimento, 
– o aperfeiçoamento do magistério no Ensino Superior, 
– o aprimoramento e a expansão da reflexão e da 

intervenção no que diz respeito à promoção do 
desenvolvimento sustentável, 

– e a inserção profissional do egresso nas regiões onde 
exercerá suas funções. 
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Matriz curricular
• Composta por disciplinas de caráter obrigatório e 

eletivas;

– Disciplinas obrigatórias: Seminários Especiais, os 
Seminários de Pesquisa e pelo menos uma disciplina de 
Metodologia de Pesquisa;

– Seminários de Pesquisa e seminários especiais
• Seminários de Pesquisa: caráter obrigatório

• Seminários Especiais: temas interdisciplinares

• Carga horária de cada disciplina: 45h;

• 45 Créditos disciplinas e Atividades acadêmicas 
complementares;

• Prazo de cumprimento: 24 meses.
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Controle dos Egressos e Efeitos das 
Pesquisas do PPGDR

• Controle Interno de acompanhamento dos 
egressos e de suas produções

– Projetos sociais da IES, composto pela maioria dos 
docentes do PPGDR

– Dissertações e suas influências em diferentes 
setores
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Projetos Sociais
• Projeto A Escola Livre de Arte e os Alunos do Pró-Criança
• Projeto Aprendiz
• Projeto Capacitação profissional/ Ensino de Informática
• Projeto Capacitação profissional/ Ensino de Língua Inglesa
• Projeto Capelinha de Inclusão Digital
• Projeto Contação de Histórias
• Projeto Escola Livre de Arte
• Projeto Adolescência planejada: habilidades e talentos 

potencializados
• Comunícate: a melhor idade comunicando-se em espanhol
• Conecte-se: a melhor idade conectada com as novas tecnologias
• Projeto Esporte Solidário
• Projeto Franca Digital
• Hackathon Social (anualmente, neste evento, os alunos 

desenvolvem aplicativos móveis para empoderar os cidadãos e 
tornar a cidade mais inteligente. 
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Exemplo de trabalhos - Educação

• Ferreira (2017) - apresenta metodologia de ensino de 
matemática aplicada, quando da produção de calçados 
- atividade econômica predominante da cidade de 
Franca/SP, com enfoque no corte do calçado, que 
envolve conhecimentos de geometria e cálculo, em 
situação real de escolarização, no ensino significativo 
de matemática e no emprego racional da matéria-
prima para a confecção de calçados. 
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Exemplo de trabalhos - Educação

• políticas públicas para o processo da educação inclusiva (LEITE, 
2014), 

• políticas para universalização do acesso à internet, com a 
proposta de uso de telecentros e software livre, que podem 
promover o desenvolvimento social, resultados da pesquisa de 
Cintra (2014). 

• Toledo (2014) estudou a aplicação e o impacto de cursos online 
abertos em empresas de tecnologia da informação, o que 
proporciona uma visão geral de como as organizações podem 
utilizar os cursos massivos online (MOOCs) em benefício para 
capacitar os colaboradores. 
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Exemplo de trabalhos - Educação

• Venturi (2015) estudo as implicações do curso superior 
de audiovisual (criação e produção), 

• Freitas (2015) abordou o impacto da cultura 
organizacional como avaliação na formação de 
profissionais no setor contábil, auxiliando diretamente 
a coordenação dos cursos dessa área, e 

• Morais (2015) investigou o processo de encampação 
de uma IES privada por uma universidade pública, 
auxiliando diretamente a condução das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão deste caso específico. 
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Exemplo de trabalhos – Des. Econômico

• Branquinho (2017): Pesquisa sobre o turismo regional, gerou ações junto à 
Prefeitura Municipal de Franca para a elaboração do Guia Turístico 2018 –
“Descubra Franca”. 

• Prospecção de cenários para a indústria calçadista exportadora de Franca-SP, 
de Simões (2015), foi divulgado aos representantes das indústrias do setor 
da cidade, membros do Sindifran (Sindicato das Indústrias Calçadistas de 
Franca). Ao ser divulgado para as empresas calçadistas, os resultados podem 
auxiliar nas direções futuras a partir da visualização dos possíveis cenários 
do setor para os próximos anos. 

• Costa (2014), sobre a atuação do empresário da indústria calçadista local. 

• Santos (2014) traz contribuições sobre guerra fiscal e questões de 
desenvolvimento sustentável nas organizações. 
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Exemplo de trabalhos – Tecnologia

• Silva (2017) atuou diretamente na criação de softwares para a 
utilização prática em escolas carentes do município de São 
Sebastião de Paraíso-MG. 

• Marinzeck (2017) propõe um framework para o surgimento de 
um ambiente propício de Startups nas cidades. Este trabalho foi 
integrado diretamente na comunidade por meio de contato 
com a secretaria de desenvolvimento da cidade de Franca, e 
com a iniciativa privada. Foram realizados dois eventos de 
Startups, um Painel Temático de Startups, e outro evento em 
parceria com a iniciativa privada, denominado Google Startup 
Weekend.
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Exemplo de trabalhos – Tecnologia

• Tanaka (2016) sobre os sistemas de monitoramento e alerta de 
inundação urbana e seus efeitos sobre desenvolvimento 
regional, que inclusive já foi apresentado para a defesa Civil e 
em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do 
município, e já vem sendo estudado para a implantação. 
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Exemplo de trabalhos – Meio Ambiente

• Faria (2016), apresentou uma proposta de regulamentação do 
conselho gestor da área de proteção ambiental do Rio Canoas, e 
teve interesse pelos comitês de bacias hidrográficas do estado 
de SP. 

• Durante a crise hídrica do ano de 2015, o trabalho de Arantes 
(2015), que abordou a Infraestrutura Hídrica e o sistema de 
abastecimento de água do município de Franca, foi amplamente 
debatido pela comunidade nos eventos realizados pelo PPGDR 
no ano específico, e gerou muito interesse, especialmente de 
membros da Sabesp, companhia de abastecimento local. Os 
resultados foram importantes para ligar o papel da 
infraestrutura no desenvolvimento, apontando direções para 
investimento em termos de infraestrutura de abastecimento. 
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Exemplo de trabalhos – Sustentabilidade

• Meleti (2014) trouxe reflexões sobre fatores econômicos, legais 
e culturais presentes na implantação da gestão socioambiental 
em organizações couro-calçadista

• Carloni (2014) pesquisou ações e percepções de 
sustentabilidade em indústrias de calçados de grande porte, e 

• Dandaro (2014) trouxe contribuições em termos do trabalho de 
logística reversa e a política nacional de resíduos sólidos, focado 
principalmente na indústria de borracha de Franca/SP. 
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Exemplo de trabalhos – Políticas Públicas

• Ribeiro (2016) com um estudo aprofundado que sugere um conjunto 
de propostas sobre a democracia participativa nos centros 
comunitários, para uma possível alternativa na promoção do 
desenvolvimento.

• Braga (2015) propõe um plano de ação para um sistema de segurança 
pública, com foco no conceito de polícia municipal cidadã. 

• Políticas públicas e ações sociais de incentivo à leitura na cidade de 
Franca–SP: letramento e desenvolvimento local, de Giuberti (2013);

• Pedro (2014) propõe políticas públicas de assistência social e 
desenvolvimento humano, ao estudar o envelhecimento dos idosos 
institucionalizados e das instituições de longa permanência para 
idosos. 
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Exemplo de trabalhos – Políticas Públicas

• “O Desenvolvimento Regional Fomentado por Políticas Públicas 
de Inclusão Digital: estudo da ONG Franca Viva Franca”. Este 
trabalho apresenta um estudo sobre Políticas Públicas para 
Inclusão Digital e sua relação com Desenvolvimento Regional, e 
teve o objetivo de identificar por que e como a inclusão digital 
pode se transformar em um processo de inclusão social, 
contribuindo com o desenvolvimento regional. Foi analisado o 
programa de capacitação técnica em informática da ONG Franca 
Viva. A pesquisa mostrou a necessidade de se implementar 
métodos científicos de documentação e acompanhamento do 
projeto com o objetivo de se estabelecer critérios de avaliação 
de resultados. Os resultados obtidos na pesquisa foram 
diretamente aplicados na ONG na região estudada. 
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Exemplo de trabalhos – Saúde

• Liporaci (2014) verificou percepções de um grupo de usuários 
do sistema público de saúde da cidade de Ituverava, 

• Souza (2014) fez a pesquisa junto a pacientes 
institucionalizados, com foco na saúde mental

• A Demanda por Drogas Ilícitas no Contexto do Desenvolvimento 
e das Necessidades Humanas”, de Alves (2010), que 
efetivamente fez um mapeamento que trouxe contribuições 
significativas para a Secretaria de Segurança do Munícipio

• Goncalves (2014), sobre o percurso de vida de ex-presidiários, 
com reflexões sobre o sistema prisional
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Eventos do PPGDR
• Encontro de Pesquisadores - XX edição

• Fórum Multidisciplinar – XIII Edição
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Publicações do PPGDR

• FACEF Pesquisa / REA

• Seminários de Pesquisa

• E-books – séries/Anais
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Parcerias (exemplos)
• Projeto Escola Prática de Negócios - ACIF

• Projeto Franca Digital – Parceria com o Magazine Luiza e Luiza Labs

• IFBAE
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Desafios para o PPGDR

• Fortalecer o PPGDR e os Programas Interdisciplinares 
nos Concursos Públicos – avaliações de docentes nos 
concursos

• Aumentar Fomento ao Programa – Autarquia municipal 
dificulta a captação de bolsas

• Equacionar a viabilidade financeira da IES com o tempo 
destinado à pesquisa e o Tempo de dedicação do 
docente ao Programa

• Aumentar a Publicação Científica – Qualis A1 e A2 –
Problema de diferenças de avaliação do Qualis na área 
Interdisciplinar

• Fortalecer e acompanhar a internacionalização, 
parcerias e o impacto social da pesquisas realizadas
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Considerações Finais

• PPGDR contribui no oferecimento de reais 
possibilidades de atuação prática no 
desenvolvimento da região
– Abordagem interdisciplinar de pesquisas, docentes de 

áreas diversas
– Criação de caminhos para dialogar com a 

comunidade, governo e iniciativa privada.

• Priorização do Foco em Pesquisas sobre o 
desenvolvimento econômico sustentável
– Fórum Franca Sustentável – pesquisas em torno da 

ODS da ONU
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