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APRESENTAÇÃO
O Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional é um evento bianual,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR Mestrado e Doutorado, da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. O evento é uma
continuidade dos Seminários Nacionais de Desenvolvimento Regional, cuja primeira edição

foi realizada em 1996, com periodicidade anual. A partir de 2002, o evento adquiriu
abrangência internacional, com periodicidade bianual, e desde então vem se consolidando
no Brasil, como um dos principais eventos que possibilita a reflexão, a análise e o debate
interdisciplinar sobre a temática do desenvolvimento regional, entre pesquisadores,
docentes e estudantes brasileiros dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional e demais Programas de Pós-Graduação das áreas de Ciências Sociais e Humanas,
bem como de pesquisadores e estudantes estrangeiros que desenvolvem pesquisas sobre
essa temática.
Em 2019, a nona edição, terá como tema “Desenvolvimento Regional: Processos,
Políticas e Transformações Territoriais”.
A crescente complexidade e instabilidade do contexto econômico e politico que ora
vivemos em âmbito internacional, e notadamente na América Latina e no Brasil, que
condicionam e mesmo impactam os processos e as politicas de desenvolvimento econômico
promovendo diferentes e desiguais repercussões nos territórios em diferentes escalas
espaciais e em distintas formações socioespaciais, impõe à necessidade de se avançar a
reflexão, o debate e análise teórica e metodológica sobre como os processos e politicas de
desenvolvimento regional têm ocorrido nos territórios e nas regiões.
Quais são os atores, as instituições, as ações e estratégias, as relações de poder e as
contradições presentes nos processos econômicos e socioespaciais e na formulação e
implementação de políticas públicas de planejamento e desenvolvimento regional?
Quais são as particularidades, contingências e características dos territórios regionais
que influenciam, condicionam os processos e políticas de desenvolvimento regional? Quais
são as perspectivas e os desafios para avançarmos a pesquisa e a produção do
conhecimento sobre essa temática no campo dos estudos sobre o desenvolvimento
regional?
Quais são as contribuições dos pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pósgraduação da área de desenvolvimento regional e áreas afins para o debate e análise sobre a
dinâmica e os processos de desenvolvimento regional, bem como para melhor
fundamentação e operacionalização das políticas públicas de planejamento e
desenvolvimento regional?
Para oportunizar a discussão e a reflexão sobre essas e outras questões que o tema
central do IX SIDR suscita, o evento foi organizado em quatro eixos temáticos que orientarão
também a composição das mesas redondas e as sessões de apresentação de trabalhos, a
saber:
Eixo 1 - A multiescalaridade e a multidimensionalidade das políticas e processos de
Desenvolvimento Regional
Esse eixo reunirá trabalhos que abordem as distintas escalas espaciais de ação e as
diferentes dimensões setoriais que estão presentes e que condicionam à formulação e
implementação das políticas, e que influenciam os processos de desenvolvimento e
territorial regional. Nesse eixo serão aceitos trabalhos em relação à reflexão teórica e

metodológica relativa aos processos de desenvolvimento e planejamento territorial regional;
aos condicionantes, desafios e contradições geradas pela estrutura federativa brasileira na
promoção das políticas e processos de desenvolvimento e coesão territorial; o pacto
federativo e a guerra fiscal e seus reflexos no desenvolvimento regional e nas
transformações territoriais; a subsidiariedade na política regional; as múltiplas escalas dos
processos e políticas de desenvolvimento regional; os diferentes conteúdos e dimensões dos
processos e politicas territoriais rurais e urbanas; a articulação escalar e a integração setorial
de políticas de desenvolvimento regional, dentre outros temas correlatos.
Eixo 2 - Arranjos institucionais no contexto do Desenvolvimento regional
A proposta deste eixo temático é reunir trabalhos que possibilitem refletir sobre os
diversos arranjos institucionais constituídos no Brasil, a partir do processo de
redemocratização, tais como os consórcios intermunicipais, as conferências, os conselhos, os
OPs, as redes de governança, entre outros. Neste eixo serão contemplados estudos que
investiguem os diversos processos e dinâmicas envolvendo esses arranjos institucionais, sob
distintas abordagens teórico-metodológicas, abrangendo questões relacionadas a sua
efetividade deliberativa nas decisões de políticas públicas (formulação, implementação e
avaliação), seus desenhos e composições, suas relações com outras organizações e
instituições e seus efeitos para os processos de desenvolvimento.
Eixo 3 - Sustentabilidade socioambiental e Desenvolvimento
O modelo de desenvolvimento dominante, assentado na racionalidade do capital - a
qual influencia fortemente a configuração, a identidade e a funcionalidade das regiões - têm
se traduzido em importantes desafios socioambientais, refletindo diretamente na sociedade
e na capacidade de resiliência dos ecossistemas. Neste sentido, este eixo privilegia a
discussão acerca dos processos voltados à sustentabilidade socioambiental em sentido
amplo - sustentabilidade ambiental, equidade e justiça social, viabilidade econômica - e sua
contribuição à emergência de propostas alternativas de modelos de desenvolvimento. Esse
eixo reunirá estudos sobre as temáticas: Resiliência dos territórios; Transformações na
Matriz Energética; Mudanças Climáticas e seus Reflexos no Desenvolvimento; Justiça
Ambiental; Riscos Socioambientais; Gestão Socioambiental Empresarial; Economia
Socioambiental; Economia Ecológica; Economia Solidária; Tecnologias Sociais, entre outros
temas correlatos ao tema central desse eixo.
Eixo 4 - A dimensão cultural nos processos e políticas de Desenvolvimento Regional
O eixo irá tratar das discussões implicadas na relação entre cultura e território no
campo do Desenvolvimento Regional, afinadas com a proposta geral do Seminário. Portanto,
o eixo aceita trabalhos que apresentem relatos de pesquisa com análises empíricas e
reflexões teóricas ou metodológicas, que problematizem os processos sociais abordados sob
o viés cultural com vistas ao desenvolvimento regional. Do mesmo modo, recebe análises
das políticas públicas de cultura ou que interfiram na dinâmica cultural das regiões diante
das transformações territoriais. Assim, o eixo abriga temas como política de cultura;
dinâmicas culturais de povos tradicionais, das culturas urbanas ou rurais; questões culturais

relacionadas às migrações, aos processos de identidade territoriais, aos movimentos sociais,
a gênero, à produção cultural e à mídia.

OBJETIVOS DO IX SIDR:
•

Promover o intercâmbio entre pesquisadores de Instituições Brasileiras e destes com
pesquisadores de Instituições de outros países, além de aproximar recém-graduados,
alunos da pós-graduação e pesquisadores/profissionais de outras áreas do
conhecimento ao debate sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Regional;

•

Proporcionar a reflexão, o debate e a análise sobre a dinâmica de desenvolvimento
regional, em diferentes formações socioespaciais, através de ações, processos e
políticas que se desenvolvem e se articulam em diferentes escalas espaciais;

•

Oportunizar a divulgação e difusão de novos conhecimentos produzidos na área do
Desenvolvimento Regional, através da apresentação de Comunicações de Pesquisa
pelos participantes do evento, e de sua publicação online em Anais;

•

Promover a interação e a troca de experiências entre pesquisadores e
alunos/pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional e áreas afins, das Universidades brasileiras e estrangeiras.

COMITÊ CIENTÍFICO

Adelar Fochezatto - Escola de Negócios/PUC-RS
Adriana Paz Nunes – UFRGS - RS
Alain Hernández Santoyo - PPGDRA - UNIOESTE-PR
Alcione Talaska – IFC - SC
Aline Gazolla Helmann - PPGPPOL e CEGOV - UFRGS - RS
Ana Flávia Marques - PPGDR - UNISC - RS
Ana Flávia Marques – PPGDR – UNISC - RS
Ana Júlia Bonzanini Bernardi - PPGCP – UFRGS - RS
Andreza Martins – PPGICH-UFSC - SC
Anelise Graciele Rambo – PGDREDES – UFRGS - RS
Ângela Cristina T. Felippi – PPGDR – UNISC - RS
Antonio Oliveira – UTFPR – PR
Ariel Garcia – CEUR – Argentina

Berenice Beatriz Rossner Wbatuba – URI - RS
Camila Dellagnese Prates - PPGS – UFPEL - RS
Carlos Otávio Zamberlan – PPGDRSP – UEMS
Carolina Braghirolli Stoll – IFC – RS
Carolina Braz de Castilho e Silva - PGDR – UFRGS - RS
Caroline Lucion Puchale - PPGE – UFRGS - RS
Catia Grisa - PGDR – UFRGS - RS
Christian Luiz da Silva – PPGPGP – UTFPR – PR
Cidoval Moraes de Sousa – PPGDR-UEPB – PB
Cláudia Siebert – FURB – SC
Cláudia Tirelli – PGDR-UNISC – RS
Cláudio Machado Maia - PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC
Cláudio Machado Maia – PPGPSDR-UNOCHAPECÓ – SC
Clovis Reis - PPGDR – FURB - SC
Cristiane Mansur Moraes Souza – PPGDR-FURB – SC
Daniel Claudy da Silveira – UNIJUI – RS
Dilson Trennepohl - PPGDR – UNIJUÍ – RS
Dilson Trennepohl – PPGDR-UNIJUÍ – RS
Dúnia Comerlatto - PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC
Dúnia Comerlatto – PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC
Edson Aparecido A. Q. de Oliveira – PPGDR-UNITAU – SP
Elia Denise Hammes – UNISC – RS
Elisabeth Drumm – URCAMP - RS
Emerson Juliano Lucca – UNIJUÍ – RS
Erica Karnopp – PPGDR-UNISC – RS
Evelyn del Valle Colino - Universidad Nac. Rio Negro – Argentina
Ezequiel Plinio Albarello – URI – RS
Felipe Orsolin Teixeira - PPGE – UFRGS - RS
Fernando Cezar Macedo – UNICAMP – SP
Fernando do Nascimento Lock – UFSM - RS
Fernando Moraes – DEPLAN - RS
Flávio Braga de Almeida Gabriel - PPGDRA - UNIOESTE - PR
Flávio Sacco dos Anjos – PPGDTSA-UFPEL – RS

Gilson Ditzel Santos - PPGDR – UTFPR - PR
Gilson Ditzel Santos – PPGDR-UTFPR – PR
Giovana Goretti de Almeida Feijó - PPGTU – PUCPR - RS
Gleicy Vasques - UFMS – MS
Gleicy Vasques – UFMS – MS
Grazielle Betina Brandt – PPGDR-UNISC – RS
Gustavo Busso – PPGDT – Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
Héctor Martin Civitaresi – Universidad Nacional de Rio Negro - Argentina
Heleniza Ávila Campos – PROPUR-UFRGS – RS
Heloisa Soares de Moura Costa – UFMG - MG
Ivaldo Gehlen - PPGDR – UFRGS - RS
Izete Bagolin - Escola de Negócios/PUC-RS
Jandir Ferreira Lima – PPGDRA-UNIOESTE – PR
Jefferson Marçal da Rocha – UNIPAMPA – RS
Jéssica Lucion - IFFAR - Santo Ângelo - RS
João Aparecido Bazolli - PPGDR – UFT - TO
João Aparecido Bazolli – PPGDR-UFT – TO
Joaquín Farinós Dasí – Universidad de Valença – Espanha
Jorge Hernandez - PPGDT – Universidade Nacional de Rio Cuarto – Argentina
Jorge Hernandez – Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina
José António Cadima Ribeiro – Universidade do Minho – Portugal
José Carlos Severo Correa – UNIPAMPA – RS
José Luiz Moura Filho – UFSM – RS

Julio Jose Plaza Tabasco – Universidad Castilla-La Mancha – Espanha
Júlio Rohenkohl - PPGED – UFSM - RS
Karine Vanessa Perez – UNISC - RS
Lauana Rosetto Lazaretti - PPGEconomia – PUCRS - RS
Lauren Lewis Xerxenevsky - DEPLAN e PPGPPOL UFRGS - RS
Leticia Chechi - UDESC - SC
Letícia Maria Schabbach - PPGS e PPGPPOL – UFRGS - RS
Liciane Barbosa - PPGS – UFRGS – RS
Luciana Butzke – FURB – SC
Lucir Reinaldo Alves – PPGDR – UNIOESTE – PR

Marcel Theza Manriquez – Universidad de Los lagos – Chile
Marcelo Vinícius de La Rocha Domingues - FURG – RS
Marco André Cadoná – PPGDR-UNISC – RS
Marcos Junior Marini – PPGDR-UTFPR – PR
Margarida Angélica Pires Pereira Esteves – Universidade Nova de Lisboa – Portugal
Mariana Barbosa de Souza – PPGG – UEPG – PR
Marília Patta Ramos - PPGS e PPGPPOL – UFRGS – RS
Mariza de Almeida - ESALQ-USP SP
Markus Brose – PPGDR-UNISC – RS
Mirian Beatriz Schneider - PPGDR - UNIOESTE - PR
Moacir Santos – PPGDR – UNITAU – SP
Mônica Carniello – PPGPDR-UNITAU – SP
Mônica Pons – PPGPC-UFSM – RS
Moacir Santos - PPGDR – UNITAU - SP
Patrícia Schuster – UNISC - RS
Potira Viegas Preiss – PPGDR – UNISC – RS
Rógis Juarez Bernardy - PPGA – UNOESC – SC
Rosário Sánchez Vilela – PPGCom-UCU – Uruguai
Rosmari Cazarotto – PPGSA – UNIVATES – RS
Rui Fragoso – Universidade de Évora – Portugal
Sérgio Allebrandt – PPGDR-UNIJUÍ – RS
Silvia Virginia Coutinho Areosa - PPGDR – UNISC - RS
Silvio Cezar Arend – PPGDR - UNISC – RS
Tainá Turri - PPGSA – UFRJ – RJ
Tanise Dias Freitas – PPGDR – UNISC – RS
Tiago Costa Martins - PPGCIC-UNIPAMPA – RS
Valdir Roque Dallabrida – PPGDR-UNC – SC
Verenice Zanchi - PPGIELA - UNILA – PR
Virginia Elisabeta Etges – PPGDR-UNISC – RS
Viviane Camejo – PGDR - UFRGS - RS

Programação provisória do: IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Desenvolvimento Regional: Processos, Políticas, e Transformações Territoriais
11 a 13 de setembro de 2019

Manhã
11/09
Quarta

12/09
Quinta

8 às 9h – Credenciamento
9h – Abertura
Dr. Rogério Silveira – Coordenador
do PPGDR-UNISC
Drª Andréia R. M. Valim – PróReitora de Pesquisa e PósGraduação – UNISC
Dr. Clovis Ultramari – Coordenador
da área PURD -CAPES
Dr. Márcio Valença – Presidente da
ANPUR
9h30 – Conferência de Abertura:
Dr. Victor Ramiro Fernández –
Universidad Nacional de Litoral Argentina
9h – Mesa Redonda 2: Arranjos
institucionais no contexto do
Desenvolvimento regional
Dr. Sérgio Schneider – UFRGS –
Brasil
Dr. Rainer Randolph –
UNOCHAPECÓ e IPPUR-RJ - Brasil

Tarde

13h30 – Mesa Redonda 1:
A multiescalaridade e a
multidimensionalidade das políticas e
processos de Desenvolvimento
Regional
Dr. Joaquin Farinós Dasi – Univ. de
Valença – Espanha
Dr. Arilson Favareto – UFABC – Brasil
Drª Mireya Valencia – Univ. de Brasília e
RETE
15h30 – Lançamento de Livros
16h -Intervalo - Café
16h30 às 18h30 – Comunicações de
Pesquisas
13h30 – Mesa Redonda 3:
Sustentabilidade socioambiental e
Desenvolvimento
Dr.Terry Marsden, Sustainable Places
Institut, Cardiff University - Inglaterra
Dr. César Adrián Ramírez-Miranda,
Universidad Autônoma de Chapingo México
15h30 – Intervalo - Café
16 às 18h30 – Comunicações de
Pesquisas

13/09
Sexta

9h – Mesa Redonda 4: A dimensão
cultural nos processos e políticas de
Desenvolvimento Regional
Drª Ângela Cristina Trevisan Felippi
– UNISC – Brasil
Dr. Alex Pizzio da Silva – UFT – Brasil
Dr. Gustavo Cimadevilla –
Universidad Nacional de Rio Cuarto Argentina

13h30 - Mesa 5: A construção do
campo do Desenvolvimento Regional:
Desafios, Estratégias e Possibilidades
Dr. Christian Luiz da Silva – UTFPR e
CAPES-PURD-Brasil
Drª Luciana Butzke – FURG-Brasil
Dr. Luciano Albino – UEPB-Brasil
15h30-Intervalo - Café
16h00h às 18h30– Comunicações de
Pesquisas
18h – Avaliação do IX SIDR e
Encerramento

Noite

19h –
Coquetel de
Boas Vindas
Sede:
ADUNISC

19h – 20h
Encontro dos
Editores das
Revistas
Científicas de
DR

Inscrições:
De 03 de junho a 31 de agosto de 2019:
- Professores, pesquisadores, profissionais, e público em geral: R$.250,00
- Alunos dos Programas de Pós-Graduação e Graduação: R$.150,00
- Egressos do PPGDR-UNISC: R$.200,00
Atenção: Data limite para a inscrição de quem apresentará trabalho no evento:
16 de agosto de 2019.
De 02 de setembro até o dia 11 de setembro de 2019:
- Professores, pesquisadores, profissionais e público em geral: R$.300,00
- Alunos dos Programas de Pós-Graduação e Graduação: R$.200,00
- Egressos do PPGDR-UNISC: R$.250,00
O Pagamento das inscrições deverá ser realizado:
- Para os brasileiros, através de boleto bancário, gerado na inscrição no site do Evento:
http://www.unisc.br/site/sidr/
- Para os estrangeiros, o pagamento poderá ser realizado no local do evento.

Normas de Apresentação dos Trabalhos Completos:
Normas de Apresentação Oral dos Trabalhos no IXI SIDR
Os trabalhos selecionados para apresentação oral no VIII SIDR serão apresentados nas
Sessões Temáticas correspondentes aos quatro eixos temáticos do evento, que ocorrerão
nas tardes dos dias 11, 12 e 13 de setembro, das 16 às 18h. Os trabalhos de cada Sessão
Temática serão apresentados em salas, a serem informadas no site do evento e no caderno
com a programação do evento.
Os autores responsáveis pela apresentação oral dos trabalhos deverão trazer a apresentação
com 10 minutos de antecedência do início da Sessão temática com as comunicações de
pesquisa, e entregá-la para o coordenador da Sessão Temática.
Apresentação deverá estar no formato pdf, ppt ou outro formato compatível com Power
Point.
A duração de cada apresentação oral será de até 15minutos. Perguntas e debate ocorrerão
ao final das apresentações, mediadas pelo coordenador da Sessão Temática.
Serão publicados em anais somente os trabalhos que foram efetivamente apresentados nas
Sessões Temáticas, e com a assinatura dos autores na ata de presença.

Normas de Apresentação e Exposição em Pôster dos Trabalhos no IX SIDR
Os trabalhos selecionados para apresentação em pôster no IX SIDR serão apresentados no
saguão do bloco 18, local de realização do evento, em expositores (aramados) reservados
para esse fim. A ordem de distribuição da apresentação dos pôsteres nos dias do evento será
informada no site do evento e no caderno com a programação do evento.
Normas de Apresentação do Pôster
TAMANHO: o pôster deve ter 90 cm (largura) e de 1,20 cm (altura).
ILUSTRAÇÕES: o pôster poderá conter fotos, imagens e gráficos, desde que não exceda as
dimensões.
TIPO DE FIXAÇÃO: recomenda-se o uso de barbante ou nylon. Não será permitido o uso de
materiais que perfurem o local de fixação do pôster. O material de fixação é de inteira
responsabilidade dos apresentadores.
Será disponibilizado para cada Pôster um expositor em metal, onde o Pôster deverá ser
afixado pelo autor.
Organização do Conteúdo do Pôster
• Título: idêntico ao título do trabalho submetido.
• Nomes dos autores: os mesmos do trabalho submetido.
• Instituição dos autores e estado.
• Órgãos de fomento (caso existam): os respectivos símbolos podem ser exibidos nos cantos
superiores e inferiores, direito e esquerdo.
• Dados da pesquisa: introdução, metodologia, resultados e conclusões.
• Descrição sucinta do tema: priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos.
• Referências significativas.
• O texto do pôster deve ser escrito em língua portuguesa e estar legível e a pelo menos 01
metro de distância.
• Organizar informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
entendidas, bem como utilizar todos os recursos disponíveis para que o pôster desperte o
interesse do público.
Sobre a Exposição dos pôsteres
A exposição do pôster ocorrerá nas tardes dos dias 11, 12 e 13 de setembro no horário das
16h às 18h no saguão do bloco 18, local de realização do evento, em local a ser informado
pelo credenciamento do evento. Os autores responsáveis pela exposição do pôster deverão
estar presentes nesse horário para apresentação ao público e à coordenação do evento,
devendo também comprovar sua presença através da assinatura da ata de presença.

O apresentador escolherá um dos expositores onde o seu pôster deverá ser afixado para
ficar exposto durante o evento.
A responsabilidade pela montagem e retirada do pôster é dos autores. No local haverá
tesouras, fitas adesivas, barbantes e local para guardar os pôsteres antes e depois das
apresentações.
A ausência do expositor implica o não recebimento de certificado de apresentação e a não
inclusão do trabalho nos Anais do evento.
É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). Os pôsteres deverão ser
recolhidos pelos autores; os demais, que não forem recolhidos, serão descartados.
Idiomas do IX SIDR
Serão aceitos trabalhos redigidos nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. A língua
oficial do evento é o português, mas os trabalhos também poderão ser apresentados na
língua espanhola e inglesa.
Cronograma e Locais de Apresentação dos Trabalhos selecionados:
A partir do dia 23 de agosto estará disponível no site do IX Seminário Internacional sobre
Desenvolvimento Regional o cronograma de apresentação dos trabalhos selecionados para o
evento, bem como os locais de apresentação.
Lembramos que o endereço do site do IX SIDR é http://www.unisc.br/site/sidr/index.html.
Trabalhos selecionados para apresentação no IX SIDR:
Somente poderão ser apresentados trabalhos originais, de autores inscritos no evento
e com inscrição paga.
Os anais serão publicados no mês de outubro de 2019, posteriormente ao evento,
online e somente com os trabalhos, efetivamente apresentados no evento.
Certificados:
• Os certificados serão disponibilizados em formato online após o evento, no mês de
outubro de 2019.
• Os certificados de apresentação de trabalhos serão emitidos somente para os
trabalhos efetivamente apresentados.

Comissão de Organização do IX SIDR
- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordenador) rlls@unisc.br
- Drª Cidonea Machado Deponti (Subcoordenadora) cidonea@unisc.br
- Drª Ângela Cristina Trevisan Felippi
- Drª Grazielle Betina Brandt

- Drª Tanise Dias Freitas
- Drª Potira Viegas Preiss
- Dr. Silvio Cezar Arend

Secretaria do Evento:
- Grasiela da Conceição
- Carolina de Oliveira
E-mail: sidr@unisc.br
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Sala 1023 – Bloco 10 - Campus da UNISC, Santa Cruz do Sul – RS.
Telefones: 0 55 (51) 3717 7392 ou 0 55 (51) 37177395
Horário de Atendimento:
Segunda à sexta-feira. Manhã: 7h30 – 11h30 e Tarde: 13h – 17h
Local do Evento: Campus Santa Cruz do Sul, da Universidade de Santa Cruz do Sul.
Av. Independência, 2293 – Bloco 18, Santa Cruz do Sul-RS-Brasil
Contato:
Site do Evento: http://www.unisc.br/site/sidr/
Redes Sociais: https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-Mestrado-eDoutoradoUNISC-1172053142815593
Observatório do Desenvolvimento Regional: http://observadr.org.br/portal/
PPGDR-UNISC:
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestradodoutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional

Hotéis e Pousadas em Santa Cruz do Sul-RS:
Nome
American Hotel
Antonio’s Hotel
Aquarius Hotel
Águas Claras Higienópolis
Aquarius Flat Residence
Charrua Hotel
Cithos Hotel
Feldmann Hotel
Hotel do Comércio

Contato para reservas
contato@americanhotel-rs.com.br
(51) 3711-1345
hotelantonios@hotelantonios.com.br
(51) 3713-1909
aquarius@viavale.com.br
(51) 2106-9933
santacruz@hotelaguasclaras.com.br
(51) 3713-3144
aquarius@viavale.com.br
(51) 2106-9933
reservas@charruahotel.com.br
(51) 3715-6533
cithoshotel@cithoshotel.com.br
(51) 3713-1044
ht-feldmann@yahoo.com.br
(51) 3719-1040

Site
www.americanhotel-rs.com.br

Rua Carlos Trein Filho, 1506

www.hotelantonios.com.br

Rua Senador Pinheiro Machado, 998

www.aquariusflat.com.br

Av. João Pessoa, 144 - Centro

www.hotelaguasclaras.com.br

Rua Capitão Pedro Werlang, 420

www.aquariusflat.com

Avenida João Pessoa, 144 - Centro

www.charruahotel.com.br

Rua Marechal Floriano, 203 - Centro

www.cithoshotel.com.br

Rua Fernando Abott, 77 - Centro
BR-471, Km 49

(51) 3713-3277

julianatiecher@hotmail.com
(51) 3717-2842
hotelfazenda@pinusparque.com.br
Hotel Fazenda Pinus Parque
(51) 3717-6085
hotelsantacruz@viavale.com.br
Hotel Santa Cruz
(51) 3056-3134
caschulz@ibest.com.br
Hotel Schulz
(51) 3711-2886
pousadacamponesaboavista@gmail.com
Pousada Camponesa
(51) 3717-9555

Rua Marechal Floriano, 304 - Centro
Av. Pres. Castelo Branco, 800 -Dist.
Industrial

Hotel do Gringo

Sítio 7 Águas
Soder Hotel
Tobaccos Palace Hotel
Turis Hotel
Vila Flor Hotel
Village Hotel
Cazco Hostel

carlasabrine@hotmail.com
(51) 3717-9540
soderhotel@soderhotel.com.br
(51) 2107-1800
tobaccos@tobaccoshotel.com.br
(51) 3056-3181
turis@turishotelscs.com.br
(51) 3715-6530
vilaflor@vilaflorhotel.com.br
(51) 3711-9111
villagehotel@pop.com.br
(51) 3713-1025
(51) 99958-3053

Endereço

www.pinusparque.com.br

Rodovia RST-287 – Km 103

www.hotelsantacruz.com.br

Rua Ramiro Barcelos, 1122

www.hotelschulz.com.br

Rua Tenente Coronel Brito, 398 - Centro

www.pousadacamponesaboavista.com.b Distrito de Boa Vista
r
http://www.sitio7aguas.com.br/

Distrito de Boa Vista

www.soderhotel.com.br

Rua Marechal Floriano, 1021 - Centro

www.tobaccoshotel.com.br

Travessa Érico Veríssimo, 430

www.turishotelscs.com.br

RSC-287, Km 100

www.vilaflorhotel.com.br

Rua Felipe Jacobus, 4 - Centro
Rua Venâncio Aires, 891 - Centro

https://www.facebook.com/cazcoh
ostel/

R. Venâncio Aires, 346 - Centro

Rodoviária de Santa Cruz do Sul: http://rodoviariasantacruz.com.br/rodoviaria/
Rodoviária de Porto Alegre: http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php
Aeroporto de Porto Alegre: http://www.aeroportoportoalegre.net/

