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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PGDR 

 

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI - CMI 
ESCOLA DO PARLAMENTO DE ITAPEVI - EPI 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – PGDR 

 
MESTRADO ACADÊMICO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MPDR 

 
RECOMENDADO PELA CAPES – Nota 4 

 
PROCESSO SELETIVO - 2022 

 
NÚMERO DE VAGAS: 20 (Vinte)  
 
 
1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
A) PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
Período: 04 de abril de 2022 a 31 de maio de 2022 (via Internet) 
  
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 

(não haverá devolução da taxa paga para candidatos não 
selecionados ou ausentes do processo seletivo) 

 
Informações:  
 
Escola do Parlamento de Itapevi  
Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80-Vila Nova Itapevi-Itapevi – SP - 06694-090 
(11) 4141-4472 Ramal 222/ 273 
escoladoparlamento@camaraitapevi.sp.gov.br 
 
Observação - Os candidatos deverão entregar: 

1- Cópia da documentação exigida: Cópia do RG e CPF (autenticado), Cópia do 
Diploma e Histórico de Curso Superior (autenticado), Currículo profissional, três 
fotos, Questionário complementar do processo seletivo e a Proposta de 
dissertação de mestrado em conformidade com as Linhas de Pesquisas/Projetos 
do MPDR; 

2- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

3- Não serão aceitas inscrições/ matrículas com a falta de qualquer dos 
documentos acima listados. 

4- Os documentos listados nos itens 1 e 2 deverão ser entregues na Escola do 
Parlamento de Itapevi até 07 de junho de 2022.  
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B) O PROCESSO SELETIVO É COMPOSTO DE TRÊS FASES COM CARÁTER 

ELIMINATÓRIO 
 
FASE I – PROVA DE REDAÇÃO 

Data da Prova: 10 de junho de 2022 

Local: Via Virtual em Link enviado aos candidatos meia hora antes da atividade 
(Plataforma Skype). 

Horário: 09h00 às 11h00 

Duração: 02 (duas) horas 

Estrutura da Prova: redação de próprio punho sobre um tema sorteado em três 
propostas apresentadas pela Coordenação do Processo Seletivo referente ao 
Desenvolvimento Regional da Região Metropolitana de São Paulo ou do 
Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 

Avaliação: Suficiente/ Insuficiente 
 
 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

Desenvolvimento Regional: processos, políticas e transformações territoriais. Rogério 
Leandro Lima da Silveira; Cidonea Machado Deponti (Organização) São Carlos: Pedro & 
João Editores, 2020. 350p. 
 
http://observadr.org.br/portal/novo-e-book-desenvolvimento-regional-politicas-processos-e-
transformacoes-territoriais/ 
 
Desenvolvimento Territorial: políticas públicas brasileiras, experiências internacionais 
e a Indicação Geográfica como referencia - Valdir Roque Dallabrida (org.) – São Paulo: 
LiberArs, 2014. 291 p.  
 
https://adf87e51-a-f206bd70-s-
sites.googlegroups.com/a/unc.br/downloads/downloads/LIVRO%20desenvolvimento%20territorial%20-%20final-
ebook%20-
%20WORKSHOP.pdf?attachauth=ANoY7cqBmBHxz3a1G4etCwMxxyutElsHSD0VwJTjLQZpQ32gj89LVXGNZD
OUw22uE1IuI38AuTV7kLA8yS_3gK0tbJeEE7oGF2Ppgg-
inYsYFF0yfl3x4hQxkAw46Sz1ZoNvtbjWfCEDyRv95qIxBfAFf3dRLlsPc4h4M_Mh0GlvqRRrfk0JJ5Nhhy2DhMbmiu
YuhwYuhxJsdJwhNkGno9KDto0mG-
k9kx9h6H0A6LLA0ALK1ILP08jSDeC_OpSSFd5brnHQgp9vBEQaTg8v07xIHijG2AInuA%3D%3D&attredirects=1 
 
Políticas públicas e Desenvolvimento Regional: atores e estratégias em regiões do 
Brasil. Tanise Dias Freitas; Cidonea Machado Deponti; Rogério Leandro Lima da Silveira- 
São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. 362p. 
 
http://observadr.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/politicas-publicas-e-
desenvolvimento-regional.pdf 
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FASE II - ANÁLISE DE CURRÍCULO E DA PROPOSTA DE DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO (Comissão de Seleção) 
 

Data da Prova: 11 de junho de 2022 

Horário: 11h00 às 12h00 

Duração: 01 (uma) hora 

Avaliação: Suficiente/ Insuficiente 

 
 
FASE III – ENTREVISTA 
 

Data da Prova: 11 de junho de 2022 

Horário: 09h00 às 14h00 

Local: Via Virtual em Link enviado aos candidatos meia hora antes da atividade 

(Plataforma Skype). 

Avaliação: Suficiente/ Insuficiente 

 
3.1. Publicação do Resultado do Processo Seletivo  

Data: 14 de junho de 2022 

 
Escola do Parlamento de Itapevi  

Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80-Vila Nova Itapevi-Itapevi–SP - 06694-090 

(11) 4141-4472 Ramal 222/ 273 

escoladoparlamento@camaraitapevi.sp.gov.br 

 
 
3.2. Matrículas  

Período: 20 a 30 de junho de 2022 

Observação: as instruções serão enviadas posteriormente aos candidatos aprovados. 

 
 
3.3. Início do Curso (aulas virtuais síncronas) 

Datas:  

01 e 02 de julho de 2021 

29 e 30 de julho de 2021 

12 e 13 de agosto de 2022 
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2. ESTRUTURA RESUMIDA DO MPDR 
 

RESUMO DA ESTRUTURA DO MESTRADO 

Modalidade do Mestrado Acadêmica 

Enfoque Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional 

Titulação Mestre em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional 

Área do Conhecimento Planejamento Urbano e Regional 

Duração Máxima 02 (dois) anos 

Regime Acadêmico Trimestral 

Disciplinas Obrigatórias 04 (quatro) - 12 (doze) créditos (180 h/a) 

Disciplinas Eletivas 06 (seis) - 12 (doze) créditos (180 h/a) 

Seminário de Pesquisa 06 (seis) créditos (90 h/a) 

Elaboração da Dissertação de 
Mestrado 

15 (quinze) créditos (225 h/a) 

TOTAL DE CRÉDITOS 45 (quarenta e cinco) créditos 

CARGA HORÁRIA TOTAL  675 (seiscentas e setenta e cinco) horas/aulas 

 

REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE 

Disciplinas 

Ter tido aproveitamento nas 
disciplinas obrigatórias e eletivas 
oferecidas 

Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 
(Inglês) 

Ter sido aprovado 

Exame de Qualificação Ter sido aprovado 

Defesa Pública da Dissertação de Mestrado Ter sido aprovado 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LINHAS DE PESQUISA 

Planejamento e Desenvolvimento  1ª - Planejamento, Território e 
Desenvolvimento Regional 

Regional 2ª - Processos de Desenvolvimento Regional 
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3. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DO MESTRADO ACADEMICO EM 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
3.1 HISTÓRICO DO PGDR E SEUS MESTRADOS 
 

O atual estágio de desenvolvimento da região do Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba, e mais especificamente o Vale do Rio Paraíba do Sul Paulista, é resultado de 

diversos processos de desenvolvimento. A ocupação da região teve início logo no primeiro 

século da ocupação portuguesa do território brasileiro.  

O primeiro ciclo de desenvolvimento da região foi pautado pela expansão 

bandeirante e pelo ciclo da mineração; posteriormente a região passou pelo ciclo da 

cafeicultura, antes de ter início o processo de industrialização, o qual perdura até o 

presente. Ao longo do processo de desenvolvimento, a região foi marcada por períodos de 

prosperidade e decadência. Em alguns momentos o Vale do Paraíba Paulista figurou, em 

âmbito nacional, como um dinâmico centro econômico. Em outros períodos, a região teve 

papel pouco relevante, figurando como periferia imediata dos grandes centros econômicos, 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Internamente à região, foi estabelecida uma relação centro-periferia; sendo que a 

cidade de São José dos Campos tornou-se o mais importante centro dinâmico regional. 

Essa cidade desenvolveu-se, inicialmente, como um pólo tecnológico aeroespacial.  

O município reúne importantes fatores necessários à competitividade sistêmica: 

centros de pesquisa e desenvolvimento, mão-de-obra especializada e unidades produtivas, 

as quais absorvem produtos de inovação tecnológica e de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D). 

Devido à falta de planejamento dos gestores públicos, aliada a muitos outros fatores 

históricos, o processo de desenvolvimento do Vale do Paraíba Paulista (VPP) gerou muitas 

desigualdades entre seus municípios.  

Atualmente a região engloba cidades com atividade econômica industrial intensa e 

várias concentrações setoriais; há clusters significativos nos setores automobilísticos, 

indústria de base, aeronáutico, vidreiro.  

Por outro lado, o Vale do Paraíba Paulista possui cidades cujas atividades 

econômicas são menos expressivas; esses municípios constituem campo de ocupação 

recente de novas relações entre espaços rurais e urbanos. 
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Por tudo isso, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, bem como seu entorno, 

constitui-se em uma região de longa ocupação. Isso se reflete também no meio físico e nas 

políticas de exploração e preservação. Abordar esses aspectos sob a perspectiva do 

desenvolvimento regional constitui uma necessidade do meio acadêmico, haja vista que, a 

partir das especificidades regionais, é possível contribuir para as reflexões teórico-

metodológicas sobre desenvolvimento regional, conceitual e epistemologicamente.  

Os estudos sobre o Planejamento e Desenvolvimento Regional realizados pelos 

professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Desenvolvimento Regional da UNITAU constituem uma base descritiva da região, 

permitindo caracterizar e identificar as particularidades do seu processo de 

desenvolvimento.   

A partir desses estudos, bem como da experiência da instituição no âmbito do 

programa profissional, surgiu a necessidade de criar um mestrado acadêmico. Essa 

necessidade é latente ao se observar os seguintes aspectos: 

 A partir das dissertações já elaboradas no programa MGDR pode-se observar a 

necessidade de elaborar e refletir sobre a fundamentação teórica para não apenas 

descrever a região e sim interpretá-la, em busca de novas contribuições e 

elaborações teóricas no campo do desenvolvimento regional. Isso poderá ser feito 

por meio de estudos comparativos com processos de outras regiões e de pesquisas 

puras; esses anseios extrapolam os objetivos de um mestrado profissional e, 

portanto, apontou uma necessidade de abertura de um mestrado acadêmico; 

 Há uma significativa parcela dos discentes e ex-discentes do mestrado profissional, 

já existente, com perfil acadêmico, que atuam em instituições de ensino superior da 

região. As dissertações desses alunos apresentam vertente acadêmica. Além disso, 

é digno de nota que há demanda na região por cursos de mestrado acadêmico, seja 

para suprir as necessidades das instituições de ensino superior, seja para ampliar as 

possibilidades de realizar pesquisas reflexivas e conceituais sobre os processos de 

desenvolvimento regional; 

 O corpo docente proposto para o Mestrado Acadêmico em Planejamento e 

Desenvolvimento Regional é constituído por doutores com formação em diversas 

áreas. Essa multiplicidade permite um olhar múltiplo sobre as temáticas do 

desenvolvimento regional, resultando em uma interdisciplinaridade em seu recorte 

metodológico.  
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3.2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

A área de concentração Planejamento e Desenvolvimento Regional abordarão os 

aspectos teórico-metodológicos dos processos de desenvolvimento humano, social e 

econômico. Particular ênfase será dada à dimensão regional, abrangendo, de forma 

reflexiva, crítica e conceitual, as construções sociais, culturais, territoriais, econômicas e 

políticas presentes neste movimento, com a finalidade de identificar e analisar os fatores 

condicionantes e as variáveis desse processo.  

É digno de nota que os aspectos sociais, culturais, territoriais, econômicos, políticos, 

institucionais e ideológicos serão contemplados com o intuito de apreender os diferentes 

modos regionais de leitura, intervenção e atuação de desenvolvimento. 

 

 

3.3. LINHAS DE PESQUISA 

 

3.3.1. Planejamento, Território e Desenvolvimento Regional  

As pesquisas nesta linha contemplarão o estudo e a análise dos processos de 

ocupação territorial regional em seus diversos aspectos: econômico, político, social, 

ambiental. É importante ressaltar que a configuração territorial se dá a partir de ações, 

possíveis de serem sistematizadas em uma perspectiva histórico-analítica. Isso implica a 

consideração do reflexo de políticas públicas, intervenções da iniciativa privada, bem como 

da sociedade civil organizada. A linha de pesquisa contemplará, ainda, abordagens 

reflexivas e conceituais sobre os processos de ordenamento e planejamento.  

A abordagem adotada pressupõe esses elementos enquanto promotores do 

desenvolvimento regional; englobam os arranjos produtivos locais, expressões de iniciativas 

para organização do espaço, e seus reflexos na cultura e sociedade.   

As pesquisas a serem desenvolvidas, as quais devem ampliar e aprofundar os 

conhecimentos sobre as questões regionais, não poderão deixar de investigar e aprofundar 

a compreensão dos reflexos das políticas estaduais e nacionais sobre a região do Vale do 

Paraíba e demais regiões brasileiras. Além disso, as conexões desses elementos com a 

esfera local e regional; enfatizando, assim, o olhar crítico sobre as distintas dimensões 

territoriais.   
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Os papéis exercidos pelos atores sociais institucionais e individuais também serão 

objeto dessa linha de pesquisa, uma vez que sua atuação repercute na configuração da 

dinâmica territorial, considerando suas atuações divergentes, convergentes e governança.   

Ao aprofundar os estudos sobre as iniciativas planejadas de desenvolvimento de um 

território em prol do desenvolvimento regional, tornar-se-á possível analisar a natureza, a 

dinâmica e a forma de como novas espacialidades, atores públicos e privados são criados e 

se configuram.   

 
3.3.2. Processos de Desenvolvimento Regional 

As pesquisas sobre os Processos de Desenvolvimento Regional, a partir do 

pressuposto de que o desenvolvimento não se reduz apenas ao crescimento econômico, 

contribuirão para aprofundar a dimensão social dos problemas abordados. Nesta linha serão 

inseridas as pesquisas dedicadas a analisar a busca da melhoria da qualidade de vida e da 

formação e sustentabilidades humanas.  

Assim sendo, essa linha de pesquisa se propõe a analisar, de forma crítica, a 

temática do desenvolvimento, com ênfase as suas repercussões sobre o local e o regional, 

integrada aos diversos enfoques que essa proposta suscita. É digno de nota que essa 

análise deverá promover reflexões, críticas, sobre as relações entre os diferentes aspectos 

econômicos, os processos de produção, os agentes e movimentos sociais, as relações 

sócio-ambientais e as territorialidades, elementos constitutivos da idéia e/ou ideal de 

desenvolvimento.  

Para atingir os propósitos da linha de pesquisa será necessário estabelecer relações 

entre os estudos regionais, sem, no entanto, abandonar as perspectivas analíticas 

macrorregionais, nacionais e globais. Os principais aspectos do desenvolvimento regional a 

serem abordados: nesta linha de pesquisa são: 

 Dimensões histórico-econômicas: visa identificar os modos de desenvolvimento 

de distintas regiões, tendo como referência a abordagem histórica, de maneira a 

sistematizar os diferentes aspectos teórico-metodológicos que circunscrevem a 

temática. Consideram-se as variáveis que fomentam o desenvolvimento regional, tais 

como: o turismo, a formação de redes empresariais, os sistemas e arranjos sócio-

produtivos locais, as cadeias produtivas, os movimentos sociais, as políticas públicas 

sociais, com enfoque nos processos históricos e econômicos, de forma a apreender 

as relações entre os atores envolvidos nesse processo; 
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 Sociedade e Desenvolvimento Regional: preocupa-se com as variáveis 

socioculturais presentes no processo do desenvolvimento, indicando as mudanças 

culturais e a percepção de grupos ou movimentos sociais acerca dos efeitos-

conseqüências do desenvolvimento. Investigam-se os fatos, as práticas e as 

relações de grupos, movimentos sociais diversos, buscando identificar os agentes 

sociais relevantes do processo de desenvolvimento, avaliando as configurações das 

mudanças no tempo-espaço e suas repercussões sócio-espaciais, territoriais e 

regionais, decorrentes, inclusive, da atuação dos mesmos, o que tem implicação na 

sua relação com os sistemas sócio-produtivos e com o ambiente, com o objetivo 

maior de compreender processos endógenos de desenvolvimento que levem à 

melhoria da qualidade de vida da população e suas relações com os processos 

exógenos. 

 

 

3.4. PROJETOS DE PESQUISA 

 
3.4.1. Análises das Relações de Trabalho no Processo de Industrialização 

Esse projeto tem por objetivo identificar mudanças na qualificação da mão-de-obra 

decorrentes do processo de industrialização e da instalação de pólos tecnológicos nas 

regiões brasileiras, fenômenos que caracterizam o mais recente ciclo econômico regional. A 

coexistência de organizações de origens e segmentos diversos torna-se um campo fértil 

para os estudos sobre cultura e clima organizacional, liderança, qualificação de mão-de-obra 

e outras abordagens possíveis no campo da gestão de pessoas. 

 
3.4.2. Modelos de Gestão Industrial e Tecnológica 

Esse projeto objetiva estudar os modelos de gestão das empresas localizadas nas 

diversas regiões brasileiras, com destaque para as regiões caracterizadas por concentrar 

indústrias multinacionais, nacionais e locais de segmentos diversos, bem como por acolher 

estruturas e arranjos tecnológicos. Além disso, o projeto identifica-se com a forte presença 

de instituições de pesquisa, fomentando a produção científica e tecnológica. Verificar como 

são aplicados e absorvidos os modelos de gestão em âmbito nacional, regional e local, as 

peculiaridades das organizações, as tensões entre global e local no âmbito empresarial bem 

como as relações das cadeias produtivas são objeto deste projeto de pesquisa. 
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3.4.3. Formação do Capital Social 

Este projeto visa identificar e caracterizar os atores sociais das regiões brasileiras e 

estudar suas relações com os mecanismos de poder regional e local, de forma a 

diagnosticar seus papéis e sua participação na proposição e direcionamento das políticas 

públicas, bem como suas relações com a iniciativa privada.  

Os estudos decorrentes desse projeto contribuem para a compreensão da formação 

do capital social da região e estabelece interface com a participação dos distintos atores 

sociais nas políticas e ações de fomento ao de desenvolvimento regional e local. 

 
3.4.4. Processos Regionais de Desenvolvimento Econômico e Social 
Sustentado 

Esse projeto visa identificar, diagnosticar e analisar formas de geração de riquezas 

alternativas à industrialização. Apesar da presença da indústria ser uma marca na economia 

regional, outras iniciativas e potencialidades de geração de riquezas (no sentido social, 

econômico e ambiental) podem ser identificadas nas diversas regiões brasileiras.  

Entre elas, destaca-se o turismo regional que, com ênfase no turismo cultural, 

religioso, empresarial ou rural, conforme a localidade tem sido diagnosticado como uma 

alternativa à industrialização na promoção do desenvolvimento. Cabe também a esse 

projeto discutir a sustentabilidade das iniciativas promotoras de desenvolvimento 

diagnosticadas. Enquadram-se no escopo desse projeto o estudo de cooperativas, políticas 

sociais e educacionais em âmbito regional e local. 

 

4. LISTA DE DISCIPLINAS DO MESTRADO ACADÊMICO EM PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS* 

Código Disciplina Créditos CH 

MPD-01 Teorias do Desenvolvimento Regional 3 45 h/a 

MPD-02 Processos Históricos e Trajetórias de Desenvolvimento Regional 3 45 h/a 

MPD-03 Metodologia da Pesquisa Científica  3 45 h/a 

MPD-04 Metodologia do Ensino Superior 3 45 h/a 

MPD-18 Seminário de Pesquisa I, II e III 6 90 h/a 

MPD-19 Elaboração da Dissertação de Mestrado 15 225 h/a 

* As disciplinas obrigatórias são oferecidas com finalidade de fundamentação teórica dos mestrandos 
na área de conhecimento do mestrado. Todas deverão ser cursadas pelos Mestrandos (as). 
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DISCIPLINAS ELETIVAS* 

Código Disciplina Créditos CH 

MPD-06 Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade 2 30 h/a 

MPD-07 Economia e Desenvolvimento Econômico 2 30 h/a 

MPD-08 Espaço, Poder e Práticas de Representação Social 2 30 h/a 

MPD-09 Estudo do Desenvolvimento Regional, Cultura e 
Sociedade 

2 30 h/a 

MPD-10 Estudos de Cadeias Produtivas e Serviços 2 30 h/a 

MPD-11 Impactos do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 2 30 h/a 

MPD-12 Patrimônio Geo-Histórico e Desenvolvimento Regional 2 30 h/a 

MPD-13 Perspectiva Social do Desenvolvimento Regional 2 30 h/a 

MPD-14 Planejamento e Desenvolvimento Regional 2 30 h/a 

MPD-15 Reflexões e Análise do Mercado Regional 2 30 h/a 

MPD-16 Teoria das Organizações Socioprodutivas 2 30 h/a 

MPD-17-1 Tópicos Especiais em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional: Ciências Políticas, Estado e Cidadania 

2 30 h/a 

MPD-17-2 Tópicos Especiais em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional: Gestão Pública Municipal 

2 30 h/a 

MPD-17-3 Tópicos Especiais em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional: Direito Público Aplicado 

2 30 h/a 

* São disciplinas eletivas que apóiam as linhas de pesquisa e são oferecidas conforme as 
necessidades de fundamentação dos mestrandos na fase de pesquisa para a elaboração da 
dissertação de mestrado. Deste grupo de disciplinas eletivas que fazem parte do projeto pedagógico 
do programa, 06 (seis) deverão ser cursadas pelos Mestrandos (as).  

 

 

5. CORPO DOCENTE PERMANENTE E COLABORADOR DO MESTRADO ACADÊMICO 
EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MPDR 

 

Adriana Leônidas de Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/8896115870139370 

Mestrado e Doutorado em Psicologia – PUC/São Paulo 
Pós-doutorado em Administração - FGV/ Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo 
 

Andréia Fogaça Rodrigues Maricato 
http://lattes.cnpq.br/2102922733336793 

Especialista em Direito Tributário - PUC/São Paulo 
Mestrado e Doutorado em Direito – PUC/São Paulo 
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Cláudia Terezinha Kniess 
http://lattes.cnpq.br/8233265633962510 

Mestrado em Engenharia Química - UFSC 
Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - UFSC 

Pós-Doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Centro de 
Combustíveis Nucleares - IPEN-CCN/USP 

Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora/ 
Nível 1D - CNPq 

 

Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/4598083077175084 

Mestrado em Economia do Trabalho e da Tecnologia - PUC/São Paulo 
Doutorado em Organização Industrial – ITA 

Pós-Doutorado em Gestão Inovação Tecnológica – ITA 
 

Edson Trajano Vieira 
http://lattes.cnpq.br/4598083077175084 

Mestrado em Economia – Mackenzie 
Doutorado em História Econômica - USP 

 

José Luís Gomes da Silva 
http://lattes.cnpq.br/4466605576113040 
Mestrado e Doutorado em Ciência – ITA 

 

Lourival da Cruz Galvão Júnior 
lattes.cnpq.br/6354135807997168 

Mestrado em Linguística Aplicada – UNITAU 
Doutorado em Ciências da Comunicação – USP 

Pós-doutoramento no Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) - ECA/USP  
 

Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito 
http://lattes.cnpq.br/3560224222605289 

Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica – ITA  
Doutorado em Engenharia Civil – UNICAMP 

 

Marcela Barbosa de Moraes 
http://lattes.cnpq.br/7992917758604422 

MBA em Gerência Financeira e Controladoria - UNITAU 
Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNITAU 

Doutorado em Administração – UNINOVE 
 

Moacir José dos Santos 
http://lattes.cnpq.br/3987800501488137 

Mestrado e Doutorado em História – UNESP 
Pós-doutorado em História do Brasil - Universidade do Minho – Portugal 

 

Monica Franchi Carniello 
http://lattes.cnpq.br/8891630755683175 

Mestrado em Comunicação e Letras – Mackenzie 
Doutorado em Comunicação e Semiótica – PUC/São Paulo 

Pós-Doutorado em Comunicação - UMESP 
Pós-Doutorado em Comunicação – UMINHO-PT 

http://lattes.cnpq.br/7992917758604422
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Quésia Postigo Kamimura 

http://lattes.cnpq.br/7058502976831665 
Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNITAU 

Doutorado em Saúde Pública – FSP-USP-SP 
Pós-Doutorado em Saúde Pública – FSP-USP-SP 

 
Silvio Luiz Costa 

http://lattes.cnpq.br/3937835176080855 
Mestrado em Ciências Sociais pela PUC - SP 

Doutorado em Educação pela FE-USP.  
 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Coordenador Geral do MPDR: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 
e-mail: edson.oliveira@unitau.br 

Coordenadora Adjunta do MPDR: Profa. Dra. Monica Franchi Carniello 
e-mail: monica.carniello@unitau.br 

Coordenação Local: Professor Jadson Nunes Santos 
e-mail: jadson@camaraitapevi.sp.gov.br 

 

Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional - PGDR 
e-mail: pgdr@unitau.br 

 
 
 

 
Prof. Dr. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira 

Coordenador Geral do Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento 
Regional - PGDR 

Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional - MPDR 

mailto:edson@unitau.br
mailto:pgdr@unitau.br/

