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Apresentação
Apresentação
O Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional (MDR) do Centro Universitário Alves
Faria (UNIALFA) foi reconhecido institucionalmente pelo Ministério da Educação através da
Portaria nº 550 de 4 junho de 2007. Esse reconhecimento foi renovado pela Portaria nº 1.140
de 10 de setembro de 2008.
O programa tem como Área de concentração o planejamento estratégico como foco na
competividade. Desenvolvemos duas linhas de pesquisas: 1. Políticas Públicas e
Desenvolvimento Regional; 2. Organizações, Aglomerações e Desenvolvimento regional.
Este mecanismo tem facilitado dois procedimentos importantes para a dinâmica do curso: a
seleção dos candidatos ao programa, uma vez que são previamente informados a respeito
das linhas de pesquisa, dos temas de investigação e dos docentes a eles associados; e o
processo de indicação e escolha dos docentes orientadores na fase de elaboração da
dissertação.
O MDR da UNIALFA permite o desenvolvimento de pesquisas de graduados em diferentes
áreas do conhecimento, desde que estes desenvolvam projetos que estejam voltados à busca
por soluções aplicáveis em âmbito público ou privado para apoiar o desenvolvimento
socioeconômico, e por conseguinte, regional.
Por se tratar de um Mestrado Profissional, os projetos de pesquisa e as dissertações dos
discentes atendem demandas socioeconômincas por soluções de problemas que requerem
estudos de caráter acadêmico, técnico e científico. Assim, os temas de investigação,
geralmente, têm origem, na realidade vivenciada pelos discentes nas suas localidades de
origem, em seus ambientes de trabalho, em sua atuação profissional.
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Objetivos

Objetivos

O Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional da UNIALFA tem por objetivo formar
profissionais com capacidade científica, crítica e prática para apoiar desenvolvimento de
soluções para o desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental e
responsabilidade social. Nesse contexto, os objetivos de formação do aluno do Mestrado
Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria - UNIALFA são:
1) Estudar os recursos naturais, as
potencialidades produtivas regionais e os
processos socioambientais no território do
Centro-Oeste, destacando o agronegócio e
seus impactos sociais, econômicos e
ambientais e, propor ou apresentar
abordagens e instrumentalização que
permitam desenvolvimento de atividades de
maneira mais sustentável;

2) Analisar os aspectos institucionais e
legais relacionados com os processos
socioambientais na região, enfatizando as
políticas públicas; e, propor ou apresentar
aspectos que possibilitem melhorias nas
atualizações e construções das políticas
públicas;

3)
Estudar
as
organizações
e
empreendimentos na região Centro-Oeste,
suas formas de gestão e propor novas
abordagens e ferramentas para estimular a
inovação,
a
produtividade
e
a
competitividade;

4) Desenvolver pesquisas em interação com
o ambiente empresarial, no âmbito do
Centro de Pesquisa em Desenvolvimento
Regional do Centro-Oeste (CPDR).

Linhas de Pesquisa

Linhas de Pesquisa
Políticas Públicas

Essa linha compreende um conjunto de temas relacionados com o conhecimento dos
recursos naturais, potencialidades produtivas regionais, processos socioambientais no
território e seus impactos, atividades em todos os setores econômicos e os aspectos
institucionais e legais, especialmente relacionadas demandas para políticas públicas e
suporte à administração pública. Com base nessas análises busca-se propor análises e
diálogos para que as políticas sejam instrumentos de apoio ao desenvolvimento de Goiás e
Centro-Oeste, de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável.
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Organizações e Aglomerações
Estuda o desenvolvimento de abordagens e ferramentas de gestão, estratégias e
competitividade nas organizações, e, em aglomerações, sob as mais diversas condições
ambientais, focando o desenvolvimento organizacional interno ou em rede, face ao cenário
local e regional. Incorpora análises e propostas de gestão estratégica de organizações, com
tecnologias adaptadas e aplicadas, buscando otimizar a inserção das mesmas em novas
iniciativas, orientadas sob princípios de responsabilidade social e ambiental, e, visando
organização em aglomerações para competitividade regional.

Público-alvo
Público-alvo
Empresários, consultores e demais profissionais que queiram dar um up na carreira. Esse
mestrado é direcionado também para políticos, servidores públicos e para os que desejam
seguir à docência universitária. Os alunos recebem uma formação teórica e prática, de
maneira que lhes permitam adquirir elementos de análise crítica para interpretarem a
realidade e elementos técnicos para atuarem sobre nas áreas correlatas de cada linha, sendo
capazes de realizarem diagnósticos, formularem projetos e difundirem o conhecimento sobre
desenvolvimento regional.
No caso da linha sobre Políticas Públicas, os mestrandos deverão adquirir elementos para
analisarem diversos aspectos naturais e socioeconômicos de regiões e cidades, bem como
analisarem políticas existentes quanto ao seu processo de formulação, legitimidade,
financiamento e resultados e, capacitados para proporem subsídios, instrumentais e
soluções para melhorias na formulação de políticas relacionadas com os problemas e
necessidades identificadas nas pesquisas. Especialmente atentando para a importância da
colaboração, cooperação e inovação nas Políticas Públicas para estimular o
Desenvolvimento Regional.
No caso da linha com foco em Organizações e Aglomerações, os discentes receberão
elementos teóricos e ferramentas práticas para analisarem modelos de gestão e mudanças
nas organizações, gestão de tecnologia, de inovação e de pessoas, redes de empresas,
planejamento estratégico e logística, entre outros aspectos relacionados com os
empreendimentos, atentando para a importância da disseminação da cultura de rede, de
cooperação, colaboração para competitividade para que seja possível crescimento das
atividades institucionais (especialmente empresariais) em aspectos locais, regionais,
nacionais e internacionais para estimular o Desenvolvimento Regional.
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Diferenciais
Diferenciais
Pesquisas voltadas para a RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS em âmbito público ou privado
para apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento socioeconômico das regiões;
O programa conta com quatro encontros semestrais no 1º semestre e quatro no 2º semestre
(sempre nas sextas à noite e sábado durante o dia) favorecendo os que trabalham e que
moram em outros estados brasileiros;
Integra o MOC (Microeconomia da Competividade), que acontece anualmente na
Universidade de Harvard (Boston). Isso faz com que os mestrandos da UNIALFA participem
desse grupo de estudos sobre competividade (com 100 universidades em todo o mundo)
liderado pelo professor Michael Porter da Harvard Business School - HBS em
Boston/Massachusetts -USA;
Workshops com professores, pesquisadores e alunos de instituições do mundo inteiro
sobre competitividade e clusters regionais.
Parcerias com o setor público e privado para favorecer visitas técnicas e intercâmbios de
conhecimento prático aplicado.
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Estrutura Curricular
Estrutura Curricular

O Mestrado em Desenvolvimento Regional da UNIALFA possui disciplinas obrigatórias e
optativas. As obrigatórias oferecerem a base conceitual e teórica inicial para a pesquisa e o
pensamento acerca do tema: Desenvolvimento Regional.
Algumas ferramentas para o início da pesquisa também são apresentadas e estimuladas para
a organização dos projetos de pesquisas dos discentes. As disciplinas optativas contemplam
conteúdos mais específicos e técnicos e complementam a formação dos alunos,
apresentando temas relacionados ao Desenvolvimento Regional, facultando aos alunos a
escolha de temas de seu interesse. Confira:
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:
Metodologia da Pesquisa Desenvolvimento Regional; Políticas Públicas e Desenvolvimento
Regional; Estado, Políticas Públicas e Planejamento; Grupo de Pesquisa (linha 1).
Metodologia da Pesquisa Desenvolvimento Regional; Organizações, Aglomerações e
Desenvolvimento Regional. Organizações, Aglomerações e Transformações Territoriais.
Grupo de Pesquisa (linha 2).
SEMINÁRIOS COLETIVOS OBRIGATÓRIOS: Seminário Coletivo I Seminário Coletivo II
DISCIPLINAS OPTATIVAS:
Ocupação e Desenvolvimento Regional; Economia e Desenvolvimento Regional no
Centro-Oeste; Território, Recursos Naturais e Meio Ambiente Educação; Sociedade e
Desenvolvimento Regional; Estudo de Caso: Microeconomics Of Competitiveness (MOC);
Gestão do Conhecimento nas Organizações; Economia do Agronegócio.
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Coordenação
Coordenação
MARCELO LADVOCAT
Doutor em Economia de Empresas pela Universidade
Católica de Brasília - UCB (Área de Concentração Finanças).
Mestre em Economia de Empresas pela Universidade
Católica de Brasília - UCB (Área de Concentração Regulação). Especialização em Varejo pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro - Coppead-UFRJ. Graduado em
Economia pela Universidade Cândido Mendes - UCAM-RJ.
Pós-Doc - Professor Pesquisador na Universidade Federal de
Brasília - UNB (Área de Concentração - Desenvolvimento
Regional). Affiliate Professor of Michael Porter Intstitute of
Microeconomics of Competitiviness at HSB/HARVARD. Atua nas áreas de Finanças,
Macroeoconomia e Desenvolvimento Regional.

Corpo Docente
Corpo Docente

Os professores do Programa, em sua maioria, têm experiência profissional de muitos anos em
empresas privadas e públicas, além de boa qualificação acadêmica. Trata-se de um aspecto
de grande relevância considerando se tratar de mestrado profissional.
Alcido Elenor Wander
Doutor em Ciências Agrárias (Concentração: Economia Agrícola) pela
Georg-August-Universität Göttingen. Desenvolve pesquisas nas áreas
de: Competitividade de cadeias agroindustriais, Comércio internacional
de produtos do agronegócio, Diferenciação de produtos do
agronegócio como estratégia de agregação de valor, Estrutura de
governança e coordenação de sistemas agroindustriais, Custos de
transação no agronegócio.
Cintia Neves Godoi
Geógrafa, mestrado e doutorado em Geografia. Sócio-fundadora da
empresa eeCoo Sustentabilidade. Professora Titular do Mestrado em
Desenvolvimento Regional do UNIALFA - Centro Universitário Alves
Faria, Pesquisadora Funadesp. Afiliada ao MOC - Microeconomia da
Competitividade do Instituto Michael Porter, da Universidade de
Harvard. Superintendente de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia
na Fundação Antares.
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Edson José de Souza Junior
Fernando Negret Fernandez
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás (1994) e
Possui
graduação lato
em sensu
Arquitetura
e Urbanismo
pela
Universidade
de
pós-graduação
em Direito
do Trabalho
e Processo
do Trabalho
Brasília
(1974), mestrado
emEstado
Urbanismo
pela Universidade
(UFG/1996),
Direito do
(UCG/2003),
Docência Nacional
Universitária
Autónoma
de México
e doutorado
em Economia na área urbano
(UEG/2003),
Direito(1980)
Notarial
Registral (Uniderp/Anhanguera/2013),
Direito
Civil pela
(FISIG/2014),
Direito
Educacional
(FISIG/2014),
possuindo
regional
Universidade
Nacional
Autónoma de
México (2000).
Tem
especialização
profissional
em
Direito
Educacional
(IPAE/2006),
sendo
trabalhado como consultor para o PNUD, Banco Mundial, Banco
Mestre em Educação (UFG/2006), mestre em Direito Agrário(UFG/2010) e
Interamericano de Desenvolvimento BID, Ministério do Meio Ambiente,
doutor em Educação pela PUC-GO (2008-2011) Pós-Doutor em direito pela
Fundo
Nacional de Meio Ambiente - FNMA, TCBR e IPB. Foi professor e
Università degli Dirrito de Messina (It) . Professor Universitário, Advogado e
pesquisador
Universidade
Nacional por
Autónoma
de México,
da e
Procurador da Federal,
responsável
representar
judicial
Universidade
NacionalAutarquias
da Colômbia
e da Universidade
Católica
de
extra-judicialmente
e Fundações
Públicas Federal,
atualmente
em nas
exercício
naurbanismo,
Procuradoria-Geral
Federal
emregional
Goiás,e gestão
órgão da
Brasília
áreas de
planejamento
urbano
Advocacia-Geral
da
União.
Foi
Presidente
da
Diretoria
Executiva
ambiental em cidades e regiões. Foi professor, pesquisador da
e então
o
Associação
Goiana
dos
Advogados
Seção
Inhumas
(GO),
foi
membro
coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro da
Associação Brasileira de Direito Educacional (ABRADE) e do Instituto de
Universitário Alves Faria entre 2007 e 2013. Tem experiência na área de
Direito Administrativo de Goiás (Idag). Ex-árbitro da Primeira Corte de
pesquisa,
planejamento
regional
e urbano,
bem como em ordenamento,
Conciliação
e Arbitragem
de Inhumas
(GO).
gestão territorial, Zoneamento Econômico Ecológico e Zoneamento de
Prioridades Socioambientais. Tem atuado durante vários anos em
monitoramento e avaliação de projetos socioambientais e em
programas e projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável,
Fernando Negret Fernandez
incluindo ordenamento e gestão do território e manejo de recursos com
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de
participação comunitária.
Brasília (1974), mestrado em Urbanismo pela Universidade Nacional
Autónoma de México (1980) e doutorado em Economia na área urbano
Guilherme Resende Oliveira
regional pela Universidade Nacional Autónoma de México (2000). Tem
Doutor (2016) em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), onde
trabalhado como consultor para o PNUD, Banco Mundial, Banco
fez o mestrado (2011) e a graduação (2008), também em Economia. É
Interamericano de Desenvolvimento BID, Ministério do Meio Ambiente,
professor UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria). É Gerente de
Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA, TCBR e IPB. Foi professor e
Inteligência Territorial da Agência Goiana de Assistência Técnica,
pesquisador da Universidade Nacional Autónoma de México, da
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO). Foi pesquisador
Universidade Nacional da Colômbia e da Universidade Católica de
do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos,
Brasília nas áreas de urbanismo, planejamento urbano regional e gestão
vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado
ambiental em cidades e regiões. Foi professor, pesquisador e o
de Goiás; e professor da UnB (Universidade de Brasília), UAB
coordenador do Mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro
(Universidade Aberta do Brasil), ENAP (Escola Nacional de
Universitário Alves Faria entre 2007 e 2013. Tem experiência na área de
Administração Pública) e Escola de Governo Henrique Santillo (Governo
pesquisa, planejamento regional e urbano, bem como em ordenamento,
do Estado de Goiás). Pesquisa temas como avaliação de políticas
gestão territorial, Zoneamento Econômico Ecológico e Zoneamento de
públicas, desenvolvimento regional e economia agrícola.
Prioridades Socioambientais. Tem atuado durante vários anos em
monitoramento e avaliação de projetos socioambientais e em
programas e projetos relacionados com o desenvolvimento sustentável,
incluindo ordenamento e gestão do território e manejo de recursos com
participação comunitária.
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Hérica Landi de Brito
George Henrique de Moura Cunha
Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação em Processos
Doutor em Economia pela Universidade de Brasília. Mestre em Economia pela
de Desenvolvimento
Humano eegraduado
Saúde (PGPDS)
do Instituto
de Psicologia
Universidade
Federal de Pernambuco
em Economia
pela Universidade
da Universidade
Brasília
(UnB),
CAPESStricto
(2016).
Mestre
de Fortaleza.
Professordedo
Programa
decom
Pós bolsa
Graduação
Sensu
em em
Desenvolvimento
Regional
da UNIALFA.
Pesquisador
associado
Departamento
Psicologia pela
Pontifícia
Universidade
Católica
de ao
Goiás
(2011), com
de Economia
da
Universidade
de
Brasília,
ECO/UnB.
Docente
do
Centro
Área de Concentração em Psicopatologia Clínica e Psicologia da
Saúde.
Universitário Christus - UNICHRISTUS. Possui vasta experiência na gestão do ensino
Graduada em Psicologia (Licenciatura e Bacharelado) pela Pontifícia
superior. Durante sete anos foi coordenador dos cursos de graduação em Ciências
Universidade
de eGoiás
(2009)
e pós-graduada
Psicoterapia
Econômicas,
GestãoCatólica
Ambiental
Comércio
exterior
em Ead da em
Universidade
Cognitivo-Comportamental
(2013).
Atualmente
é Coordenadora
Católica
de Brasília - UCB; coordenador
do curso
de Administração
de Empresas do
da Faculdade
Caiçaras;
coordenador
do
curso
de
Ciências
Econômicas
das e
Curso de Psicologia do UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria
Faculdades
Integradas
do PlanaltoProfissional
Central - FIPLAC;
coordenador dosdesta
cursosmesma
de
professora
do Mestrado
em Administração
Processos Gerenciais e Gestão Financeira em Ead da Faculdade de Ciências e
instituição.
Educação
Sena Aires - FACESA e coordenador de Pesquisa do Centro Universitário
Ateneu. Trabalhou como consultor para o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil, PNUD BRASIL e Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada
publicações
Leila-IPEA.
MariaPossui
Ferreira
Salles entre periódicos nacionais e internacionais e
experiência em orientação de monografias de graduação. Atualmente coordena
Possui graduação em Formação de Psicólogo pela Universidade de São
projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq: Renda per capita dos estados brasileiros
Paulo, graduação
emaplicação
Licenciatura
Plena Em
pelaSua
Universidade
e a norte-americana:
uma
dos modelos
dePsicologia
convergência.
área de
de São
Paulo, mestrado
em Educação
pela
Universidade
Federal
de São
pesquisa
concentra-se
nos seguintes
temas:
Economia
Regional;
História
Econômica
Latina; em
e Desenvolvimento
Econômico. da Educação) pela
Carlos daeAmérica
doutorado
Educação (Psicologia

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutorado no
exterior. Professora do mestrado em Desenvolvimento Regional da
UNIALFA. Tem experiência na área de Educação e Psicologia, com ênfase
Guilherme
Resende
Oliveira
em Psicologia
Social.
Suas investigações examinam a adolescência e a
Doutor
(2016)
em
Economia
pela Universidade
de Brasíliade
(UnB),
onde
juventude na sociedade contemporânea,
os processos
inserção
social
fez o
mestrado
(2011)
e
a
graduação
(2008),
também
em
Economia.
É
de jovens na comunidade, violência e educação. Investiga os processos
professor
UNIALFA
- Centrourbanas.
Universitário
Alves de
Faria).
É Gerente
de
educativos
em periferias
Orientadora
mestrado
e doutorado.
Inteligência
Territorial da PQ2.
Agência Goiana de Assistência Técnica,
Bolsista Produtividade.
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO). Foi pesquisador
do Instituto
Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos,
Marcelo Mauro
Ladvocat
vinculado
Secretaria
de de
Planejamento
e Gestão
do Governo
do Estado
Doutoràem
Economia
Empresas pela
Universidade
Católica
de Brasília
de -Goiás;
e
professor
da
UnB
(Universidade
de
Brasília),
UAB de
UCB (Área de Concentração - Finanças). Mestre em Economia
(Universidade
Aberta
do Brasil),
ENAPde (Escola
de de
Empresas pela
Universidade
Católica
Brasília Nacional
- UCB (Área
Administração
Pública)
e Escola Especialização
de Governo Henrique
Santillo
Concentração
- Regulação).
em Varejo
pela (Governo
Universidade
do Federal
Estado do
deRio
Goiás).
Pesquisa
temas
como
avaliação
de
políticaspela
de Janeiro - Coppead-UFRJ. Graduado em Economia
públicas,
desenvolvimento
e economia
agrícola.
Universidade
Cândidoregional
Mendes
- UCAM-RJ.
Pós-Doc - Professor
Pesquisador na Universidade Federal de Brasília - UNB (Área de
Concentração - Desenvolvimento Regional).Affiliate Professor of Michael
Porter Intstitute of Microeconomics of Competitiviness at HSB/HARVARD.
Atua nas áreas de Finanças, Macroeoconomia e Desenvolvimento
Regional. Pesquisador com bolsa FUNADESP."
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Hérica Landi de Brito
Doutora em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação em Processos de
Desenvolvimento Humano e Saúde (PGPDS) do Instituto de Psicologia da
Universidade de Brasília (UnB), com bolsa CAPES (2016). Mestre em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2011), com Área de Concentração em
Psicopatologia Clínica e Psicologia da Saúde. Graduada em Psicologia (Licenciatura
e Bacharelado) pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2009) e
pós-graduada em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental (2013). Atualmente é
coordenadora dos cursos de Educação e Pessoas da UNIALFA e professora do
Mestrado Profissional em Administração dessa mesma instituição.

Marcelo Ladvocat
Doutor em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília - UCB
(Área de Concentração - Finanças). Mestre em Economia de Empresas pela
Universidade Católica de Brasília - UCB (Área de Concentração - Regulação).
Especialização em Varejo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Coppead-UFRJ. Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes UCAM-RJ. Pós-Doc - Professor Pesquisador na Universidade Federal de Brasília UNB (Área de Concentração - Desenvolvimento Regional).Affiliate Professor of
Michael Porter Intstitute of Microeconomics of Competitiviness at HSB/HARVARD.
Atua nas áreas de Finanças, Macroeoconomia e Desenvolvimento Regional.
Pesquisador com bolsa FUNADESP."

Nilo Leal Sander
Pós-Doc em Ciências Ambientais pela UNEMAT. Doutor em Biodiversidade e
Biotecnologia da Amazônia Legal - Rede BIONORTE. Bolsista PDSE (2016) pela
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo - México. Mestre em Ciências
Ambientais pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Graduado em Ciências
Biológicas. Atualmente é professor do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu
em Desenvolvimento Regional da UNIALFA, e pesquisador associado do Centro
de Estudos em Limnologia, Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal. Tem
experiência na área de rtnobiologia, ecologia e desenvolvimento rural sustentável.
Faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia,
gestão 2019-2021. Tem atuado em projetos interdisciplinares com enfoque de
análise e gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Trabalha como
consultor e coordenador estadual no projeto rural sustentável ? Cerrado.

Rafael Henrique Dias Manzi
Doutor em relações internacionais pela Universidade de Brasília - UnB.
Atualmente é coordenador e professor do curso de graduação em relações
internacionais na Universidade Paulista no Campus de Goiânia. Experiência
profissional e acadêmica anterior como: professor convidado da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC GO), professor voluntário na Universidade
de Brasília - UnB e professor substituto na Universidade Federal de Goiás - UFG.
Área de interesse e experiência acadêmica em: economia política internacional,
política internacional e globalização econômica, países emergentes,
governança global e economia brasileira.

MESTRADO PROFISSIONAL

EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Intercâmbios Internacionais
Intercâmbios Internacionais

Instituto para Estratégia e Competitividade da Universidade de Harvard (Boston/Massachusetts-USA)

O programa MOC – Microeconomia da Competitividade, em parceria com a UNIALFA, tem
como objetivo realizar estudos sobre a competência empresarial e competitiva de “clusters”
de negócios na região Centro-Oeste, visando o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e
casos para ensino. Faz parte de acordo da UNIALFA com o Instituto para Estratégia e
Competitividade da Universidade de Harvard (Boston/Massachusetts-USA), liderado pelo
professor emérito Michael Porter, cujo objetivo principal é explorar os determinantes da
competitividade e do sucesso empresarial numa perspectiva econômica regional. Esta
entidade congrega atualmente aproximadamente 100 universidades filiadas no mundo todo,
que desenvolvem pesquisas sobre negócios locais, agrupados em “clusters” ou arranjos
produtivos locais, utilizando metodologia de análise que considera não somente os fatores
tradicionais de produção, como também o grau de exigência da demanda interna, a presença
de setores correlatos e de apoio (governo, universidades, institutos de pesquisa), assim como
a dinâmica competitiva das empresas existentes.
Este programa promove anualmente workshops reunindo professores pesquisadores e
alunos das instituições filiadas do mundo inteiro, que apresentam para debate casos sobre
competitividade de clusteres regionais. A UNIALFA tem participado com docentes e
discentes desde de 2011.
1) A disciplina "Estudos de Caso - MOC" –
que possibilita ao aluno entender e aplicar
os conceitos e metodologias relacionadas à
competitividade das empresas, regiões e
nações, numa perspectiva microeconômica
da estratégia
2) A partir da disciplina "Estudos de Caso
MOC", foi produzido um estudo sobre
cluster regional por grupos de alunos, e
enviado à sessão dedicada aos estudantes
"Team Project Award";

3) Desenvolvimento de um estudo de
competitividade por parte dos professores
que participam do projeto Paulo Cesar
Bontempo, Luiz Roberto Calado, Alcido
Elenor Wander e Bento A. Costa Filho; o
mesmo foi submetido ao dia prévio do
Workshop de 2015 e em seguida a revista
acadêmica qualificada na área, Agricultural
and Food Economics.
4) Orientações de dissertações sobre temas
ligados à competitividade regional, área de
pesquisa do Programa MOC.
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Pré-Incrição
Pré-Inscrição
Faça a sua pré-inscrição para o Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional no link:
www.unialfa.com.br/mestrado/mdr/inscricao - Após preencher os dados, um dos nossos
consultores irá entrar em contato para sanar dúvidas e esclarecimentos.

Incrição
Inscrição
Para a efetivação da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos na Central de
Atendimento ao Aluno:
- Formulário de inscrição, devidamente preenchido (disponível em www.unialfa.com.br)
- 1 (uma) fotografia 3x4 recente
- Cópias autenticadas do CPF e RG ou Registro Geral de Estrangeiro
- Cópia autenticada do Diploma de Graduação registrado (frente e verso)
- Cópia impressa do Currículo Lattes com os respectivos comprovantes de publicações (se
houver)
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais). Obs.: O
pagamento poderá ser efetuado na Tesouraria do UNIALFA ou por meio de depósito
identificado para:
Centro Educacional Alves Faria Ltda. - Banco Bradesco - Agência 3684 – C/C 62589-2.

Em hipótese alguma haverá devolução do valor pago pela taxa de inscrição.

(62) 3272-503
(62)
Clique aqui para falar com o consultor no whatsapp

fb.com/unialfagoiania
@unialfa
@unialfagoiania

UNIALFA

www.unialfa.com.br/mestrado

