CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO CENTRO-NORTE BRASILEIRO (CDR)
LINHAS DE ESTUDO E PESQUISA
Planejamento e Gestão Regional do Centro-Norte brasileiro
(1) Competência e grau de autonomia institucional e financeira dos entes subnacionais
em relação às políticas regionais definidas pelo governo federal, principalmente no que
se refere às questões de infraestrutura e gestão de serviços públicos de cunho regional.
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crescimento/desenvolvimento e o papel funcional das principais cidades que se destacam
na região Centro-Norte brasileira;
(2) Outras atividades e estudos estão direcionados a questões como o nível de emprego e
indicadores das relações comerciais e financeiras inter e intra regiões da região Centro
Norte brasileira com a economia nacional e com o exterior, como elementos para a
diversificação e expansão de atividades econômicas, impactos em sua balança comercial
e seus efeitos para o crescimento e desenvolvimento regionais.

Política Econômica e Desenvolvimento Regional
(1) Formação e composição do território da região a fim de identificar as especificidades
e limitações da região Centro-Norte brasileira;
(2) Avanço do crescimento econômico a partir de políticas de cunho regional como
incentivos fiscais e creditícios, identificando a localização e concentração de atividades
econômicas, a partir da análise do processo de atração de investimentos via políticas
públicas específicas;
(3) Averiguação de se as políticas regionais aplicadas na região geram resultados que
envolvem a contradição e não a integração dos governos locais em relação às políticas
nacionais;
(4) Verificação de como as políticas regionais disseminam novos modelos de crescimento
para os mais diversos espaços, podendo modificá-los do ponto de vista positivo ou
negativo, por meio de processos de desconcentração, descentralização ou aglomeração de
atividades produtivas.

Sociedade, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional

(1) Temas relativos às questões sociais, políticas, culturais e ambientais relacionadas às
problemáticas regionais rurais e urbanas, considerando os aspectos históricos e sua
expressão temporalmente e espacialmente;
(2) Mudanças e impactos nos processos de desenvolvimento regional causadas tanto pelas
ações estatais quanto pelo protagonismo dos atores sociais;
(3) Investigações que focam processos de formação de agenda e implementação de
políticas públicas, bem como avaliação de políticas, programas e projetos, a partir de uma
abordagem interdisciplinar.

