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CONSELHO PEDAGÓGICO - COP 

RESOLUÇÃO Nº 130 de 04 abril de 2013. 

 
Aprova as Linhas de Pesquisa da Faculdade La Salle de Lucas do 

Rio Verde – MT. 

 

 O Presidente do Conselho Pedagógico - COP, face ao disposto no artigo 5º. inciso 

VIII, do Regimento da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde - MT, c/c da Resolução Nº 

1 do COP, recredenciada pelo Ministério da Educação, pela Portaria Ministerial nº. 693 de 28 

de maio de 2012, D.O.U. de 29/05/12, e considerando a decisão deste Colegiado de Adminis-

tração Superior na reunião de 04 de abril de 2013, 

 

RESOLVE 
 

 Art. 1º Aprovar as Linhas de Pesquisa da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde – 

MT: 

 

1ª. Estudos Populacionais e Estratégias Regionais  

Esta Linha de Pesquisa estuda o desenvolvimento humano em suas perspectivas mi-

gratórias, educacionais, comportamentais, culturais e sociais. Problematiza os fenômenos que 

interferem no estudo de teorias e métodos de formulação, implantação, adaptação e mudanças 

nas estratégias regionais, mapeando as características sócio-econômico-culturais dos indiví-

duos, grupos e comunidades regionais. Estuda também os processos constitutivos da existên-

cia humana e desenvolve investigações acerca dos principais desafios presentes na evolução 

da sociedade, considerada em suas múltiplas dimensões, a partir de análises que priorizam 

abordagens socioculturais. 

 

2ª. Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentabilidade 

O Desenvolvimento Sócioeconômico e Sustentabilidade investiga sobre o Comporta-

mento do Consumidor, Economia Solidária, Agronegócios, Empreendedorismo, Análise Ma-

croeconômica. Analisa os determinantes regionais da atividade tecnológica brasileira, consi-

derando a base industrial regional, o ambiente urbano e a infraestrutura científica e tecnológi-

ca. Realiza estudos e pesquisas interdisciplinares sobre a dinâmica econômica do desenvolvi-

mento social em uma perspectiva espacial. Busca-se a compreensão tanto teórica quanto em-

pírica da dinâmica socioeconômica regional no contexto brasileiro.  

 

3ª. Estado de Direito e Agronegócios 

O Estado de Direito e Agronegócio aborda a relação dos diversos ramos do Direito 

com o Agronegócio; problematiza situações ocorridas nas atividades econômicas desenvolvi-

das no setor primário frente ao que dispõe a legislação; analisa a relação do Direito Privado 

(Direito Civil e Direito Empresarial) e do Direito Público (Direito Constitucional, Direito 

Ambiental, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Internacional, 
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etc) com o desenvolvimento das atividades agropastoris, especialmente sob a perspectiva do 

princípio da função social da propriedade. 

 

4ª. Memória, Cultura e Identidade 

Esta Linha de Pesquisa tem como foco a memória, as identidades culturais, formas de 

expressão e de recepção das culturas, identidades de grupos humanos, de instituições e de 

produções culturais em seus aspetos políticos, sociais, linguísticos, literários, éticos, religiosos 

e econômicos; analisa a preservação e o desenvolvimento histórico-social das diversidades 

culturais numa perspectiva histórico-cultural. 

 

5ª.  Estudos Culturais e Linguagens na Educação 

Os Estudos Culturais e Linguagens na Educação abordam estudos interessados na 

forma como os discursos concorrem para estruturar as práticas escolares e as múltiplas repre-

sentações culturais que nelas se constituem. Discutem-se os desdobramentos teóricos dos 

conceitos de identidades e diferenças, bem como as políticas representacionais e as estratégias 

implicadas na produção de posições de gênero, etnia, nacionalidade, profissão, classe social 

etc. A linha abriga ainda estudos de revisão analítica em mídias (jornal, cinema, revistas), 

bem como outros processos de escolarização que focalizem diferentes temáticas. Trata-se de 

estudar a construção de identidades dentro das políticas de representação e das disputas de 

poder e de entender as representações culturais como produtivas e constituidoras de identida-

des. 

 

6ª. Gestão e Tecnologia da Informação 

O tema da Gestão e Tecnologia da Informação privilegia o estudo da informação, co-

nhecimento e estratégia; informação, tecnologia e gestão; a gestão de serviços e processos; a 

governança de TI envolvendo processos, controle e gestão; a gestão estratégica de TI; desen-

volvimento de estratégias de TI; alinhamento estratégico de tecnologia e sistemas de informa-

ção; avaliação de projetos de sistemas de informação; pesquisa e desenvolvimento de solu-

ções originais e inovadoras para problemas e desafios na área de redes de computadores e 

sistemas distribuídos; modelos e arquitetura para sistemas inteligentes; algoritmos e métodos 

numéricos; Mídias Sociais; Tecnologia da segurança da informação; Informática, educação e 

sociedade. 

 

7ª. Desenvolvimento de Sistemas 

A linha de pesquisa sobre o Desenvolvimento de Sistemas investiga a abordagem mul-

tidisciplinar para o desenvolvimento de sistemas, envolvendo técnicas de engenharia de sof-

tware, banco de dados, engenharia de documentos, inteligência artificial, engenharia de siste-

mas, inovação tecnológica e sistemas para internet. 
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8ª. Alimento, Nutrição e Saúde 

Esta Linha de Pesquisa faz parte das Linhas de Pesquisa propostas pela Associação In-

ternacional de Universidades Lassalistas – IAUL e aborda temas de pesquisa sobre Bioquími-

ca de produtos alimentares, ciência e engenharia de água potável, riscos e curas alimentares 

para o câncer, estudos de impacto econômico sobre os programas escolares de nutrição.  

 

9ª linha: Sustentabilidade e Meio Ambiente 

Esta Linha de Pesquisa faz parte das Linhas de Pesquisa propostas pela Associação In-

ternacional de Universidades Lassalistas – IAUL e estuda a mudança climática, eco desenho 

de casas e centros urbanos, ecologia industrial, monitoramento da qualidade do ar, da água e 

do solo em centros urbanos. 

 

 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho Peda-

gógico da Faculdade La Salle, revogando-se a Resolução nº 41/2008 de 04/12/2008. 

 

 

 Lucas do Rio Verde, 04 de abril de 2013. 

 
 

Prof. Dr. Nelso Antonio Bordignon, fsc 

Diretor Geral 

 

 


