
PROFESSOR SÉRGIO LUÍS ALLEBRANDT 

Nascido em 1951, natural de Marques de Souza-RS (então 5° distrito do município de Lajeado), 
passou a infância e adolescência em Lajeado, onde cursou o primário, o ginásio, o científico e o 
técnico em Contabilidade, todos na Escola Evangélica Alberto Torres.  

Casado com a professora ijuiense Lídia Inês (Protti) Allebrandt desde 1976, tem duas filhas, Joana e 
Laura, a neta Tainá de 3 anos e a neta Melissa que está se preparando para nascer nos próximos dias. 

Em 1972 passou a residir em Ijuí. Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FAFI) obteve o 
título de Licenciado em Ciências (1977) e na Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e 
Econômicas de Ijuí (FACACEI) o título de Bacharel em Ciências Contábeis (1979). Depois da 
Graduação, obteve o título de especialista em Contabilidade na FACACEI (1983), fez uma Pós-
Graduação em Administração Pública na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (1986/1988), 
é Mestre em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – Ebape/FGV (1999/2001) e Doutor em Desenvolvimento 
Regional na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2005/2010).  

Nos anos 70 atuou no movimento estudantil, tendo sido presidente do diretório Acadêmico Jackson 
e Figueiredo e do Cineclube Roquete Pinto. 

Foi Professor do Colégio Cenecista Soares de Barros de Ijuí, entre 1975 e 1979. 

Desde 2 de setembro de 1972 é funcionário da FIDENE/UNIJUÍ, onde atuou como técnico até 1977 e 
como professor desde 1978. 

Na FIDENE ocupou diversos cargos político/administrativos: foi diretor executivo entre 1978 e 1981 
e entre 1990 e 1998; diretor geral do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional 
(IPD), de 1999 a 2004, membro do Conselho Curador entre 1981 e 1984, do Conselho Diretor entre 
2005 e 2019, e da Assembleia Geral entre 1999 e 2004 e 2012 e 2016. 

Na UNIJUÍ, também exerceu e exerce diversos cargos acadêmico/administrativos: foi vice-reitor de 
Administração por três mandatos (1990/98); chefe do Departamento de Ciências Contábeis, 
Econômicas e Jurídicas (1982/84); coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
(2003/2007); membro da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD (2005/7); membro do 
Conselho Universitário em 1984/1986 e de 1990 a 1998; membro do Comitê de Extensão e Cultura 
(2011/2012) e membro e coordenador de Núcleos Docentes Estruturantes de Cursos e Colegiados de 
Curso em diversos mandatos. Desde 2012 é membro do Comitê Científico da UNIJUÍ e coordenador 
do Núcleo de Pesquisa da área das Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da 
Comunicação. 

Em sua trajetória administrativa participou ativamente no processo de consolidação da UNIJUÍ como 
universidade comunitária e regional. 

Desde 2010 atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação – mestrado e 
doutorado – em Desenvolvimento Regional, onde exerceu a coordenação da Linha de Pesquisa em 
Políticas Públicas e Gestão Social entre 2014 e 2018, ocupando a Coordenação do Programa na 
gestão 2019/2022. 

É Líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, 
Comunicação e Cidadania (GPDeC), credenciado no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) desde 2002.  

Durante sua trajetória acadêmica possui uma extensa atuação e produção: 

a) Coordenou ou participou de mais de 25 projetos de pesquisa sobre temas de democracia 
participativa e deliberativa, políticas públicas, gestão do território, planejamento e 
desenvolvimento regional, gestão e controle social, mais da metade com apoio financeiro de 
órgãos de fomento como FAPERGS, CNPq, CAPES e FINEP. 



b) Possui mais de 450 trabalhos publicados entre artigos em periódicos científicos nacionais e 
internacionais (50), livros (15), capítulos de livros (73), anais de eventos científicos (268) e 
cadernos de pesquisa e extensão (45). 

c) Participou em 179 Bancas de Defesa e Qualificação de Teses de Doutorado, Dissertações de 
Mestrado, Concursos Públicos e Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e 
Especialização. 

d) Orientou 130 alunos de Pós-Doutorado, Doutorado, Mestrado, Especialização, Graduação, 
Iniciação Cientifica, Estágio de Docência e Extensão. 

e) Participou em 114 Eventos Científicos nacionais e internacionais e organizou 17 eventos 
científicos. 

f) Foi e é Professor de mais de 60 disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação. 
g) Proferiu mais de 50 palestras e conferências em universidades e instituições brasileiras e do 

exterior. 
h) É membro do Comitê Editorial da Revista Desenvolvimento em Questão, Editor Convidado da 

Revista Controle Social e Desenvolvimento Territorial (Tocantins), membro do Conselho Editorial 
do Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul e membro de avaliadores de diversas revistas 
científicas.  

i) É membro fundador da Rede Ibero-americana de Estudos em Desenvolvimento Territorial e 
Governança, do Observatório de Desenvolvimento Regional (OBSERVA-DR) e membro Rede 
Brasileira de Pesquisadores em Gestão Social. 

j) No final de 2018 foi contemplado pelo CNPq com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa para 
o período de 2019 a 2022.  

k) Neste ano, a convite da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
integrou a Comissão de Avaliação do Prêmio Teses Capes.  

Também possui uma curta experiência na administração pública municipal: foi Secretário Geral do 
Município de Ijuí e Secretário Municipal da Fazenda de Ijuí no último ano da gestão 1982/1988 e 
Chefe do Gabinete de Orçamento e Planejamento no primeiro ano da gestão 1989/1992. 

Como cidadão, já atuou em diversos espaços públicos da sociedade civil:  

a) Participou da reorganização e foi membro do Conselho de Desenvolvimento do Município de Ijuí 
(CODEMI), entre 2002 e 2018, sendo seu Coordenador entre 2007 e 2011.  

b) Foi membro do Conselho Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial (Corede-Norc), como 
vice-presidente entre 2008 e 2012 e presidente entre 2012 e 2016.  

c) Integrou o Fórum Estadual dos COREDES-RS, como conselheiro, atuando em comissões técnicas 
e no Conselho Fiscal entre 2007 e 2016.  

d) Entre 2009 e 2013 foi presidente e vice-presidente do Fórum da Mesorregião Grande Fronteira 
do Mercosul (MESOMERCOSUL). 

e) Foi membro do Fórum Democrático de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do RS (FDDR), 
entre 2015 e 2016. 

f) Integrou a Comissão Estadual da Consulta Popular entre 2011 e 2015.  
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