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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital Carga Horária 2017/2018

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 1928.26.2431.20022017

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Destinos do Rio Grande do Norte: além do sol e do mar  (2a. etapa)

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Evento (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(  X  ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho

E-MAIL: augustocat@yahoo.com.br

FONE/CONTATO: 8432237186 / 8494122830
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 1928.26.2431.20022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Destinos do Rio Grande do Norte: além do sol e do mar  (2a. etapa)

      Coordenador: Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAN - Campus Avançado de Natal

      Unidade de Origem: DT - Departamento de Turismo

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 31/07/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 8640 horas

      Justificativa da Carga Horária: Esta Carga Horária refere-se ao tempo semanal de toda a equipe
composta por docentes, discentes e técnico administrativo  que será
destinado à formatação, alimentação e avaliação do conteúdo do
site.

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Sim
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      Abrangência: Internacional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Trata-se de um espaço virtual onde não se pode precisar o local
específico de sua localização, uma vez que será alimentado e
visualizado por pessoas em qualquer lugar do mundo.

      Período de Realização: Este projeto não terá um horário específico de ocorrência uma vez
que o mesmo poderá ser alimentado e visualizado há qualquer
tempo e em qualquer lugar do mundo.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

São três os tipos de público que serão impactados por este projeto de extensão: docentes, discentes do curso de
turismo do Campus de Natal/RN, assim como também os turistas, que serão o alvo a ser atingido por este
projeto.

      Nº Estimado de Público: 5010

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 5 4 0 1 0 10

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 5.000 5.000

Total 5 4 0 1 5.000 5.010

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação
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      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Turismo

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Turismo e desenvolvimento sustentável

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Este programa tem como objetivo fomentar, apoiar e divulgar conteúdo produzido por discentes, técnicos e
docentes do curso de Turismo da UERN, Campus de Natal, por intermédio de página da internet, tendo o
conteúdo publicado, relação com destinos diferenciados daqueles já consolidados no Rio Grande do Norte.
Neste sentido, este site consagra uma dupla função: de um lado estimula professores, técnicos e aluno(a)s
a usarem a internet como ferramenta de auxílio aos seus trabalhos acadêmicos, assim como permite
ampliar a visibilidade da produção afeta às temáticas que vinculem o curso ao desenvolvimento de
oportunidades turísticas no interior do estado. O resultado que se espera é que: turistas, adeptos do
turismo não vinculados estritamente ao 'sol e mar', possam conhecer 'novos' espaços  para a realização
das suas viagens, o que tende a imprimir maior amplitude e valorização do nosso patrimônio histórico,
cultural e natural.

       Palavras-Chave:

Comunicação, Turismo e desenvolvimento sustentável

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O conteúdo será avaliado continuamente através de mecanismos construídos no próprio site, onde
aspectos como: interatividade, apresentação e relevância do material publicado e aspecto da
navegabilidade serão os objetos principais.

      1.6.1 Justificativa

A continuidade deste projeto se justifica, inicialmente, por estar de acordo com o Projeto Político de Curso
do Curso de Turismo da UERN, Campus de Natal, tendo dois aspectos importantes a serem comentados.
Por um lado, tem-se a necessidade de dinamização do processo de ensino/aprendizagem do Curso, uma
vez que se mostra imprescindível que, dentro do panorama atual do ensino superior, sejam estabelecidos
mecanismos pedagógicos com uso da internet capazes de complementar as aulas, divulgar a produção ou
tratar com conteúdo de mídia o acervo que estejam diretamente relacionados com o Curso. Por outro lado,
este projeto se justifica por possibilitar o tratamento de conceitos e elementos práticos dentro do cenário
regional/estadual do turismo, podendo estabelecer conexões com as mais diversas disciplinas do curso.
Neste sentido, este projeto está focado na divulgação, em uma estratégia de comunicação que atende
tanto ao público leigo como ao público acadêmico,  da produção científica gerada no Curso no que diz
respeito à interiorização do turismo, no qual estejam enfatizados elementos da cultura e da natureza que
valorizem e promovam o conhecimento de territórios não consagrados pelo turismo tradicional. Como
forma de sistematizar e divulgar os elementos citados serão utilizados site e redes sociais que estão
vinculados ao sítio: http://rntur.virtualsaber.com/ (RNTurismo Turismo do mar ao sertão).
Atualmente a internet tem se constituído como uma ferramenta que estão extremamente significativa para
a produção e a divulgação dos mais diversos produtos e serviços. No caso da produção acadêmica, há
ferramentas bastante eficientes para a promoção do conteúdo produzido nas universidades. Este projeto,
portanto, aproveitando-se das ferramentas existentes na rede de informações permite a divulgação e o
detalhamento turístico de roteiros, já trabalhados nas mais diversas disciplinas, de modo que se possa
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divulgar e expor territórios com potencialidades turísticos, no entanto, ainda pouco conhecido ou mesmo
desconhecidos da maioria da população. 
Para isto, parte-se de acervo já à disposição do Curso, na forma de relatórios, produção de vídeos,
monografias e outros, que deverão ser tratados de modo a gerar conteúdo específico para o site. A partir
da divulgação deste conteúdo, espera-se que propicie o aumento de trabalhos na área de extensão e
pesquisa, além de estimular os professores a publicarem relatórios de aula de campo.

      1.6.2 Objetivos

GERAL

Tornar conhecida a produção científica do curso de Turismo da UERN, Campus de Natal, no que tange a
aspectos interiorização do turismo, tendo como foco os roteiros turísticos, não tradicionalmente
trabalhados pelas instituições públicas e privadas que diretamente se relacionam com o turismo.

ESPECÍFICOS

Criar uma página na internet especializada no conteúdo sobre interiorização do turismo, cuja produção
seja produzido ou moderado por professores, técnicos e aluno(a)s do Curso de Turismo.

Envolver professores e aluno(a)s de modo que possa se incentivar a produção científica do Curso de
Turismo.

Atingir a um público diversificado de pessoas interessadas não somente na produção acadêmica, mas no
conhecimento de lugares do território potiguar com latentes potencialidades turísticas, aprimorando o nível
de conhecimento a respeito do Rio Grande do Norte.

Integrar, transversalmente, os diversos conhecimentos e produtos turísticos trabalhados em todos os
níveis do Curso de Turismo.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

As etapas que serão seguidas na execução deste projeto serão:
&#61692;	Sensibilização de aluno(a)s e professores com relação à contuidade: será feito através de
palestra e reuniões com aluno(a)s  voluntários, técnicos e professores coordenadores;
        Capacitação  de docentes e discentes para inserção do conteúdo no sítio: qualificação contínua dos
participantes para aprimoramento da inserção e qualidade do que é publicado;
&#61692;	Montagem do formato do site: será feito com auxílio de aluno(a)s do curso de Ciências da
Computação e/ou corpo técnico do Curso de Turismo, onde a estrutura do site será trabalhada;
&#61692;	Tratamento de conteúdo para publicação no site: todo conteúdo publicado será tratado por
professores, técnicos e alunos, que farão a revisão e o colocarão em formato adequado à publicação na
mídia específica, podendo haver colaboração externa que trate da temática em foco;
&#61692;	Inserção de conteúdo: será o objeto final, o produto com o qual discentes, técnicos e docentes
terão os resultados das suas pesquisas à disposição de um público mais extenso. 
&#61692;	Revisão de conteúdo publicado e avaliação do programa: trata-se da etapa de qualificação dos
resultados alcançados, auxiliando no próprio controle da produção científica do Curso, além das
ferramentas de acompanhamento estatístico do material veiculado no endereço eletrônico do programa.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Esse projeto é essencialmente multidisciplinar e interdisciplinar na medida em que propõe uma intervenção
planejada dentro de uma metodologia de participação, na qual se terá a oportunidade de compreender os
mecanismos de empreendimentos turísticos próprios, de comunidades tradicionais, da agricultura familiar,
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conservação ambiental e de valorização das suas identidades. É oportuno salientar que todo o processo
deverá ser construído respeitando a capacidade do grupo local em lhe dá com a complexidade ensejada
com os objetivos apontados pelo projeto. 
O projeto também será calcado na ótica de que o turismo, enquanto atividade planejada, deve levar em
consideração que os processos de conservação do patrimônio biológico e sócio-cultural conseguem
garantir resultados econômicos sustentáveis.  
Nesse sentido, o diálogo e interpenetração dos conhecimentos nas áreas de turismo, economia,
sociologia, extensão rural, desenvolvimento local, legislação e práticas ambientais são imprescindíveis no
êxito desse projeto.
Como fruto desse proposta espera-se que no âmbito do ensino, os resultados possam ser agregadas aos
exemplos empíricos de diversos conteúdos tratados em várias disciplinas da grade curricular do curso de
turismo que são correlacionadas com essa perspectiva, especialmente, as disciplinas de: economia do
turismo, sociologia do turismo, o projeto de extensão de documentários turísticos, turismo sertanejo, rural
entre outras.
No que tange a pesquisa esse trabalho deverá resultar em trabalhos de pesquisas, artigos e em
fortalecimento da base de pesquisa do curso de turismo: Gestão e Planejamento Sustentável do Turismo.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A avaliação do público será realizada por perguntas fechadas sobre aspectos que tratem da apresentação
do conteúdo exposto no site, como  questões sobre a qualidade do conteúdo, sua pertinência, sua
agregação ao conhecimento do internauta, entre outras impressões. Estes questionamentos terão como
intenção maior o aperfeiçoamento da produção inserida, além de considerar os resultados das ferramentas
de acompanhamento estatístico dos acessos.


Pela Equipe
Este programa será avaliado continuamente através dos professores envolvidos, sobre o conteúdo
publicado e sua repercussão, seja internamente (número e qualidade do conteúdo publicado no site), seja
externamente (número de acesso ao conteúdo, comentários e outros elementos que servirão de
mensuração dos impactos atingidos). Neste sentido, o número de conteúdo publicado, bem como a
qualidade deste, serão monitorados de maneira sistemática, o que irá permitir que o site se torne uma
referência extremamente importante para o turismo do estado do Rio Grande do Norte, no que diz repeito
a publicidade qualificada dos territórios interioranos, enquanto espaços receptivos latentes e potenciais.    

      1.6.6 Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Maria Geralda. Paradigmas do turismo. Goiânia: Alternativa, 2003.

BARRETO, Margarita. Planejamento e organização em turismo. Campinas – SP: Papirus, 1991.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 2. ed. Lisboa : Fundação Calouste. Gulbenkian, 2005.

______ Internet e sociedade em Rede. In: MORAES, D. (ed.), Por uma outra comunicação. Rio de Janeiro:
Record, 2003.

DUMAZEDIER, Joffre. A Revolução Cultural do Tempo Livre. São Paulo: Studio. Nobel/SESC, 1994.

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens. São
Paulo: Aleph, 2001.

LEVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.
212p.

LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34 Ltda., 1999. 260p.

MARQUES, Maria Ângela; BISSOLI, Ambrizi. Planejamento turístico municipal com suporte em sistema de
informação. São Paulo: Futura 2001.
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Morais, Ricardo S. T. PROJETO WWW.REDEAGUA.COM.BR, Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Produção – Gestão Ambiental) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, 2010.

SANTOS, Eurico de Oliveira; SOUZA, Marcelino. Teoria e Prática do Turismo no Espaço Rural. São Paulo:
Manole, 2010.

ZIMMERMAN, Adonis. Planejamento e organização do turismo rural no Brasil. In: ALMEIDA, Joaquim,
Anécio; FROEHLICH, José Maços; RIEDL, Mário (Orgs). Turismo rural e desenvolvimento sustentável. 4.
ed. Campinas/SP: Papirus, 2004. (coleção turismo). p. 127-142.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo
Comunicação
Livro
Oficina
Produto Audiovisual-Vídeo
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: 

1.8 Anexos

Nome Tipo

ad_referendum_03_02_ Ata da reunião

memo_08_2017_encamin
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Augusto Carlos Avelino Teixeira

de Carvalho
40 horas UERN 124 hrs

Coordenador, 

Gestor

Izabel Cristina da Costa Bezerra

Oliveira
40 horas UERN 96 hrs Colaborador

Marilene Campos Dias do Rêgo

Barros
40 horas UERN 96 hrs Colaborador

Marília Medeiros Soares Dedicação exclusiva UERN 52 hrs Vice-Coordenador

Tatiana Moritz 40 horas UERN 96 hrs
Membro, 

Colaborador
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Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Brenda Sarayane dos Reis

Bastos
Turismo UERN 96 hrs Membro

Francisca Marta da Silva Turismo UERN 96 hrs Voluntário

Francisco Henrique Bezerril de

Lima
Turismo UERN 120 hrs Membro

Sérgio Xavier da Silva Turismo UERN 144 hrs Colaborador

Técnico-administrativo da UERN

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função

Ricardo Sávio Trigueiro de

Morais
40 horas UERN 220 hrs

Membro, 

Apoio Técnico, 

Instrutor

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho
RGA:                   
CPF: 80749143487
Email: augustocat@yahoo.com.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 8432237186 / 8494122830

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Capacitação  de docentes e discentes para inserção do conteúdo no sítio.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Ricardo Sávio Trigueiro de Morais (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Inserção de conteúdo.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 40 Horas/Mês
Responsável: Marilene Campos Dias do Rêgo Barros (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Francisca Marta da Silva (C.H. 8 horas/Mês)

Sérgio Xavier da Silva (C.H. 8 horas/Mês)
Francisco Henrique Bezerril de Lima (C.H. 8 horas/Mês)
Brenda Sarayane dos Reis Bastos (C.H. 8 horas/Mês)
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Atividade: Montagem do formato do site, de apresentação e interação dom o público interno
e externo.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Ricardo Sávio Trigueiro de Morais (C.H. 10 horas/Mês)
Membro Vinculado: Francisco Henrique Bezerril de Lima (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Revisão de conteúdo publicado e avaliação do programa.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Izabel Cristina da Costa Bezerra Oliveira (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Sensibilização de aluno(a)s e professores com relação à continuidade do
Programa.

Início: Ago/2017 Duração: 2 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Marília Medeiros Soares (C.H. 2 horas/Mês)

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Tratamento de conteúdo para publicação no site

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 26 Horas/Mês
Responsável: Marília Medeiros Soares (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Tatiana Moritz (C.H. 8 horas/Mês)

Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho (C.H. 10 horas/Mês)
Sérgio Xavier da Silva (C.H. 4 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais Capacitação  de docentes e discentes para i... - - - - - - - X X X X X

Marilene Campos Dias do Rêgo BarrosInserção de conteúdo. - - - - - - - X X X X X

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais Montagem do formato do site, de apresentaçã... - - - - - - - X X X X X

Izabel Cristina da Costa Bezerra Olive...Revisão de conteúdo publicado e avaliação d... - - - - - - - X X X X X

Augusto Carlos Avelino Teixeira de Car...Sensibilização de aluno(a)s e professores c... - - - - - - - X X - - -

Marília Medeiros Soares Tratamento de conteúdo para publicação no s... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais Capacitação  de docentes e discentes para i... X X X X X X X - - - - -

Marilene Campos Dias do Rêgo BarrosInserção de conteúdo. X X X X X X X - - - - -

Ricardo Sávio Trigueiro de Morais Montagem do formato do site, de apresentaçã... X X X X X X X - - - - -

Izabel Cristina da Costa Bezerra Olive...Revisão de conteúdo publicado e avaliação d... X X X X X X X - - - - -

Marília Medeiros Soares Tratamento de conteúdo para publicação no s... X X X X X X X - - - - -

Defina o texto para impressão - Página 9 de 10



, 06/03/2018
Local Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho

Coordenador(a)/Tutor(a)
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