
Defina o texto para impressão

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

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão
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PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Documentários Turísticos 2017 - 2018

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: Breno Fernando Tinoco Cabral

E-MAIL: brenotinoco123@gmail.com

FONE/CONTATO: 84 987217787 / 84 987217787
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2192.26.3013.21022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Documentários Turísticos 2017 - 2018

      Coordenador: Breno Fernando Tinoco Cabral / 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: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 672 horas

      Justificativa da Carga Horária: Será usada a carga horária da disciplina como padrão

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual
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      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 60

      Local de Realização: No interior do estado e principalmnte em municípios com o potencial
turístico. composto de duas turmas de aproximadamente 20 alunos

      Período de Realização: Agosto de 2017 até julho de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Profissionais da área do turismo, secretarias de Turismo e universidade

      Nº Estimado de Público: 72

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 5 30 0 2 35 72

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 0 0

Total 5 30 0 2 35 72

      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

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Turismo

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Tecnologia e Produção

      Linha de Extensão: Turismo e desenvolvimento sustentável
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1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

A proposta deste projeto de extensão é construir um estudo sobre a interferência da cibercultura no
desenvolvimento do setor turístico a partir de documentários que abordem os patrimônios históricos
culturais do RN. Com objetivo principal divulgar o imaginário dos aspectos turístico interpretativo cultural,
com a visão de corroborar a vivência prática pelos discentes junto a sociedade. Estando fundamentada em
levar os discentes a produzirem um material audiovisual que visa à divulgação sobre a identidade cultural,
a memória, patrimônio cultural, turismo, cultura, questões da pós-modernidade, noções pensadas e
discutidas atualmente com foco voltado para a ideia de que não há identidades fixas, mas sempre em
processo. A inserção das tecnologias digitais nos aspectos que dinamizam a educação no curso de
Turismo, bem como, analisar as representações do turismo no ciberespaço preocupando-se com as
questões identitárias, a interferência do multiculturalismo na formação da cidadania e a inter-relação dos
aspectos econômicos, políticos e do desenvolvimento humano. Estipulada metodologia que contemple a
ida a campo dos estudantes, quando da escolha de um aparelho ou município turístico que reúna as
condições operacionais para a produção do documentário que contemple os teóricos da comunicação e do
turismo, criticados à luz dos estudos culturais e da sociedade. Como resultado pretende-se gerar uma
maior visibilidade para a sociedade e para o turismo na medida em que, valoriza o patrimônio histórico
cultural do nordeste na visão dos acadêmicos de turismo da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.


       Palavras-Chave:

Turismo, Documentário, Patrimônio Cultural

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Todos os anos a disciplina Comunicação e Promoção Turística, produz vários documentários, que buscam
retratar a cultura local e as interfaces do desenvolvimento turístico no Rio Grande do Norte e estão a
disposição da comunidade para contribuir de forma efetiva na memoria e no desenvolvimento da atividade.

      1.6.1 Justificativa

O Nordeste tem um vasto universo de estilos e representações culturais e patrimoniais em seu território,
várias vertentes e influências. O projeto pretende apresentar e destacar aspectos das manifestações
espontâneas do principalmente as do RN, não apenas através do que se vê, mas o como se vê.
Caracterizando-o como aspecto fundamental para o correto desenvolvimento do turismo sustentável e
principal elemento de sua identidade, no sentido de contribuir positivamente para a efetivação de seu valor
cultural.
Com o documentário, idealizado para ser concebido em formato de curta-metragem, captado em câmeras
digitais com duração máxima de 15 minutos para o produto final, na tentativa de decifrar por meio de
imagens e depoimentos da sociedade aglutinar em torno do projeto diversos equipamentos turísticos
alternativos e de presença excêntricas pela ótica dos estudantes em busca da merecida atenção e
contribuição para os municípios e para o estado.
Assim, permitir aos potiguares a possibilidade de ver, sob uma nova ótica audiovisual, as potencialidades
turísticas, focadas na inclusão social da população nativa na forma de manifestações populares; além de
desenvolver nos acadêmicos o senso crítico do fazer documentários.
Nesse contexto, o projeto Documentário Turístico encontra a necessidade de documentar a tradição, o
respeito, a dignidade e a alma dessas manifestações que se relacionam intimamente com o turismo, no
intuito de propiciar à comunidade nativa novas oportunidades de geração de renda e o despertar do
público em geral sobre o que pode ser considerado patrimônio cultural. Permitindo não apenas conhecer
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outras realidades, mas perceber e valorizar a grande e rica diversidade cultural do nordeste.

      1.6.2 Objetivos

GERAL
Permitir aos potiguares a possibilidade de ver, sob uma nova ótica audiovisual, as potencialidades
turísticas, focadas na inclusão social da população nativa na forma de manifestações populares; além de
desenvolver nos acadêmicos o senso crítico do fazer documentários.
ESPECÍFICOS
• Unir o conhecimento da produção de documentários dos alunos de turismo com o conteúdo turístico
diagnosticado pelos próprios acadêmicos, permitindo a interdisciplinaridade.
• Propiciar aos acadêmicos vivenciar a problemática da cultura como fator essencial da prática e da
reflexão sobre o turismo.
• Divulgar para a comunidades que foi estudada o produto final - O documentário'
METAS

• Realizar no quatro documentários por ano letivo sobre temas diversos relacionados ao turismo
dentro da região Nordeste, mas explorando principalmente o RN. Sendo estes temas de livre escolha dos
grupos.
• Fazer uma atividade prática de comunicação, onde possibilite aos discentes obter uma interação direta
com o macro ambiente.
• Incentivar os discentes a conhecer os atrativos turísticos do estado.
• Incentivar o uso da mídia na divulgação do patrimônio histórico cultural.
• Orientar os discentes a procurarem patrocinadores para viabilizar o seu projeto.
• Deixar pelo menos uma cópia do material produzido na secretaria de turismo e/ou educação do município
correspondente ao trabalho.
• Prover a divulgação em 1 ou mais escolas e ou associações do município onde o trabalho foi realizado.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

O projeto documentário turístico é um projeto de extensão universitária cuja proposta primordial é permitir
aos potiguares a possibilidade de ver, sob uma nova ótica audiovisual, as otencialidades turísticas,
focadas na inclusão social da população nativa na forma de manifestações populares; além de
desenvolver nos acadêmicos o senso crítico do fazer documentários. Por uma perspectiva crítica da
prática pedagógica do documentário como experiência prática que surgiu a partir de dinâmicas de análise
críticas de equipamentos turísticos, a partir da qual se discute temas do turismo buscando apreender
sugestões heurísticas interessantes capazes de propiciar uma consciência crítica da sociedade
acadêmica.
Entretanto, o projeto documentário não significa tão somente produzir um documentário, busca-se ir além
da prática convencional, adotando procedimentos de análise crítica que implica em imersão reflexiva do
sujeito receptor na sociedade estudada para a produção do documentário que se torna meio de difusão
independente, produzidos por grupos de acadêmicos de turismo.
A temática de trabalho devida a centralidade social do trabalho não apenas produção de material áudio
visual, mas o tornam meio de difusão do conhecimento dentro e fora os muros da instituição dando
visibilidade de equipamentos turísticos não conhecidos ou um olhar crítico de acadêmicos do turismo para
os equipamentos já reconhecidos, pois é preciso dar visibilidade a sociedade através da ação midiática 
em vídeo e filme. Serão produzidos 4 documentários. . 
Assim, o projeto documentário implica não apenas desenvolver dinâmicas de análise crítica dos
equipamentos, ou ainda incentivar sua produção e divulga-lo o que implica também em produzir vídeos
capazes de serem utilizados nas dinâmicas do curso. Deste modo, tende-se a produzir seu próprio
conteúdo e refletir sobre ele. Por isso, constituem-se verdadeiras escolas práticas que tende a produzir
seu próprio conteúdo e refletir sobre eles. Voltados para uma metodologia de estudo de caso, discussão e
elaboração de roteiro, técnicas de edição, montagem e produção, comprometidas com a pesquisa-ação
midiática e a crítica social por meio de formação da consciência reflexiva.
A busca tornar os discentes produtores de imagens em movimento, onde não apenas se analisa ou se
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divulga vídeos produzidos por outros, mas se produzem os próprios vídeos que devem ser analisados por
meio da metodologia do projeto documentário que é a conclusão de um processo critico da construção do
saber pedagógico turístico que envolve a comunidade, escolas e universidades.
A partir da reflexão crítica instigada pela verdadeira arte, podemos 'desconstruir', pelo menos no plano da
subjetividade, as alienações que imobilizam a condição humana. Através da arte podemos vislumbrar as
energias emancipatórias do núcleo humano esmagado pela sociabilidade do capital. O que o projeto
documentário visa é instaurar uma dinâmica pedagógica que constitua uma experiência crítica da
modernidade do capital. É claro que, o que se pode propiciar é tão-somente uma experiência crítica,
prática e virtual.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Com a implantação do Projeto Documentário, mesmo sendo uma ação pontual, mas que reflete o
propósito da universidade em marcar presença significativa na realidade do estado do RN o Curso de
Turismo de Natal estimulado a encontrar oportunidades de relação com a comunidade por meio de
“atividade de extensão”. Isto é, as disciplinas ministradas preveem atividades em que o conhecimento
aprendido pelos discentes é socializado com a comunidade extramuros. O Curso de Turismo absorvendo
esta proposta está colocando em prática através do “Documentário Turístico”.
O Projeto Documentário Turístico levará os discentes do Curso de Turismo do Campus de Natal,
matriculados regularmente na Disciplina de Comunicação e Promoção Turística, a oportunidade de colocar
em prática os conhecimentos teóricos repassados até aquele período, por todas as disciplinas da grade
curricular, uma vez da imersão em campo para a produção do documentário.
Após a aprovação de um pré-projeto apresentado ao professor da disciplina, é iniciado o trabalho de
campo propriamente dito. Nesta etapa a relação com a sociedade externa, de cada equipamento turístico
e/ou do município selecionado pelo grupo começa a gerar frutos.
Por meio da extensão universitária se concretiza a possibilidade de interferência e mudança social na vida
de um indivíduo, quando aliada à realização de atividades junto à sociedade, exerce uma valiosa influência
social. A iniciação na produção do documentário não nasce com o indivíduo. Para tal, é necessário, para
formar profissionais capazes de avaliar, divulgar, desenvolver um equipamento turístico de certa
comunidade, que sejam implementados projetos de extensão universitária. Cabendo ao professor
coordenador do projeto a orientação e supervisão para à construção do produto final, um documentário em
curta metragem, com no máximo 15 minutos em mídia digital.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
No dia da apresentação dos documentários, ao público, teremos uma banca composta por professores do
departamento de turismo e convidados os quais realizaeão uma avaliação nos moldes da instituição com
os critérios de uma apresentação audiovisual.

Pela Equipe
Será um processo de auto avaliação para cada equipe, onde após a apresentação será realizado um
encontro para identificação dos pontos fortes e fracos de cada grupo.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

BARRETO, Margarida. Planejamento e Organização em Turismo. Campinas, São Paulo: Papirus, 1991.
Lambert, Revisão técnica Mário Tapias Gomes. São Paulo: Makron Books, 1994.
GRÖNROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MAFEI, Maristela; CECATO, Valdete. Comunicação Corporativa: gestão, imagem e posicionamento. São
Paulo: Contexto, 2011.
NIELSEN, Christian. Turismo e Mídia: o papel da comunicação na atividade turística. São Paulo: Contexto,
2002.
RUSCHMANN, Doris van de Meene. Marketing turístico: um enfoque promocional. 2ª ed. Campinas, SP –
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Editora SENAC São Paulo, 2007.
WAINBERG, Jaques A. Turismo e Comunicação: a indústria da diferença. São Paulo: Contexto, 2003.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

memo_08_2017_encamin
Memorando de

encaminhamento

ad_referendum_projet Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Breno Fernando Tinoco Cabral 40 horas UERN 432 hrs Coordenador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Mikaely Sayonara Pereira Lisboa Turismo UERN 120 hrs Voluntário

Sérgio Xavier da Silva Turismo UERN 120 hrs Voluntário

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Breno Fernando Tinoco Cabral
RGA:                   
CPF: 59532165487
Email: brenotinoco123@gmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 84 987217787 / 84 987217787

2.2 Cronograma de Atividades
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Atividade: Coordenar as atividades que viabilizem a produção dos Documentários

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 56 Horas/Mês
Responsável: Breno Fernando Tinoco Cabral (C.H. 36 horas/Mês)
Membros Vinculados: Sérgio Xavier da Silva (C.H. 10 horas/Mês)

Mikaely Sayonara Pereira Lisboa (C.H. 10 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

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

Breno Fernando Tinoco Cabral Coordenar as atividades que viabilizem a pr... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

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

Breno Fernando Tinoco Cabral Coordenar as atividades que viabilizem a pr... X X X X X X X - - - - -

, 06/03/2018
Local Breno Fernando Tinoco Cabral

Coordenador(a)/Tutor(a)
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