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FORMULÁRIO DE PROJETO FIP/MAGSUL
Ano: 2013
( X ) ENSINO

( ) PESQUISA ( X ) EXTENSÃO
1. Título:

1º Workshop de Turismo de Fronteiras em Ponta Porã
"Turismo, que negócio é esse? Uma nova proposta"
Área temática:

Turismo, Empreendedorismo, Marketing e Administração

2. Responsável pelo Projeto:

JULIO CEZAR IACIA
Patricia Gaviolli

( ) Discente

( X ) Docente

3. Telefones para contato: (67) 9644-9390 / 9110-2005 / 3437-3807
4. Endereço eletrônico: julioiacia@hotmail.com;julioiacia@ufgd.edu.br
5. Cursos Envolvidos: Administração
6. Área de formação: Administração
7. Data de Inicio: 17/04/2013

Término: 17/04/2013

7. Titulação:
( ) Especialização

( )Especialização na área

( X ) Mestrado

( )Doutorado

8. Carga horária semanal dedicada ao projeto:
10 horas
9. Instituições envolvidas no Projeto:
9.1 - FIP/MAGSUL;
9.2 – Sebrae
9.3 – BID
9.4 – IBAM
9.5 – Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã
9.6 – Centro Comercial de Pedro Juan Caballero

9.7 – Câmara do Comercio de Pedro Juan Caballero
9.8 - Prefeitura Municipal de Ponta Porã
10. Responsável orçamentária financeira:
Prefeitura Municipal de Ponta Porã
11. Clientela envolvida:
Acadêmicos
Vereadores
Representantes dos comércio
Sociedade em geral
12. Estimativa de participantes:
Docentes:
Discentes:

2
5

Comunidade: 100
13. RESUMO
O Workshop “Turismo de Fronteiras”, em Ponta Porã tem o objetivo de desenvolver e fomentar a atividade turística no
Estado com o apoio das forças produtivas.
A qualificação de serviços e pessoas nas regiões fronteiriças devem serão tratados durante o encontro, que contará com
a participação de representantes do Turismo no estado e do Paraguai. O workshop será proferido pelo presidente do
Conselho de Turismo da CNC (Confederação Nacional do Comércio) Alexandre Sampaio. “Problemas como a falta de
infraestrutura e a de qualificação de mão de obra ajudam a formar imagem negativa do receptivo do comércio de
fronteira. Temos como ajudar os empresários a melhorarem esse aspecto e fomentar o turismo da região”.
Esta ação servirá de ponto de partida para a construção de um planejamento que envolve, inclusive, a elaboração de
sugestões de políticas públicas para a atividade. “O tema é de fundamental importância para o incremento do turismo
sul americano”, onde tem como objetivo principal que o turismo de fronteira deve servir de elemento para a integração
dos países, no sentido de agregar valores culturais, ambientais e técnicos, com a meta de incentivar o fluxo de
visitantes.

14. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
O evento é de grande relevância pois tem o objetivo de ressaltar a importância do turismo de negócios para o
desenvolvimento turístico local e apresentar as oportunidades proporcionadas pelo turismo de compras e eventos para
o município, afim de fomentar discussões que possam levar a melhoria do atendimento aos turistas e também fomentar
a abertura de novos empreendimentos para atendimento das necessidades do setor.

15. OBJETIVOS

Contribuir para que os acadêmicos tenham conhecimento da importância do turismo de negócios e eventos,
para melhoria do potencial da região de fronteira no atendimento aos turistas que venham visitar o
município. Além de também de poder visualizar novas oportunidades de negócios em parceria com o
desenvolvimento de projetos nas disciplina de experiências empreendedoras e plano de negócios para
empreendedores.

16. METODOLOGIA

- Palestras
- Debates e discussões sobre o temas
- Videos e trabalhos em grupo

17. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividades / Palestras

Horário de

Horário de

Local de realização das

Início

Término

atividades

Data

Convite realizado pelo Prefeitura
Municipal de Ponta Porã
Convite repassado aos alunos

03/04/2013

15h

04/04/2013

19h

22h

Confirmação da Presença dos alunos

12/04/2013

19h

22h

Palestra Professora Doutora Dores
Cristina Grechi
Palestra Michelle Brizueña, secretaria de
turismo do municipio
Palestra Daniel Real (Sebrae)

17/04/2013

10h

12h

17/04/2013

13h

15h

17/04/2013

15h

17h

Encerramento do evento

17/04/2016

17h

18. CRONOGRAMA FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS (RS)
Num de
Período
Acadêmicos
Sem custos

Serviços de

Despesas

Diária Pró-

Terceiros

Locomoção

Labore

Valor Unitário

TOTAL

TOTAL

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ponta Porã (MS), 15 de Abril de 2013

ASS. RESPONSÁVEL

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO COORDENADOR DO CURSO

É de extrema importância que os acadêmicos e professores participem do eventos para que possam
contribuir na formação do manual de políticas de turismo do município.

Ponta Porã (MS), 07 de Maio de 2013.

COORDENADOR DO CURSO

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- Relatório pedido aos alunos que participaram do evento, sobre a importância do turismo para
região de fronteiro, com base nas palestras assistidas.
21. AVALIAÇÃO DO PROJETO
O projeto teve grande importância para o acadêmico por permitir que tenha conhecimento de como
situa o município de Ponta Porã, no universo do turismo do estado do Mato Grosso do Sul.

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, CERTIFICADOS,
FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...)

