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1. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO E AUTORIA) 

 
Projeto Turismo Litorâneo  

 

2. PROFESSOR COORDENADOR 

Especialista Flávio Maia (Disciplina: agenciamento) 

Especialista José Wellington da Silva (Disciplina: planejamento turístico) 

 

3. RESUMO 

Este é um programa de pesquisa acadêmica do curso de Bacharelado em turismo da 

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL, que integra o corpo docente e discente 

numa ação que busca atender demandas do turismo em Fernando de Noronha/PE com 

relação ao consumo dos visitantes e da população local. O programa consiste na visita 

técnica tem como finalidade observar, analisar e vivenciar a cultura e culinárias da 

sociedade noronhese. 

 

4. JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

 O projeto referido visa aculturar os alunos com destinos turísticos que tenham 

profissionais que fomentam o turismo e a gastronomia como oferta da localidade. Dessa 

forma, entender melhor do mercado de trabalho, bem como aprimorar os conhecimentos 

acadêmicos com o foco no turismo e gastronomia local. 

 

 

5. OBJETIVOS   

5.1 Geral: tem como objetivo contribuir para a valorização do turismo e gastronomia 

enquanto patrimônio regional através da valorização dos hábitos alimentares do 

Arquipélago de Fernando de Noronha, assim como da ampliação do conhecimento de 

técnicas de planejamento turístico e culinárias de maneira geral. 

5.2. Objetivos Específicos 

      5.2.1Enfatizar e incentivar a produção artística não apenas como instrumento didático, 

mas como produção estética autônoma inserida na cultura local. 

       5.2.2 criar e desenvolver técnicas e metodologias facilitadoras da transferência de 



conhecimentos no próprio projeto, em sala de aula, através do ensino da prática, 

imprimindo à produção do conhecimento um aspecto lúdico e estético. 

       5.2.3 buscar a interdisciplinaridade tanto na confecção dos materiais, como na 

utilização dos mesmos. 

6. METODOLOGIA 

            Será estabelecida em diversas formas, de modo que seja possível que o aluno 

perceba como os atrativos e culinária são trabalhados e pode influenciar na história de uma 

comunidade, assim como, também visitar os atrativos turísticos do arquipélago. 

 

6.1 Local do Estudo 

O estudo é realizado em no arquipélago de Fernando de Noronha- PE. (Figura 1),    

A ilha tem uma população estimada em 3.016 pessoas, com densidade demográfica 154,55 

habitantes por km², a renda per capita é 33649.70 R$ comparado a outros municípios. Em 

2016, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 72.2%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 10 de 185 e 1 de 185, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1368 de 5570 e 12 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 22.7% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 185 de 185 dentre as cidades do estado e na posição 5418 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil. Dessa forma, estudar o turismo torna-se viável salutar para o fomento 

dos alunos bem como da localidade. 

 

 

Figura 1. Mapa de Pernambuco (Detalhe) 

 

 



6.4. Instrumento do Estudo 

É utilizado um formulário (Anexo 1), num segundo momento serão utilizados os dados para 

análise e discussão , bemo como discursão e desenvolvimento do material escrito. 

 

1.   IDENTIFICAÇÃO 

1.1  - Natureza do Projeto 

(  ) ENSINO:  

(  ) PESQUISA   

(  ) EXTENSÃO: (  ) curso    (  ) seminário              (  ) palestra 

    (  ) evento    (  ) outro: ___________________ 

 

1.2  - Título do Projeto:  

1.2.1     Área: Roteiro realizado: Conhecer a estrutura física, o trabalho dos 

profissionais da área, as principais dificuldades e gratificações de desenvolver um 

trabalho com pessoas em turismo, eventos. 

  

1.3  – Proponentes 

1.3.1     - Instituição: FACULDADE OSMAN DA COSTA LINS- FACOL 

1.3.2     - Curso: Turismo. 

1.3.3    - Professor Coordenador: Flávio Maia                  Titulação: Especialista                      

1.3.4     - Colaborador (s):  

Função: Professor/aluna                     

    

1.4  – Operacionalização 

1.4.1    - Carga Horária da Visita Técnica: 40 horas 

1.4.2    - Carga Horária destinada à organização: 8 horas 

1.4.3    - Período de realização:           - Horário:  

1.4.4    - Local:  

1.4.5    - Endereço:  

 
2.1 Específicos: Verificar estrutura física; Identificar espaços de humanização; Analisar 

através de visita/entrevista o papel do profissional no evento; Conhecer sobre o processo 

de planejamento, investimentos e logística no mercado de trabalho. 



 

 
 
PARECER:  
 
 
 
Parecer da Coordenação de extensão: 
 
________________________________________ 
 
 
Parecer do Conselho de ensino pesquisa e extensão: 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
FOTOS: 
 
Universitários da FACOL se destacam em visita técnica na Ilha de Fernando de 

Noronha. 

 

Em uma atividade acadêmica interdisciplinar promovida no dia 15 de junho, 

organizou uma visita técnica até a Ilha de Fernando de Noronha com os 
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universitários do Curso de Turismo e Gastronomia da Faculdade Osman Lins – 

FACOL, de Vitória de Santo Antão. 

A iniciativa teve a orientação do Prof. Flávio Maia com o objetivo de aprimorar os 

conhecimentos acadêmicos atrelado com a prática. Na ocasião, os universitários 

foram recebidos pelo Sr. Zé Maria Filho – “Tuca”, onde o mesmo incentivou a turma 

a produzir um prato para apresentar no famoso Festival Gastronômico de Zé Maria, 

no próprio Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Segundo o Prof. Flávio Maia, o objetivo do Curso de Turismo da FACOL é promover 

o fortalecimento da identidade cultural e da cidadania no interior pernambucano. O 

Projeto de – Turismo Litorâneo – busca contribuir para a valorização do turismo 

enquanto patrimônio regional através da valorização dos atrativos da região 

litorânea, bem como a ampliação do conhecimento do turismo no âmbito geral. O 

projeto visa ainda aculturar os estudantes com destinos turísticos que tenham 

profissionais que fomentem a atividade do Turismo e da Gastronomia como ofertas 

destas localidades. “Dessa forma, esta atividade acadêmica ajudou a melhor 

entender o mercado de trabalho, bem como aprimorar os conhecimentos 

acadêmicos frente ao Festival Gastronômico do Restaurante de Zé Maria, onde 

fomos bem recepcionados”, destacou o professor universitário. 
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