
ANTECEDENTES







Pela importância de seu patrimônio 
arquitetônico e pela riqueza de seu 
patrimônio imaterial, foi criado o 
Programa UNESP para o 
Desenvolvimento Sustentável de São 
Luiz do Paraitinga, para prestar 
assistência técnica na recuperação da 
cidade

aproveita a experiência anterior de 
grupos de pesquisa e extensão que já 
atuavam no município







Assessorias técnicas em direito, 
urbanismo, engenharia, 
planejamento, medicina, 
psicologia, arquivismo, turismo. 

Coordenação em reuniões e 
eventos. 

Contribuição na estruturação e 
funcionamento de Conselhos 
Municipais. 

Elaboração de projetos 
conceituais e de viabilidade 
técnico-econômica. 
Levantamentos de campo.

 Pareceres. 

Elaboração de Maquetes e 
Filmes. Projetos de urbanismo. 
Levantamento de informações 
para o planejamento. 

Realização de oficinas de 
reflexão sobre a catástrofe. 

Apoio psicológico e 
atendimentos médicos. 

Geração de material didático e 
de divulgação da cidade. 

Criação do MHAR – Museu de 
História e Arte Regional de São 
Luiz do Paraitinga, em parceria 
com o Acervo Digital da UNESP. 



# estudantes: 110

# cursos: 16

# docentes: 25

# fundos e recursos: ...

# estágios e TCC`s: dezenas

prêmios



PROJETOS EM 
ANDAMENTO OU JÁ 

PROPOSTOS
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Luizenses visitam o Núcleo Santa 
Virgínia: análise da experiência

Luizenses visitam o Núcleo Santa Virgínia: análise da experiência
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
 

4. Conhecimento do Núcleo antes da visita 
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Pesquisa de opinião com 
turistas

• Em 2008, perfil do visitante da Semana da Canção;

• Em 2009, perfil do visitante do Carnaval;

• Em 2009, opinião da população sobre o Carnaval;

• Em 2010, perfil do visitante da Festa do Divino.

• Em 2011, perfil do visitante no Carnaval.

• Em 2012, perfil do visitante no Carnaval.
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Impacto das Festas Populares na 
Qualidade de Vida dos moradores de 

São Luiz do Paraitinga
Os principais resultados esperados está relacionado com o 
beneficio social das festas culturais e populares de São Luiz do 
Paraitinga a população local. 

O potencial turístico de São Luiz do Paraitinga é conhecido e 
está vinculado aos atrativos naturais e principalmente a suas 
festas populares como carnaval, do Divino e de Corpus Christi.

 A pesquisa permitirá identificar as influencias destas festas na 
qualidade de vida dos moradores de São Luiz do Paraitinga, 
complementando pesquisas anteriores que buscam 
compreender a percepção do turista em relação a estes eventos.
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Mapeamento da cadeia 
produtiva do turismo

O objetivo do trabalho é mapear a cadeia do turismo no 
município de São Luiz do Paraitinga, a fim de verificar 
formas de inserção de outros empreendedores locais, da 
área rural e urbana, como fornecedores de bens e de 
serviços, o que poderá ampliar os benefícios 
econômicos gerados pelo turismo para um maior 
número de pessoas do município.
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O uso de ferramentas de marketing por 
empresas da cadeia do turismo: um estudo 

de caso em São Luís do Paraitinga (SP)
A pesquisa aqui proposta tem o objetivo de estabelecer requisitos para 
melhorar a eficácia do uso de ferramentas de análise e planejamento de 
marketing por empreendedores da cadeia produtiva do turismo de São 
Luiz do Paraitinga para definir produtos e estratégias de comunicação, 
com base na avaliação dessas ferramentas pelos próprios empreendedores.

 Com sua realização pretende-se verificar pontos e formas de 
aperfeiçoamento da utilização de instrumentos de marketing, visando 
fortalecer a ação dos empreendedores para buscar a sustentabilidade de 
seus negócios e, com isso, fortalecer as possibilidades de sustentabilidade 
do próprio destino turístico. A pesquisa terá abordagem combinada, 
qualitativa e quantitativa, e terá a forma de um estudo de caso, antecedido 
por um survey. 
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Um Centro de Informações 
Turísticas para SLP



!"#$%#&'(%")*+),%$-+./')

•  0$1*2#1"3) (/41$5%6718) $+"+$9%") +5) :12"%*%"8) ;1#&(") +)
%'</=(%")

•  0$1516713) %#+/*+$) 1) #2$("#%) >2+) =;+'%$) %1) ?1=%?8) *(92?'%$) %)
=(*%*+) %#$%9&") *+) "(#+"8) *(":1/(@(?(A%$) (/41$5%6B+") :+?%)
(/#+$/+#)+)%#$%9&")*+)41?*+$)1C=(%(")

•  0$%6%3) ?1=%?(A%*1)/%)$1*19(%)D"E%?*1)F$2A)1)FGH)=1/#%$I)=15)
@%/;+($1"8) "%?%") :%$%) *(92?'%671) *%) =(*%*+8) +"#%=(1/%5+/#18)
#+?+41/+"8) =%4&)+) (/#+$/+#) "+5)C1J)D)0GH)%#+/*+$I)1") #2$("#%")
>2+) KI) +"#71) /%) =(*%*+8) :1$#%/#1) #+$I) 25%) (/4$%L+"#$2#2$%)
5+/1$)

•  0$+613)1)9("(#%/#+)/71):%'%$I):+?%")(/41$5%6B+")+)"+$9(61"M)
•  0+""1%"3)#$+(/%$)%*+>2%*%5+/#+)1")42/=(1/I$(1")*1)FGH)+)0GHJ)



!"#$%&'(&)(*+,%&-./00#&12"3%4&56674&#'#89:&

;(+(<=2$#$+(& >(<?2@%*&A(<#2*& >(<?2@%*&$/=&BCD&

!"#$%&'(')%)*+ !"#,',-.#/'%+*+,*012%#3%+#%+42*,-%35"+)"+
,*26'3"+

7#8"29%35"+,*012%+

:%4')*;+ <*("/')%)*+#"+%-*#)'9*#-"+*+42"#=)5"+
4%2%+"+%-*#)'9*#-"+%"+/('*#-*+

<*("/')%)*>+%0'(')%)*+*+42"#=)5"+#"+
%-*#)'9*#-"+%"+/('*#-*>+'#*?',-.#/'%+)*+
$(%,>+2*,4",-%+2@4')%+

A%#0'&'(')%)*+ B6').#/'%,+C,'/%,+)"+,*26'3"+D%9&'*#-*>+
*E1'4%9*#-",+('0%)",+%"+42"/*,,"F+

B,-21-12%+C,'/%>+/"941-%)"2*,>+&%(/G*,+

B94%=%+ !"2)'%(')%)*+*+,'94%=%+)"+81#/'"#@2'",+ !"2)'%(')%)*+*+,'94%=%+)"+81#/'"#@2'",+

H(*?'&'(')%)*+ !%4%/')%)*+)*+%I1,-%2+"+,*26'3"+J,+
#*/*,,')%)*,+)"+/('*#-*+

!%)%+/('*#-*+,"('/'-%+19%+'#8"29%35"+
)'8*2*#-*>+9%,+"+42"/*,,"+,"82*+4"1/%,+
%(-*2%3G*,+

K/*,,"+ H%/'(')%)*+)*+*#-2%2+*9+/"#-%-"+"1+
%/*,,%2+$,'/%9*#-*+"+,*26'3"+

H%/'(')%)*+)*+*#-2%2+*9+/"#-%-"+"1+
%/*,,%2+$,'/%9*#-*+"+,*26'3"+

L',4"#'&'(')%)*+ H%/'(')%)*+*9+*#/"#-2%2+)',4"#M6*(+"+
4*,,"%(+)"+%-*#)'9*#-">+",+&*#,+
8%/'(')%-"2*,+*+%,+'#,-%(%3G*,+)"+,*26'3"+

NO9*2"+,1$/'*#-*+)*+81#/'"#@2'",+4%2%+
8"2#*/*2+%,+'#8"29%3G*,+







7



Projetos do Centro de Visitantes do 
Núcleo Santa Visgínia
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Projeto B 

Projeto C 

Projeto D 

Porcentagem 
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Integração 

Manutenibilidade 

Efeito Demonstrativo 

Funcionalidade 

Estética 
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Carnaval sustentável
pesquisar o processo de 
produção do carnaval

historiar as iniciativas e 
estratégias

consolidar o conhecimento 
sobre a produção do 
carnaval

identificar atores, opiniões, 
grupos de interesses e 
responsabilidades



PERGUNTAS?


