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O projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o impacto das festas populares na
qualidade de vida dos moradores de São Luiz do Paraitinga. Para tanto se faz necessário,
a) identificar as festas populares de São Luiz do Paraitinga; b) analisar o nível de
satisfação dos moradores em relação a festas populares; c) identificar a importância das
festas para o desenvolvimento local; d) averiguar a relação entre os níveis de satisfação e
os impactos na qualidade de vida dos moradores do município.
Esta pesquisa será caracterizada como básica, com abordagem qualitativa e  quantitativa.
A abordagem qualitativa, segundo Martins (2012) busca compreender os fenômenos a
partir da subjetividade do indivíduo, já a pesquisa quantitativa permite a tradução das
opiniões dos sujeitos em números. A pesquisa assume aspectos descritivos, permitindo a
análise das relações entre as variáveis, descrevendo as características de uma
determinada população (GIL, 2011). Adota-se como procedimentos técnicos o
levantamentos (surveys), que segundo Miguel e Ho (2012, p. 75) “(...) também são
chamados de pesquisa de avaliação”. Serão utilizados instrumentos como:
1. Questionários - com perguntas abertas, fechadas e múltipla escolha, aplicados a
população de São Luiz do Paraitinga,
2. Entrevistas - estruturadas, aplicadas aos principais atores da comunidade que atuam
diretamente na organização das festas populares.
O publico alvo deste projeto é a comunidade luiziense, mais especificamente, os
moradores da cidade que são afetados direta ou indiretamente, pelas festas populares.

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.
Campos e Delamaro (2011) analisaram as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças
(FOFA) em relação a festa do carnaval (conforme membros da Comissão do Carnaval de
2010) e perceberam que alguns problemas como a exclusão da população dos benefícios
econômicos e na participação da festa, bem como problemas relacionados a segurança,
infraestrutura para atendimento dos turistas. Com os resultados da pesquisa pretendem-se
identificar o quanto esses problemas afetam a qualidade de vida das pessoas que moram
na cidade e que são produtores e produtos desta cultura imaterial. Outro aspecto
importante, está vinculado ao turismo sustentável visando a manutenção de uma boa
qualidade de vida aos cidadãos. A pesquisa resultará em documentos científicos
(relatórios, artigos, etc.) que permitiram os atores municipais uma analise e auxiliando na
tomada de decisão vinculada a ações mais sustentáveis.

1. Pesquisa bibliográfica e apresentação do projeto aos atores do município envolvidos -
meses - janeiro a junho de 2013
2. Identificar as festas populares de São Luiz do Paraitinga - meses março a junho de 2013
2.1. Analisar documentos sobre as festas - meses abril a junho de 2013
2.2. Investigação com atores locais - meses abril a maio de 2013
2.2.1. Elaborar e testar de instrumento de pesquisa entrevista   - meses abril e maio de
2013
2.2.2. Aplicar e analisar as informações coletadas - meses maio a julho de 2013
3. Analisar o nível de satisfação dos moradores em relação a festas populares  - meses
julho e agosto de 2013
3.1. Analisar os impactos das festas na comunidade  - meses julho a setembro de 2013

Cronograma de Atividades:

Resultados Esperados:

Metodologia:

Estrutura
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3.2. Elaborar e testar instrumento de pesquisa - questionários - meses agosto e setembro
de 2013
3.3. Aplicar e analisar informações coletadas - meses setembro e outubro de 2013
4. Averiguar a relação entre os níveis de satisfação e os impactos na qualidade de vida
dos moradores do município  - meses outubro e novembro de 2013
5 Identificar a importância das festas para o desenvolvimento local  - meses outubro e
novembro  de 2013
6. Feedback aos atores locais - gestores e comunidade - mes dezembro de 2013

O turismo no Brasil é amplamente explorado pela sua natureza e por sua cultura popular.
Em São Luiz do Paraitinga, o turismo merece destaque, especialmente em relação as
festividades religiosas e ao carnaval. Faz-se necessário analisar se as ações de turismo
que visam o desenvolvimento econômico, social e cultural, como as festas populares,
afetam a qualidade de vida das pessoas. Em pesquisas anteriores, Campos e Delamaro
(2011) destacaram alguns fatores de insustentabilidade de São Luiz do Paraitinga como
destino turístico, há o risco do município, ao se tornar um destino turístico importante do
Estado, e na busca de desenvolvimento econômico torne sua cultura um fator secundário,
afetando diretamente a identidade e a subjetividade de sua comunidade. Por isso é preciso
implementar ações sustentáveis que permitam aos moradores da comunidade uma boa
qualidade de vida, por meio do fortalecimento da identidade cultural dos luizienses.

Release para Mídia:
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Característica do Projeto

Participação de Alunos O projeto de extensão pretende a inclusão de alunos de
graduação nas execução das etapas da pesquisa, permitindo
que os alunos por meio da prática percebam a importância da
engenharia de produção, no sentido de perceber que ações
sustentáveis vem contribuir com a sociedade, com questões
comportamentais, permitindo a identidade com a cultura local.
Conta-se com a participação de 3 alunos de graduação e ou
pósgraduação bolsistas, preferencialmente do curso de
engenharia de produção devido as noções de gestão que esta
graduação permite ao aluno.  Salienta-se que os alunos terão o
apoio e a orientação dos docentes envolvidos no projeto. A
coordenação do projeto buscará ainda a participação de alunos
sem bolsa, como voluntários.

Nível de Exequibilidade O projeto de pesquisa se torna factível pois vincula-se a
projetos já existentes neste município, que contou com o apoio
dos atores governamentais, já que trata-se da continuidade de
ações de extensão promovidas pela UNESP em São Luiz do
Paraitinga, que foram reforçadas após as enchentes com a
criação do “Grupo Gestor das Atividades da UNESP Voltadas à
Reconstrução e Desenvolvimento do Município de São Luiz do
Paraitinga – SP”, responsável por articular professores,
pesquisadores, alunos e técnicos para trabalhar em diversas
frentes de apoio ao município. A ideia inicial foi desenvolver
pesquisa e extensão universitária, relevantes para o município.
Além do ato solidário da instituição, como forma de auxiliar na
recuperação da cidade e na solução de problemas existentes,
esta ação possibi l i tou a real ização de pesquisas e
intervenções, que geraram conhecimento cientifico pautado na
experiência.
A presente pesquisa reforça a ideia de invest igar
possibilidades de intervenções para o município na tentativa de
atrelar desenvolvimento e sustentabilidade. Para tanto conta
com a participação de três docentes em regime RDIDP. O
projeto conta com o apoio das autor idades locais
principalmente no acesso as informações a serem coletadas,
sensibilizando a comunidade sobre a importância da pesquisa,
bem como, quando possível, auxiliando com estrutura para os
pesquisadores, como alimentação e hospedagem.

Visibilidade para a Universidade A UNESP possui uma atuação intensa junto a comunidade
luiziense e isto é amplamente reconhecido pela mesma, outros
projetos de pesquisa neste município, vinculados ao Programa
para o Desenvolvimento Sustentável de São Luiz do
Parai t inga, t iveram intensa cobertura de meios de
comunicação regional e até mesmo nacional. Ver por exemplo
as repor tagens acessíve is  pe los  segu in tes  l inks :
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/05/sao-luiz-do-
p a r a i t i n g a - g a n h a - c e n t r o - d e - r e c o n s t r u c a o . h t m l ,
http://g1.globo.com/Carnaval2009/0,,MUL1019587-16634,00-
SAO+LUIS+DO+PARAITINGA+QUER+REDUZIR+TURISTAS
+NO+CARNAVAL+DE.html, < http://oglobo.globo.
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com/pais/arrasada-por-enchente-sao-luiz-do-paraitinga-ja-
r e c e b e - a g r a d a - t u r i s t a s - 2 9 8 8 1 2 0 > ,
http://agencia.fapesp.br/15200, http://agencia.fapesp.br/14297.
Apesar destas reportagens terem sido veiculadas logo após a
enchente de grande proporção que atingiu a cidade, ainda
existe uma atenção dos meios de comunicação, por conta dos
eventos culturais que realiza, e com isso há interesse de
jornalistas sobre atividades de extensão lá realizadas. Além
disso, os docentes integrantes da equipe do projeto já tem
experiência em lidar com os meios de comunicação de massa
e em preparar informações em formato e l inguagem
compatíveis com a disseminação por esses meios.
Outro aspecto que gera grande visibilidade no meio acadêmico
para a universidade está associada a publicação de livros e
artigos científicos originados devido aos dados coletados
durante os projetos de extensão.

Indicadores de Impacto Ao verificar os níveis de satisfação e insatisfação do bem estar
dos indivíduos é possível propor melhorias que podem afetar a
qualidade de vida das pessoas de uma determina comunidade.
O senso comum entende que as festas são apenas espaços
de lazer para as pessoas, entretanto pode-se afirmar que estes
eventos são manifestações culturais que permitem a
apropriação da identidade, do respeito, da dignidade, da
cultura da população, afetando diretamente no reconhecimento
social, na valorização das manifestações da subjetividade dos
indivíduos bem como a auto estima desta comunidade.
Entende-se que o principal impacto interno no âmbito da
universidade está vinculado a produção de conhecimento
sobre a importância dos espaços e manifestações da
comunidade, como forma de estruturação e desenvolvimento
local. A possibilidade de investigar assuntos relacionados
diretamente a comunidade permitem ao aluno de graduação e
pós-graduação, relacionar a teoria com as necessidades
sociais da comunidade, na tentativa da aproximação das
dimensões: científicas e culturais.
Estes estudos agregam qualitativamente as disciplinas
ministradas de psicologia, bem como de engenharia e
sociedade, possibilitando ainda uma associação empírica dos
conteúdos ministrados. Outras ações possíveis por meio deste
projeto de extensão refere-se a promoção de palestras para a
comunidade local e acadêmica como forma de sensibilização
sobre a importância da qualidade de vida e as manifestações
culturais como fatores de impacto no desenvolvimento
sustentável.

Interno (no âmbito da Universidade)

Indicadores de Impacto A re levância do pro je to  de pesquisa encontra-se
principalmente no âmbito social, pois seus resultados
permit i rão uma discussão efet iva sobre ações de
desenvolvimento sustentável como forma de melhorar a
qualidade de vida das pessoas. Os órgãos governamentais do
município poderá ter acesso as informações coletadas,
viabilizando com isto, uma reflexão sobre a importância das
manifestações culturais da sociedade, como forma de propiciar
desenvolvimento econômico, por meio do potencial turístico da
cidade, sem afetar negativamente a qualidade de vida das
pessoas. Contudo, o projeto

Externo (fora do âmbito da Universidade)
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busca identificar as demandas da comunidade na manutenção
e melhorias da qualidade de vida dos indivíduos.

Articulação com Ensino e Pesquisa O projeto de extensão apresenta grande articulação com
ensino e pesquisa, em especial com disciplinas de psicologia,
marketing, engenharia e sociedade, empreendedorismo,
elaboração de projetos, etc. possibilitando aos alunos a
aplicação dos conceitos teóricos aprendidos em sala de aula.
Permite que o discente compreenda a evolução histórica, a
importância do turismo para a economia do município,
refletindo sobre formas de como promover o desenvolvimento
econômico e social, sem afetar a qualidade de vida das
pessoas, permitindo as manifestações culturais, valorizando e
reconhecendo a comunidade local, inibindo o êxodo dos
moradores para as grandes cidades no entorno.
Em projetos anteriores vinculados a comunidade luiziense foi
possível publicação de artigos em periódicos, eventos e
capítulos de livro. Tendo como base tais ações já realizadas, é
possível que o presente projeto forneça subsídios para novas
publicações.

Importância na Formação do Aluno A pesquisa que o projeto de extensão propõe possibilitará ao
aluno o contato com várias esferas da sociedade, a interação
com a realidade e com os problemas sociais. Permitindo com
que o discente reflita sobre a sua atuação profissional como
agente transformador da sociedade, buscando melhorias para
a comunidade pesquisada.
A inserção dos alunos na comunidade de São Luiz do
Paraitinga permitirá ainda, o desenvolvimento de novas
habilidades e competências, agregando novos conhecimentos
principalmente na compreensão sobre as relações entre o
desenvolvimento econômico e o desenvolvimento do indivíduo
como agente produtor e transformador da sociedade, um
sujeito que tem sua identidade atrelada aos aspectos culturais.
O aluno poderá ainda utilizar conhecimentos vinculados a
estatística para a analise dos dados coletados, desenvolvendo
suas habilidades nesta área acadêmica. Este contato social do
aluno com a comunidade, permite a ampliação da percepção
sobre a realidade, o contexto social e as problemáticas
inerentes a constituição social destes indivíduos pesquisados,
isso permitirá ao discente uma reflexão sobre sua ação cidadã
e a importância sobre posturas e visões holísticas da
sociedade e seus aspectos influenciadores e produtores de
cultura.

Potencial para geração de produtos O projeto de extensão realizará um diagnóstico sobre a
qualidade de vida da comunidade de São Luiz do Paraitinga,
que servirá de subsídio para a submissão de artigos científicos
à periódicos e eventos, bem como na participação de outros
projetos de pesquisa permitindo a continuidade dos estudos
sobre este assunto. De qualquer modo, o diagnóstico resultará
necessariamente em um relatório técnico a ser encaminhado
as autoridades locais, permitindo o debate social sobre a
importância do assunto e a
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reflexão sobre os problemas sociais e as melhorias na
qualidade de vida das pessoas, por meio do desenvolvimento
sustentável. Esta ação de alguma forma poderá ser
carac te r i zada  como uma assessor ia  aos  ó rgãos
governamentais do município visando contribuir com a
sociedade luiziense.

Mérito do Projeto O projeto de extensão se caracteriza principalmente pela
interação entre a universidade e a comunidade, envolvendo
docentes, discentes (bolsistas e voluntários), atendendo a
Resolução UNESP 102/2000. Capítulo V: Dos Projetos de
Extensão Universitária. Pode-se afirmar que a ênfase deste
projeto está nesta interação, que permite a integração entre a
academia e a comunidade, entre os aspectos teóricos e
empíricos.
A pretensão deste projeto de extensão é integrar estas
dimensões, permitindo a produção do conhecimento
acadêmico por meio da part ic ipação na sociedade,
contribuindo para o desenvolvimento e a sensibilização da
comunidade de São Luiz do Paraitinga na promoção de uma
melhor qualidade de vida aos moradores. Salienta-se que esta
sensibilização conta com o apoio da administração pública,
ator importante para a realização deste projeto. Desta forma,
pode-se afirmar que o projeto visa o desenvolvimento
sustentável, na tentativa de atender as dimensões econômicas,
sociais, culturais e ambientais, tal possibilidade permiterá aos
participantes do projeto uma maior consciência sobre a
realidade e a importância de ações preventivas como forma de
garantir o bem estar social e dos indivíduos.

Caracterização do Projeto como extensão

Mérito do Projeto O projeto de extensão pretende investigar o impacto das festas
populares na qualidade de vida dos moradores de São Luiz do
Paraitinga. A cultura é importante para os indivíduos, pois pode
ser entendida como uma forma de enfrentamento as
adversidades encontradas na vida, pode ser manifestada de
modo tangível, chamada cultura material, e pode ser imaterial,
referindo-se “àquela porção intangível da produção cultural dos
povos, encontradas nas tradições, nos saberes, no folclore,
nas línguas, nas festas, e em outras tantas manifestações que
são transmitidas de uma geração a outra” (AGUINAGA, 2007,
p. 5).
A Unesp diante da enchente que destruiu a cidade e seus
patrimônios culturais materiais, trazendo problemas sociais,
ambientais significativos, criou o “Grupo Gestor das Atividades
da UNESP voltadas à Reconstrução e Desenvolvimento do
Município de São Luiz do Paraitinga – SP”, constituído por
professores, pesquisadores, alunos e técnicos, tendo como
objetivo trabalhar em diversas frentes de apoio ao município de
São Luiz do Paraitinga, permitindo a integração entre o
desenvolvimento de pesquisa e extensão universitária e o ato
solidário da instituição, como forma de auxiliar na recuperação
da cidade e na solução de problemas existentes, esta ação
possibilitou a realização de pesquisas e intervenções, que
geraram conhecimento cientifico pautado na experiência.
Os diversos projetos de pesquisa já existentes, permitiu atuar
junto aos atores locais buscando o desenvolvimento
sustentável. Estes resultados indicam que há a necessidade de
investigar a relação das festas (manifestações culturais)
populares da cidade,

Coerência entre os objetivos e a fundamentação teórica
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exploradas pelo potencial turístico, e a qualidade de vida das
pessoas. Diante disto, torna-se importante real izar
investigações sobre os níveis de satisfação e as necessidades
da comunidade sobre possíveis melhorias neste espaço
destinado a manifestação de suas tradições e crenças e ao
mesmo tempo de lazer dos indivíduos. Fleck et al (1999b, p.
199) cita o conceito de qualidade de vida, adotado pela OMS,
sob a coordenação de John Orley, como sendo "a percepção
do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e
sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações", ressaltando
aspectos implícitos no conceito de qualidade de vida como a
subjetividade, a multidimensionalidade.
Pode-se dizer que a qualidade de vida depende de muitos
fatores, inclusive alguns considerados bastante subjetivos.
Percebe-se neste sentido, alguns aspectos como a cultura, as
questões ambientais, as crenças e a interação social são
importante para a manutenção da qualidade de vida das
pessoas e o bem estar. Por isso o desenvolvimento econômico
não pode estar dissociado manutenção da qualidade de vida.
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Organização de livros Nacionais

Organização de livros Internacionais

Livros publicados Nacionais

Livros publicados Internacionais

2Capítulos publicados Nacionais CAMPOS, Arminda E. M., DELAMARO, M. C. Pesquisa,
Extensão e Parcerias: refletindo sobre passados e futuros
Carnavais In: XAIDES, José. (Org.) ; BIZELLI, J. L. (Org.)
Gestão em Momento de Crise: o Programa UNESP para o
Desenvolvimento Sustentável de São Luiz do Paraitinga.1
ed.São Paulo : Cultura Acadêmica, 2011, v.1, p. 75-95.
BARTHOLO, R., BURSZTYN, Ivan, DELAMARO, M. C.
Turismo para quem? Sobre caminhos de desenvolvimento e
alternativas para o turismo no Brasil In: Turismo de base
comunitária: diversidade de olhares e experiências
brasileiras.1 ed.Rio de Janeiro : Letra e Imagem, 2009, v.1, p.
76-91.

Capítulos publicados Internacionais

Artigos publicados em periódicos
Nacionais

Produção Científica
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Artigos publicados em periódicos
Internacionais

3Resumo em Eventos Nacionais DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M., BARBOSA,
J.C., CAMPOS, C. I., LEITE A. L. M., COSTA, S., XAIDES, J.,
COELHO, E. O., MORADEI, N., BITTENCOURT, C. CENTRO
DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA: UM PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO In:
Sexto Congresso de Extensão da UNESP, 2011, Águas de
Lindóia. Anais do Sexto Congresso de Extensão da UNESP.
São Paulo: UNESP, 2011. v.1.
CAMPOS, Arminda E. M., DELAMARO, M. C., LEITE A. L. M.,
COELHO, E. O., PERIN, L. A. A., AZEVEDO, F. N., SANTOS,
F. C. Pesquisas de opinião com turistas: ferramenta para a
retomada do turismo em São Luiz do Paraitinga In: Sexto
Congresso de Extensão da UNESP, 2011, Águas de Lindóia.
Anais do Sexto Congresso de Extensão da UNESP. São
Paulo: UNESP, 2011. v.1.
3. DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M., CAMPOS, C.
I., BARBOSA, J.C., XAIDES, J., BIZELLI, J. L., OLIVEIRA, J.
C., SOUZA, S., PAIVA CRUZ, S. G. F., FERREIRA, J. B.,
HADDAD JR., V. Programa UNESP para o desenvolvimento
sustentável de São Luiz do Paraitinga In: Sexto Congresso de
Extensão da UNESP, 2011, Águas de Lindóia. Anais do Sexto
Congresso de Extensão da UNESP. São Paulo: UNESP,
2011. v.1.

Resumo em Eventos Internacionais

2Resumo Expandido em Eventos
Nacionais

PERIN, L. A. A., AZEVEDO, F. N., DELAMARO, M. C.,
CAMPOS, Arminda E. M. INFORMAÇÕES PARA O
PLANEJAMENTO DA RETOMADA ECONÔMICA EM SÃO
LUIZ DO PARAITINGA - SP: AVALIAÇÃO DA FESTA DO
DIVINO/2010 E DA RECUPERAÇÃO DA CIDADE PELOS
VISITANTES In: XXII Congresso de Iniciação Científica da
UNESP, 2010, Guaratinguetá. Anais do XXII Congresso de
Iniciação Científica da UNESP - ISNN 2178-860X.. São Paulo:
UNESP, 2010.

RAGAZZI, L. T., DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M.
ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DE DESTINOS
TURÍSTICOS DO CONE LESTE PAULISTA: SÃO LUIZ DO
PARAITINGA In: XXI Congresso de Iniciação Científica da
UNESP, 2009, São José do Rio Preto. Anais do XXI
Congresso de Iniciação Científica da UNESP. São Paulo: Pró-
Reitoria de Pesquisa da UNESP, 2009.

1Resumo Expandido em Eventos
Internacionais

DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M., CAMPOS.
Comunidade local visita uma Unidade de Conservação: uma
experiência  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo,
Brasil a ser apresentado e publicado na íntegra nas Jornadas
de Turismo do ISCE 2012 – Turismo, Formação e Inovação:
Estudos e Experiências, a ser realizado em Odivelas, Portugal,
em novembro de 2012.
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1Apresentação de Trabalhos em Eventos -
oral Nacional

DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M., CAMPOS,
Integração de pesquisa, ensino e extensão na Engenharia de
Produção: uma experiência de sucesso a ser apresentado em
na Sessão Dirigida 4 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: Potencialidades e Ações, no
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, a realizar-se
em Bento Gonçalves, em outubro de 2012. As Sessões
Dirigidas serão convertidas em livros multi-autorais.

1Apresentação de Trabalhos em Eventos -
pôster Internacional

DELAMARO, M. C., CAMPOS, Arminda E. M., CAMPOS.
Comunidade local visita uma Unidade de Conservação: uma
experiência  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo,
Brasil a ser apresentado e publicado na íntegra nas Jornadas
de Turismo do ISCE 2012 – Turismo, Formação e Inovação:
Estudos e Experiências, a ser realizado em Odivelas, Portugal,
em novembro de 2012.

Textos em jornais Nacionais (especificar
jornal e data)

Textos em jornais Internacionais
(especificar jornal e data)

Textos em revistas Nacionais (especificar
revista e data)

Textos em revistas Internacionais
(especificar revista e data)

1TCC(s) Giuliano Costantino. PROPOSIÇÃO DE UM PLANO DE
MARKETING PARA O NÚCLEO SANTA VIRGÍNIA PARQUE
ESTADUAL DA SERRA DO MAR. 2011. Trabalho de
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção
Mecânica) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho. Orientador: Arminda Eugenia Marques Campos.

1Monografias Ana Luisa Moreira da Silva Leite. Subsídios para o
desenvolvimento sustentável na localidade de São Luiz do
Parait inga. 2011. Monografia (Gestão da Produção
(Guaratinguetá)) - Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho. Orientador: Maurício César Delamaro
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1Dissertações 1. Ana Luisa Moreira da Silva Leite. A sustentabilidade do
turismo em São Luiz do Paraitinga. 2011. Dissertação
(Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho

Teses

4Bolsas de Iniciação Científica
(IC)/Agência

Fernanda Nunes Azevedo. Análise de sustentabilidade de
destinos turísticos do Cone Leste Paulista. 2011. Iniciação
científica (Engenharia de Produção (Guaratinguetá)) -
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
Orientador: Maurício César Delamaro.
Fabíola Chimonechi dos Santos. Análise de sustentabilidade
de destinos turísticos do Cone Leste Paulista. 2011. Iniciação
científica - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho. Orientador: Maurício César Delamaro.
Fabíola Chimonechi Santos. Análise de sustentabilidade de
destinos turísticos do Cone Leste Paulista. 2010. Iniciação
científica (Engenharia de Produção Mecânica) - Universidade
Estadual Paulista. Orientador: Maurício César Delamaro.
Leandro T. Raggazzi. Análise de sustentabilidade de destinos
turísticos do Cone Leste Paulista. 2010. Iniciação científica
(Engenharia de Produção Mecânica) - Universidade Estadual
Paulista. Orientador: Maurício César Delamaro.

Material Audiovisual
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Nome Email Participante Função

Participantes

Andreia Maria Pedro Salgado andreia@feg.unesp.br Docente Coordenador

Mauricio Cesar Delamaro delamaro@feg.unesp.br Docente Colaborador

Arminda Eugenia Marques Campos arminda.campos@feg.unesp.br Docente Colaborador

Solicitação Bolsas - PROEX

Bolsas solicitadas: 3

Atividades previstas: 1. Pesquisa bibliográfica e apresentação do projeto aos atores do município envolvidos
2. Analisar documentos sobre as festas
3. Elaborar e testar de instrumento de pesquisa entrevista e questionários.
4. Aplicar instrumentos de pesquisa e analisar as informações coletadas
5. Averiguar a relação entre os níveis de satisfação e os impactos na qualidade de vida dos
moradores do município
6. Identificar a importância das festas para o desenvolvimento local

Quantidade Característica 1 Característica 2 Característica 3

Público-Alvo

1 comunidades - -
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Andreia Maria Pedro SalgadoNome :

DocenteTipo Participante:

Função: Coordenador

Nível Acadêmico: Doutorado

Unidade Universitária:

Departamento / Seção:

Data Início: Data Fim:

Carga Horária Semanal:

Atividade Prevista:

Observação:

31/12/201302/01/2013

2

Contato, realização de reuniões e feeedbacks aos atores locais.
Coleta e analise das informações.
Orientação de alunos de graduação e pós-graduação.
Elaboração de relatórios.
Reuniões com equipe de trabalho.

Faculdade de Engenharia

Departamento de Produção

Mauricio Cesar DelamaroNome :

DocenteTipo Participante:

Função: Colaborador

Nível Acadêmico: Doutorado

Unidade Universitária:

Departamento / Seção:

Data Início: Data Fim:

Carga Horária Semanal:

Atividade Prevista:

Observação:

30/12/201302/01/2013

1

Contato, realização de reuniões e feeedbacks aos atores locais.
Analise das informações
Orientação de alunos de graduação e pós-graduação

Faculdade de Engenharia

Departamento de Produção

Arminda Eugenia Marques CamposNome :

DocenteTipo Participante:

Função: Colaborador

Nível Acadêmico: Doutorado

Unidade Universitária:

Departamento / Seção:

Data Início: Data Fim:

Carga Horária Semanal:

Atividade Prevista:

Observação:

30/12/201302/01/2013

1

Contato, realização de reuniões e feeedbacks aos atores locais.
Analise das informações
Orientação de alunos de graduação e pós-graduação

Faculdade de Engenharia

Departamento de Produção

Detalhes dos Participantes
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Valor Unitário R$DescriçãoTipo Recurso Quantidade Total R$

Hospedagem/Alimentação Alimentação dos 50 20,00 1.000,00

Transporte Terrestre Visitas da São  Luiz do 12 58,34 700,08

Hospedagem/Alimentação diarias para membros 24 190,00 4.560,00

Recursos

Tipo Recurso Descrição Valor R$

Financiamento 2.000,00Prefeitura Municipal de São Luis do Paraitinga

Total:

Total: R$ 2.000,00

Total: R$ 0,00

Total de Recursos: R$ 8.260,08

Solicitados à PROEX

Captado Governamental

Captado Não Governamental

R$ 6.260,08


