
RELATÓRIO 2013 
 

ATIVIDADE: FEIRA DE PÁSCOA – ARTESANATO, CHOCOLATES,  
GASTRONOMIA COLONIAL E REGIONAL 

 
 

Descrição  
Feira Comemorativa de Páscoa do Curso de Turismo: Venda de artesanato e 
produtos coloniais confeccionados por artesãos e produtores rurais e coloniais do 
Vale do Paranhana. 
Objetivo  
Congregar os empreendedores, valorizar os artesãos e produtores rurais e 
coloniais da região para que os mesmos possam comercializar seus produtos, 
proporcionando aos acadêmicos e comunidade regional a aquisição de produtos 
não industrializados e confeccionados aqui na região. 
Público-alvo 
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
25 a 27 de março de 2013, das 19h30min às 22h30min, blocos B, C, D e E da 
Faccat.  
Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando a 
integração dos participantes da Feira, divulgação e aquisição dos produtos pelos 
público-alvo.  
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 
 

  



ATIVIDADE: CURSO TURISMO ACESSÍVEL - EAD 
 
 

Descrição  
Curso em EAD sobre a temática de acessibilidade no turismo em parceria com a 
Secretaria de Turismo do Estado. 
Objetivo  
Promover o debate sobre as questões subjacentes ao desenvolvimento de um 
turismo para todos, Discutir o papel dos diferentes atores na promoção de um 
turismo livre de barreiras; Identificar os principais desafios e oportunidades que se 
colocam à indústria turística. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Estado, alunos, gestores 
municipais, interessados em geral. 
Período de realização  
De 8 de abril à 10 de junho de 2013. 
Resultados obtidos  
O curso contou com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo que comprou 37 
vagas possibilitando a participação de representantes de governanças regionais 
do turismo. O curso trouxe à pauta casos de sucesso na gestão do turismo com 
acessibilidade universal bem como proporcionou debates sobre a temática e sua 
aplicação na atividade turística.  
Nº total de beneficiários atendidos  
54 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Zero 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
54 

 
 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO  
DO VALE DO PARANHANA 

 
 

Descrição  
Reunião do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana – Instituído em 
abril de 2000, o Fórum Regional de Turismo surgiu a partir de movimento liderado 
pelas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), que, desde então, funcionam 
como sua sede permanente e respondem pela coordenação do organismo. É 
integrado também pelos secretários ou diretores de turismo dos seis municípios do 
Vale do Paranhana e por representantes de entidades privadas ligadas ao setor. A 
liderança do Fórum atualmente está sob responsabilidade do coordenador do 
Curso de Turismo da Faccat, professor Álvaro Machado. 
Objetivo  
Buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo. Para tanto, 
vem se destacando pela coordenação de iniciativas importantes, como a 
organização de feiras e participação em salões de turismo, entre outros eventos 
do gênero. É também papel do Fórum receber os projetos municipais ou regionais 
focados na área turística, os quais, uma vez aprovados, são encaminhados com 
vistas à obtenção de recursos em nível federal ou estadual. 
Público-alvo 
Representantes das secretarias e departamentos de Turismo das prefeituras e 
empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
- Dia 22 de abril de 2013, às 14 horas, na sala B101, no campus da Faccat. 
- Dia 28 de maio de 2013, a partir das 9 horas com saída do campus da Faccat 

para o município de Igrejinha retornando às 18 horas. 
- Dia 09 de julho de 2013, com início às 9 horas, saindo do campus da Faccat ao 

município de Parobé. 
- Dia 20 de agosto de 2013, com início às 9 horas, saindo do campus da Faccat ao 

município de Rolante. 
- Dia 31 de outubro de 2013, com início às 8h30min, saindo do campus da Faccat 

ao município de Três Coroas.  



Resultados obtidos  
As reuniões do Fórum regional de Turismo do vale do Paranhana conduziram ao 
entendimento de que deveríamos trabalhar um novo conceito no turismo regional, 
conduzindo à compreensão do Estado de que deveríamos formar uma nova região 
turística e não mais trabalhar atrelados à serra. Tal atualização propiciou um maior 
engajamento dos atores locais e novas perspectivas de planejamento e atuação, 
levando a se pensar a região como um todo, uníssona e entrelaçada nos campos 
de atuação para a promoção turística. Tal realidade permitiu aprimorar projetos 
turísticos como o projeto Vale das Experiências que se encaminha para a terceira 
etapa, As Sete Maravilhas Naturais e Culturais do Vale do Paranhana, Semana de 
Turismo integrada dos 06 municípios e a discussão atual da formatação legal do 
Fórum Regional. Houve também uma participação efetiva do empresariado no 
planejamento e na organização das ações futuras. Podemos indicar como um 
resultado da presença permanente do Fórum na região o interesse despertado 
junto aos municípios quanto à importância de terem suas secretarias específicas 
de Turismo para que se possa desenvolver o potencial turístico que a região 
possui e ainda não é explorado, bem como a organização dos Conselhos 
Municipais e dos Fundos Municipais de Turismo em cada município. A presença 
das Faculdades Integradas de Taquara, possibilita a prestação de serviços 
diretamente aos empreendedores, envolvidos com o fórum e que geram 
demandas que precisam ser respondidas, possibilitando ações atreladas às 
atividades curriculares das disciplinas do curso de Turismo ou via ações 
independentes contando com a participação dos estudantes em muitos casos. 
Outra prática que tem demonstrado ser altamente positiva é a realização das 
reuniões itinerantes que possibilitam o contato direto dos atores locais com as 
potencialidades e atrativos turísticos de cada município. A atuação do Fórum 
regional tem possibilitado uma resposta imediata às demandas apresentadas pela 
Secretaria de Estado do Turismo, quanto à formatação de produtos, organização 
de roteiros, participação em eventos e capacitação de pessoal. 
Nº total de beneficiários atendidos  
199 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
199 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 
 

  



ATIVIDADE: FEIRA DO DIA DAS MÃES – ARTESANATO E GASTRONOMIA 
COLONIAL E REGIONAL 

 
 

Descrição  
Feira Comemorativa ao Dia das Mães do Curso de Turismo: Venda de artesanato 
e produtos rurais e coloniais confeccionados por artesãos e produtores rurais do 
Vale do Paranhana. 
Objetivo  
Congregar os empreendedores, valorizar os artesãos e produtores rurais e 
coloniais da região para que os mesmos possam comercializar seus produtos, 
proporcionando aos acadêmicos e comunidade regional a aquisição de produtos 
não industrializados e confeccionados aqui na região. 
Público-alvo 
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
8 a 10 de maio de 2013, das 19h30min às 22h30min e dia 11 de maio das 
8h30min às 16 horas, blocos B, C, D e E da Faccat.  
Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando a 
integração dos participantes da Feira, divulgação e aquisição dos produtos pelos 
público-alvo.  
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 
 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO ITINERANTE DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO 
VALE DO PARANHANA EM IGREJINHA 

 
Descrição  
Reunião Itinerante do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana no 
município de Igrejinha. 
Objetivo  
Além de buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo do 
Vale do Paranhana esta reunião itinerante visa proporcionar ao grupo conhecer os 
atrativos que foram escolhidos como “As Sete Maravilhas Culturais e Naturais” por 
votação nos seis municípios e também os empreendimentos que fazem parte do 
projeto “Vale das Experiências”. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 28 de maio de 2013, a partir das 9 horas com saída do campus da Faccat para 
o município de Igrejinha retornando às 18 horas.  
Resultados obtidos  
A programação possibilitou ao grupo, conhecer o Parque Almiro Grings, onde 
acontece a Oktoberfest de Igrejinha, uma das maravilhas culturais eleitas no Vale do 
Paranhana, na continuação houve uma visita ao Sítio Pé da Serra, empreendimento 
participante do roteiro “Caminhos do Rural Saudável”, logo após o grupo conheceu 
o Morro Alto da Pedra, atrativo eleito como uma das maravilhas naturais do Vale do 
Paranhana. Prosseguindo, o grupo visitou o pesque-pague Darci Beck, participante 
do roteiro “Caminhos do Rural Saudável”, logo após foi visitado o Horto Alecrim, que 
também faz parte deste mesmo roteiro e participante do projeto “Vale das 
Experiências”. Finalizando a programação a reunião aconteceu no Ecoland Hotel, 
Eventos e Lazer, onde o grupo iniciou uma discussão sobre a importância de se 
instituir um órgão de governança oficial da região do Vale do Paranhana, conforme 
determinação do Ministério do Turismo, como uma das propostas de organização 
da regionalização em cada Estado. Foi acordado que nas próximas reuniões a 
discussão seria retomada e que convidariam outras regiões que tem uma 
governança oficial para que pudessem explanar sobre a sua constituição. Na 
reunião foi apresentado o projeto “Vitrines Gaúchas” da Secretaria de Turismo do 
Estado do RS e quem teria o interesse de participar com seu município ou seu 
empreendimento. Neste momento, foi lançado pelo coordenador do Fórum, Álvaro 
Machado, a proposta de pensar para o final de setembro, em comemoração ao Dia 
Mundial do Turismo, uma Semana de Turismo do Vale do Paranhana com 
atividades nos seis municípios que compõe o Vale. A partir desta ideia, já foi eleita 
uma comissão que se reunirá para organizar o evento, que foi recebido com 
entusiasmo pelo grupo. Finalizando, o grupo acertou que a próxima reunião 
itinerante será no município de Parobé. 
Nº total de beneficiários atendidos  
20 

 Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
20 

 Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO ITINERANTE DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO 
VALE DO PARANHANA EM PAROBÉ 

 
 

Descrição  
Reunião Itinerante do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana no 
município de Parobé. 
Objetivo  
Além de buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo do 
Vale do Paranhana esta reunião itinerante visa proporcionar ao grupo conhecer os 
atrativos que foram escolhidos como “As Sete Maravilhas Culturais e Naturais” por 
votação nos seis municípios e também os empreendimentos que fazem parte do 
projeto “Vale das Experiências”. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 9 de julho de 2013, com início às 9 horas, saindo do campus da Faccat ao 
município de Parobé.  
Resultados obtidos  
O grupo que acompanhou a programação foi recepcionado na rua coberta, pela 
equipe da Secretaria de Turismo do município de Parobé, onde foram apresentadas 
as instalações da Secretaria e também a Brinquedoteca que está ao lado do 
prédio, junto à rua coberta. Após o grupo partiu para conhecer a Igreja de Santa 
Cristina do Pinhal, eleita uma das maravilhas culturais do Vale do Paranhana, lá 
foram recepcionados pelo padre que contou a história da igreja. Dali o grupo foi 
conhecer o Alambique Gelinger, local onde a cachaça é feita de forma artesanal, 
além do melado e das rapaduras. Posteriormente o grupo conheceu o Sítio Areia 
Branca, empreendimento para hospedagem e eventos, seguindo depois para o 
Sítio Reviver, empreendimento com pesque-pague que faz parte do Projeto “Vale 
das Experiências”. Como último local a ser visitado e encerrando com a reunião, o 
grupo conheceu o Rancho das Charqueadas, onde foi relembrado a última reunião 
itinerante que ocorreu no município de Igrejinha e o quanto foi importante a 
decisão de que as reuniões fossem em cada município, possibilitando ao grupo 
conhecer os atrativos que a região possui, e fundamentalmente propiciando a 
troca de experiências entre os empreendimentos turísticos e os órgãos públicos, 
representados pelos departamentos de turismo de cada prefeitura. Nesta reunião 
o coordenador lembrou dos municípios encaminharem a carta de Adesão à região 
turística do Vale do Paranhana, para compor o Mapa da regionalização do turismo 
do Estado, bem como o compromisso em formar um conselho e construir um plano 
que atenda à pauta das políticas do turismo em âmbito municipal. Finalizando, foi 
acertado que a próxima reunião itinerante ocorra no município de Rolante. 
Nº total de beneficiários atendidos  
33 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
33 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 



ATIVIDADE: FEIRA DO DIA DOS PAIS – ARTESANATO E  
GASTRONOMIA COLONIAL E REGIONAL 

 
 

Descrição  
Feira Comemorativa ao Dia dos Pais do Curso de Turismo: Venda de artesanato e 
produtos rurais e coloniais confeccionados por artesãos e produtores rurais do 
Vale do Paranhana. 
Objetivo  
Congregar os empreendedores, valorizar os artesãos e produtores rurais e 
coloniais da região para que os mesmos possam comercializar seus produtos, 
proporcionando aos acadêmicos e comunidade regional a aquisição de produtos 
não industrializados e confeccionados aqui na região. 
Público-alvo 
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
5 a 9 de agosto de 2013, das 19h30min às 22h30min, blocos B, C, D e E da Faccat.  
Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando a 
integração dos participantes da Feira, divulgação e aquisição dos produtos pelos 
público-alvo.  
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 
 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO ITINERANTE DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO 
VALE DO PARANHANA EM ROLANTE 

 
Descrição  
Reunião Itinerante do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana no 
município de Rolante 
Objetivo  
Além de buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo do 
Vale do Paranhana esta reunião itinerante visa proporcionar ao grupo conhecer os 
atrativos que foram escolhidos como “As Sete Maravilhas Culturais e Naturais” por 
votação nos seis municípios e também os empreendimentos que fazem parte do 
projeto “Vale das Experiências”. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 20 de agosto de 2013, com início às 9 horas, saindo do campus da Faccat ao 
município de Rolante.  
Resultados obtidos  
O grupo que acompanhou a programação foi recepcionado na Casa da Colônia, 
pela equipe da Secretaria de Turismo do município de Rolante, com degustação 
das famosas cucas de Rolante, seguindo até o centro para conhecer a praça da 
matriz, a estátua do músico Teixeirinha e a rua coberta. Após, o grupo partiu para 
o roteiro do Caminho das Pipas, com visitação a cantina “Vinhos e Sucos 
Dallarosa”, seguindo à Cascata das Três Quedas e a cantina “Vinhos e Sucos 
Sbardelotto”. Depois de uma parada para o almoço, o grupo foi conhecer a 
Cascata das Andorinhas, umas das Sete Maravilhas Naturais do Vale do 
Paranhana. Finalizando a programação, o grupo reuniu-se nas dependências do 
CTG Passo dos Tropeiros, onde foram recepcionados com uma apresentação 
artística da Invernada juvenil do CTG e após a reunião do Fórum. No início da 
reunião, o coordenador, Álvaro Machado, novamente agradeceu a parceria das 
prefeituras na organização das reuniões itinerantes, não deixando de destacar a 
riqueza do potencial turístico que o grupo vem conhecendo em cada município. 
Nesta reunião, receberam a visita da diretora do Condesus – Consórcio de 
Desenvolvimento Sustentável da região dos Campos de Cima da Serra, Daniela 
Lingabue, que apresentou ao grupo como funciona um consórcio, o órgão de 
governança oficial de sua região. O coordenador agradeceu a explanação da 
diretora, e salientou que este foi o primeiro passo para o grupo discutir sobre a 
criação de uma governança oficial do Vale do Paranhana. No encerramento da 
reunião, foi repassado as informações sobre a organização do evento da Semana 
do Turismo do Vale do Paranhana, onde já foram definidas as datas, de 23 a 29 
de setembro, e já foi criado um banner eletrônico para iniciar a divulgação. 
Informou que a semana inicia no município de Parobé, com a abertura oficial do 
evento, no segundo dia haverá uma trilha em uma propriedade rural de Taquara; 
no terceiro dia, uma trilha até a Cascata Caloni em Igrejinha; no quarto dia, uma 
palestra na Câmara de Vereadores em Rolante, com o tema: “O olhar do turista”; 
no quinto dia haverá um sarau sobre “As maravilhas do Vale do Paranhana” na 
praça central de Taquara; no sexto dia terá uma caminhada até a aldeia indígena 
de Riozinho, onde cada um levará 1Kg de alimento não perecível e no sétimo dia, 
como encerramento da semana, será realizado uma prova festiva de rafting, no 
Parque das Laranjeiras em Três Coroas, com equipes dos 6 municípios que 
compõe o Vale do Paranhana. A próxima reunião itinerante do Fórum, foi 
combinado ser no município de Três Coroas. 



Nº total de beneficiários atendidos  
36 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
36 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 

  



ATIVIDADE: SEMANA DO TURISMO DO VALE DO PARANHANA 
 
 

Descrição  
1ª Semana do Turismo do Vale do Paranhana, evento organizado em parceria 
pelas prefeituras da região, pelas Faculdades Integradas de Taquara e pelo Fórum 
Regional de Turismo do Vale do Paranhana.  
Objetivo  
Visa integrar a região do Vale do Paranhana, reforçando seu posicionamento 
como um novo destino turístico do Estado do Rio Grande do Sul, buscando a 
participação dos moradores, visitantes e turistas para apreciarem nossas belezas 
naturais e culturais. 
Nosso objetivo é iniciarmos uma caminhada nova, unindo os esforços das 06 
prefeituras da região, da Faccat, dos alunos e dos empresários do turismo, para 
construirmos um novo tempo de organização e promoção do turismo local. 
Público-alvo 
Estudantes do Curso de Turismo da FACCAT, egressos, professores da região, 
gestores públicos, empresários, acadêmicos da FACCAT, comunidade em geral, 
visitantes e turistas. 
Período de realização  
Dias 23 a 29 de setembro – diariamente em todos os municípios da região do Vale 
do Paranhana. 
Resultados obtidos  
Proporcionou a integração dos seis municípios da região, das pessoas da 
comunidade regional, professores e acadêmicos do curso de Turismo, além de 
identificar o potencial turístico que a região possui, possibilitando o 
desenvolvimento deste potencial pelos representantes de turismo das prefeituras 
municipais, Faculdades Integradas de Taquara e o Fórum Regional de Turismo do 
Vale do Paranhana. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 150 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 150 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO ITINERANTE DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO 
VALE DO PARANHANA EM TRÊS COROAS 

 
 

Descrição  
Reunião Itinerante do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana no 
município de Três Coroas. 
Objetivo  
Além de buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo do 
Vale do Paranhana esta reunião itinerante visa proporcionar ao grupo conhecer os 
atrativos que foram escolhidos como “As Sete Maravilhas Culturais e Naturais” por 
votação nos seis municípios e também os empreendimentos que fazem parte do 
projeto “Vale das Experiências”. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 31 de outubro de 2013, com início às 8h30min, saindo do campus da Faccat 
ao município de Três Coroas. 
Resultados obtidos  
Os participantes foram recepcionados na Rua Coberta junto à Praça Affonso Saul, 
pelo Sr. Flávio Belotto, diretor de Turismo do município de Três Coroas, com 
visitação à Biblioteca Pública Municipal. Após o grupo seguiu até o Museu 
Histórico Armindo Lauffer onde pode conhecer a história dos primeiros 
colonizadores do município. Partindo dali, passaram pelos decks que foram 
construídos pela administração municipal no Rio Paranhana, seguindo em direção 
ao Templo Busdista Kadro Ling, uma das Sete Maravilhas Culturais do Vale do 
Paranhana. Depois de uma parada para o almoço, no Restaurante Tashi Ling, 
empreendimento participante do projeto “Vale das Experiências”, o grupo iniciou a 
reunião do Fórum no mesmo local. No início da reunião, os donos do 
empreendimento agradeceram a oportunidade de estarem recebendo o grupo no 
seu estabelecimento, e colocaram a alegria de estarem inaugurando o seu 
empreendimento em um novo local, com uma proposta diferenciada do atual. 
Posteriormente o coordenador do Fórum, Álvaro Machado, agradeceu a parceria 
das prefeituras e dos empreendimentos na organização da Semana do Turismo do 
Vale do Paranhana, que foi realizada de 23 a 29 de setembro, avaliando os pontos 
positivos e negativos do evento, possibilitando que no próximo ano possa se 
pensar também na possibilidade de ter uma programação paralela em áreas 
cobertas, pois algumas atividades ao ar livre não foram realizadas devido ao mau 
tempo. Salientou que este foi o primeiro evento regional criado pelo grupo, 
organizado por uma comissão, possibilitando a integração dos seis municípios que 
compõe o Vale do Paranhana. Informou que a região estará presente no stand da 
Secretaria de Turismo do Estado do RS, no Festival de Turismo de Gramado, e os 
municípios que tiverem interesse de enviar material institucional, devem 
encaminhar o mesmo até a coordenação do curso de Turismo da Faccat. Seguindo, 
o coordenador, comentou sobre as visitas durante o ano nos locais que foram 
eleitos como as Sete Maravilhas Culturais e Naturais do Vale do Paranhana, e que 
há a ideia de criar um roteiro para visitação destes locais para o próximo ano. Como 



último assunto, foi cedido espaço para os advogados do Ecoland Hotel, Eventos e 
Lazer de Igrejinha, que apresentaram uma proposta de criação de um Sindicato 
Patronal dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares da região do Vale do 
Paranhana, pois identificaram que há um gasto muito grande que é pago para um 
Sindicato Estadual, não tendo uma representatividade que possa estar auxiliando 
em relação a assuntos como dissídios coletivos e tantas outras demandas, 
sentindo, portanto, a necessidade de criar um sindicato regional para atender 
melhor os empreendimentos da região do Vale do Paranhana. Ficou acertado que 
os advogados enviariam a proposta a todos os interessados, para que pudessem 
analisar a criação do mesmo. No final, o coordenador do Fórum, sugeriu que a 
próxima programação, juntamente com a reunião itinerante, aconteça no município 
de Taquara, encerrando as atividades do ano.  
Nº total de beneficiários atendidos  
20 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
20 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
  



ATIVIDADE: FEIRA DE NATAL  
 
 

Descrição  
Feira Comemorativa de Natal do Curso de Turismo: Venda de artesanato e 
produtos rurais e coloniais confeccionados no Vale do Paranhana. 
Objetivo  
Congregar os empreendedores, artesãos e produtores coloniais da região para 
que os mesmos possam comercializar seus produtos, proporcionando aos 
acadêmicos e comunidade regional a aquisição de produtos não industrializados e 
confeccionados aqui na região. 
Público-alvo 
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
19 a 22 de novembro, das 19h30min às 22h30min e 23 de novembro das 8h30min 
às 16 horas nos blocos B, C, D e E da Faccat.  
Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando a 
integração dos participantes da Feira, divulgação e aquisição dos produtos pelo 
público-alvo. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 300 

 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
 
 

  



ATIVIDADE: REUNIÃO ITINERANTE DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO 
VALE DO PARANHANA EM TAQUARA 

 
 

Descrição  
Reunião Itinerante do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana no 
município de Taquara 
Objetivo  
Além de buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do turismo do 
Vale do Paranhana esta reunião itinerante visa proporcionar ao grupo conhecer os 
atrativos que foram escolhidos como “As Sete Maravilhas Culturais e Naturais” por 
votação nos seis municípios e também os empreendimentos que fazem parte do 
projeto “Vale das Experiências”. 
Público-alvo 
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 12 de dezembro de 2013, com início às 13h30min, saindo do campus da Faccat. 
Resultados obtidos  
O grupo foi recebido pelo Sr. Ricardo Maciel, diretor de Turismo do município de 
Taquara, que deu as boas vindas e desejou que todos aproveitassem bem a 
programação. Após o grupo seguiu até a Toca Santa, eleita uma das Sete 
Maravilhas Culturais do Vale do Paranhana. Lá o grupo foi recebido pela Sra. 
Teresinha, que organiza as romarias durante o ano, junto ao atrativo turístico. 
Depois de conhecerem a história da Toca Santa, partiram para conhecer a 
“Cabanha Isnil” empreendimento que faz parte do projeto “Vale das Experiências”, 
onde puderam conhecer o atelier da propriedade, onde são confeccionadas as 
peças em lã artesanalmente. Seguindo o city tour, se direcionaram ao Centro 
Naturista “Colina do Sol”, empreendimento que também faz parte do projeto “Vale 
das Experiências” e também eleito como umas das Sete Maravilhas Culturais do 
Vale do Paranhana. Posteriormente, o grupo seguiu para uma visitação às Igrejas 
Católica e Evangélica, eleitas como uma das Sete Maravilhas Culturais do Vale do 
Paranhana, sendo recepcionados pelo padre e pelo pastor responsável pelas 
igrejas. Após, o grupo se reuniu na Praça central de Taquara, para apreciar o 
“Natal Mágico”, juntamente com as voluntárias do Natal, onde o coordenador do 
Fórum, Álvaro Machado, agradeceu aos representantes das prefeituras municipais 
e aos empreendedores, pela parceria e participação nos encontros que foram 
realizados durante o ano, e que foram de extrema importância por possibilitar o 
conhecimento do potencial turístico que a região possui e a troca de experiência 
entre os participantes. Na oportunidade, o grupo foi agraciado com um coquetel 
pela administração municipal. 
Nº total de beneficiários atendidos  
40 

 Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
40 

 Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

 Percentual da gratuidade parcial  
0% 

 Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

  


