
RELATÓRIO 2012 
ATIVIDADE: AULA INAUGURAL DO CURSO DE TURISMO 

 
Descrição  
Aula Inaugural do Curso de Turismo com o palestrante Prof. Dr. Arthur Cristóvão 
de Portugal, com o tema “Turismo e desenvolvimento local”. 
Objetivo  
A atividade teve como objetivo enfocar basicamente a situação turística de Alto 
Douro em Portugal e das aldeias vinhateiras da região, destacando as estratégias 
desenvolvidas nestas localidades rurais, as dificuldades e a atual situação 
econômica das comunidades que vivem deste tipo de turismo naquele país. 
Público-alvo  
Alunos do curso de Turismo, acadêmicos em geral e comunidade regional. 
Período de realização 
5 de março de 2012, das 19h30min às 10h30min, com carga horária de 3 horas  
Resultados obtidos 
Foi possível aos alunos e à comunidade participante, identificar a semelhança 
entre as características e os problemas vivenciados em Portugal com nossa 
região, como também foi firmado um convênio de cooperação entre a Faccat e o 
Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), oportunizando o 
intercâmbio e a troca de conhecimentos entre acadêmicos e professores das duas 
instituições de ensino. 
Nº total de beneficiários atendidos  
70 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
70 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 

Percentual da gratuidade parcial  
0% 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 

 
  



ATIVIDADE: MOSTRA FOTOGRÁFICA – “A ÁGUA E O VALE DO PARANHANA” 
 

 Descrição  
Mostra fotográfica do Curso de Turismo sobre “A água e o Vale do Paranhana”. 
Objetivo  
Esta mostra foi realizada para comemorar o Dia Mundial da Água, objetivando 
conscientizar os acadêmicos e a comunidade regional sobre a importância da 
preservação e conservação das águas do Vale do Paranhana. 
Público-alvo  
Acadêmicos, professores, funcionários das Faculdades Integradas de Taquara e 
comunidade regional. 
Período de realização  
22 a 29 de março de 2012 nos painéis junto ao saguão dos blocos B e C.  
Resultados obtidos  
Alertar e conscientizar os envolvidos que a água é o ingrediente essencial da vida 
e talvez o recurso mais precioso que a terra fornece à humanidade. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 500 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 500 
 
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 PÁSCOA – TURISMO, ARTESANATO, CHOCOLATES, 
GASTRONOMIA COLONIAL E REGIONAL 

 
Descrição  
Feira de Páscoa do Curso de Turismo: Empreendedores de Turismo, artesãos e 
produtores coloniais do Vale do Paranhana e municípios vizinhos. 
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 confeccionados aqui 
na região. 
Público-alvo  
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
28 a 31 de março de 2012, das 19h30min às 22h30min, blocos B, C, D e E da 
Faccat.  
Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando aos 
participantes da Feira de divulgarem seus produtos 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 DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO  
VALE DO PARANHANA 

 
Cadastre cada atividade, serviço ou projeto realizado em um quadro separado, 
copiando e colando os quadros para inserir todas as atividades desenvolvidas. 
Ao descrever a atividade, projeto ou serviço, não há limites para quantidade de 
informações relatadas, podendo ser ampliado o quadro de detalhamento.  

 
Descrição  
Reunião do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana. 

Objetivo  
Tem como finalidade buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do 
turismo do Vale do Paranhana. 
Público-alvo  
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 23 de abril de 2012, às 14 horas no campus da Faccat.  
Resultados obtidos  
Na reunião prosseguiu-se com a discussão da retomada do Projeto Vale das 
Experiências, com a apresentação dos bolsistas do curso de Turismo, Valdecir 
dos Santos e Celso Rossi, que estão trabalhando no projeto, juntamente com o 
colega Guilherme Stefane que não pode estar presente na reunião. Entre o grupo 
foi discutido o que seria um atrativo turístico de experiência nos empreendimentos 
envolvidos, onde os participantes puderam esclarecer suas dúvidas com a ajuda 
dos bolsistas envolvidos e do coordenador. Desta discussão foram acertados os 
próximos passos a serem seguidos para o seguimento do projeto, dentre eles: 
priorização dos produtos que poderão estar devidamente formatados e em 
execução para serem lançados no Festival de Turismo de Gramado em novembro 
de dois mil e doze; inventariação e classificação destes produtos e um 
cronograma para visitas técnicas aos empreendimentos. 
Nº total de beneficiários atendidos  
15 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
15 
 
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 ARTEMATURIDADE 
 

Descrição  
Artematuridade – Feira da Sabedoria 
Objetivo  
Reunir as manifestações artístico-culturais de grupos e entidades que trabalham 
com a Terceira Idade na região. 
Público-alvo  
Acadêmicos, terceira idade e comunidade em geral.  
Período de realização  
4 e 5 de maio de 2012, tarde e noite, no campus da Faccat.  
Resultados obtidos  
Confraternização da terceira idade, troca de experiências entre a terceira idade e 
o público presente e comercialização de produtos fabricados pelos expositores de 
terceira idade. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 100 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 100 
 
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 DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO  
VALE DO PARANHANA 

 
Descrição  
Reunião do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana. 
Objetivo  
Tem como finalidade buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do 
turismo do Vale do Paranhana. 
Público-alvo  
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 21 de maio de 2012, às 14 horas, na sala B101, no campus da Faccat.  
Resultados obtidos  
Foi encaminhado convite aos participantes para o lançamento do Plano Regional 
de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Sul e enfatizada a importância 
da participação dos representantes da região. Foi eleita a Sra. Zênia Ruzzanti, 
proprietária do Hotel Candemil, em Taquara, substituindo a Sra. Teriana Selbach, 
da empresa Brasil Raft, de Três Coroas. Foi discutida a formação do mapa 
turístico da região e ficou decidido que o mesmo preservará a formatação original, 
com o mesmo número de municípios. 
Nº total de beneficiários atendidos  
13 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
13 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 
 

 

 
  



ATIVIDADE: SEMINÁRIO DESAFIOS AMBIENTAIS DO COTIDIANO – UM OLHAR 
SOBRE AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Descrição  
III Seminário Desafios Ambientais do Cotidiano – Um Olhar sobre as Áreas de 
Preservação Permanente 
Objetivo  
Apresentar alternativas para a sustentabilidade do Planeta e ações que vem sendo 
desenvolvidas desde a primeira edição do seminário em 2007 em prol das áreas 
de preservação, como a mata ciliar dos rios, etc... 
Público-alvo  
Profissionais da área de meio ambiente, acadêmicos em geral e interessados. 
Período de realização  
5 de julho de 2012, das 9 horas às 17 horas no Auditório da Faccat  
Resultados obtidos  
Os presentes conheceram projetos e programas na área ambiental que estão 
sendo desenvolvidos na região, com foco na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

Nº total de beneficiários atendidos  
220 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
220 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 
 

 

 
  



ATIVIDADE: FACCATCHÊ E FEIRA DE TURISMO RURAL 
 

 Descrição  
Faccatchê e Feira de Turismo Rural 
Objetivo  
Resgatar a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul, levando a cultura para 
dentro do campus integrando os acadêmicos e os participantes. 
Público-alvo  
Acadêmicos da Faccat, produtores rurais e artesãos do Vale do Paranhana e 
comunidade em geral. 
Período de realização  
3 a de setembro, das 19h30min às 10h30min no campus da Faccat.  
Resultados obtidos  
Resgate, valorização e divulgação da cultura gaúcha, a integração dos 
acadêmicos da Faccat, comercialização de produtos coloniais e artesanato 
confeccionados por produtores e artesãos da própria região. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 200 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 200 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 
 

 

 
  



ATIVIDADE: WORKSHOP SOBRE O PROJETO REDE SOW 
 

Descrição  
Participação nos workshops do Projeto Rede SOW. 
Objetivo  
O workshop teve como objetivo criar cenários de uso da plataforma virtual a ser 
desenvolvida no Projeto "Sistema para Gestão do Conhecimento Aplicado a 
Socialização e Inclusão Digital de Comunidade e Organizações via Rede Social 
Wireless".  
A plataforma virtual será utilizada pelo Colégio Municipal Theóphilo Sauer através 
do Projeto-piloto "Rede SOW". Este projeto está sendo desenvolvido em parceria 
com a FACCAT - Faculdades Integradas de Taquara, através do Pólo de 
Inovação Tecnológica do Vale do Paranhana/Encosta da Serra; e com a SCiT - 
Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
Público-alvo  
Alunos, professores e funcionários da escola Municipal Theóphilo Sauer, 
Faculdades Integradas de Taquara e comunidade em geral. 
Período de realização  
11 de setembro, 24 de setembro, 01 de outubro, 16 de outubro e 23 de outubro, 
das 19h30min às 10h30min nas dependências da Escola Municipal Theóphilo 
Sauer em Taquara.  
Resultados obtidos  
Apresentação das atividades e mapeamento da rede de relações, brainstorm e 
ideação, desenvolvimento dos cenários de uso da plataforma virtual, 
apresentação dos cenários desenvolvidos, discussão das propostas e 
alinhamento das etapas futuras do projeto-piloto. 
Nº total de beneficiários atendidos  
 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
 
 
Percentual da gratuidade parcial  
 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
 
 

 

  



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

 
Descrição  
Reunião do Fórum Regional de Turismo do Vale do Paranhana 

Objetivo  
Tem como finalidade buscar a unidade regional em torno do desenvolvimento do 
turismo do Vale do Paranhana. 
Público-alvo  
Representantes das prefeituras e empreendedores do Vale do Paranhana. 
Período de realização  
Dia 24 de setembro de 2012, às 14 horas, na sala B101, no campus da Faccat.  
Resultados obtidos  
Foram atualizados os presentes sobre diversos assuntos relacionados ao turismo, 
como projeto do Centro de Eventos de Porto Alegre, cuja proposta já está pronta; 
sobre a efetivação de várias ações junto ao Prodetur, visando, entre outras, a 
duplicação da ligação entre Porto Alegre e Cambará, via RS020; sobre o Plano de 
Marketing Estadual e Regional. A seguir, os bolsistas do curso de Turismo da 
Faccat, Celso Rossi e Valdecir Santana realizaram uma apresentação, com a 
utilização do data show, demonstrando as várias etapas desenvolvidas pelo 
Projeto Vale das Experiências e os vários produtos turísticos que estão em fase 
de elaboração. Houve um breve debate sobre como o Plano de Marketing ajudará 
a trabalhar o turismo na região, quais os mercados devem ser desenvolvidos, 
segmentos, tipos de turismo, etc. 
Nº total de beneficiários atendidos  
18 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
183 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita  
Zero 
 
Percentual da gratuidade parcial  
0% 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita  
Zero 
 

 

 
  



ATIVIDADE: CAMPANHA “AS SETE MARAVILHAS DO VALE DO PARANHANA” 
   

 
Descrição  
Campanha “As Sete Maravilhas do Vale do Paranhana” 

Objetivo  
Votação pública para escolher os sete principais símbolos naturais e culturais que 
marcarão a identidade promocional da região, identificando atrativos que estejam 
presentes no imaginário local. 
Público-alvo  
Moradores e simpatizantes da região do vale do Paranhana. 
Período de realização  
24 de setembro à 18 de novembro de 2012. Nos sites da TCA e FACCAT e 
através de urnas móveis que percorreram os 6 municípios que compõe o Vale do 
Paranhana.  
Resultados obtidos  
Permitiu que os municípios reconhecessem suas potencialidades e os seus 
valores, tanto naturais quanto culturais. Possibilitou o entendimento da região 
como destino turístico, para que se invista nessa proposta e nas suas belezas 
naturais e culturais, o que é um passo importante para continuar na organização e 
promoção do turismo regional. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 17.000 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 17.000 
 
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 
 

Descrição  
Semana do Turismo – Ciclo de Palestras: Turismo e Contemporaneidade, 
Lançamento e votação da Campanha “As Sete Maravilhas do Vale do Paranhana”, 
Lançamento do vídeo promocional do Curso de Turismo – O Curso da Felicidade. 
Objetivo  
Divulgar novos conceitos envolvendo o planejamento do turismo; Proporcionar 
uma melhor qualificação dos alunos do Curso de Turismo da FACCAT; Oferecer 
um espaço de debates e troca de experiências entre os participantes; Valorizar a 
pesquisa acadêmica dos alunos do Curso de Turismo da FACCAT ; Promover a 
relação entre comunidade e academia; Aprofundar temas atuais de interesse da 
sociedade relacionados à prática turística; Estimular a busca de novos 
conhecimentos por parte dos alunos do Curso de Turismo da FACCAT; 
Proporcionar uma visão abrangente das potencialidades do estudo do Turismo; 
Integrar alunos de outros cursos da FACCAT interessados em temáticas 
associadas à seus estudos; Fomentar nos alunos o gosto pela pesquisa e pela 
apresentação coletiva de ideias, conceitos e práticas. 
Público-alvo  
Estudantes do Curso de Turismo da FACCAT, egressos, professores da região, 
gestores públicos, empresários, acadêmicos da FACCAT e comunidade em geral. 
Período de realização  
Dias 25, 26 e 27 de setembro – das 19h30min às 21 horas no campus da Faccat  

Resultados obtidos  
Proporcionou aos alunos um espaço de manifestação científica, fruto de 
pesquisas orientadas e acompanhadas pelo corpo docente, difundiu novos 
conteúdos relacionados à prática turística, aprofundou temas atuais que 
demonstram afinidade com a atividade turística, promoveu o diálogo entre corpo 
docente, discente e comunidade. Auxiliou na formação dos alunos matriculados na 
disciplina de Organização de Eventos como atividade prática na capacitação dos 
mesmos para o mercado. 
Nº total de beneficiários atendidos  
Aproximadamente 100 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita  
Aproximadamente 100 

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 de Natal do Curso de Turismo: Empreendedores de Turismo, artesãos e 
produtores coloniais do Vale do Paranhana e municípios vizinhos. 
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 confeccionados aqui 
na região. 
Público-alvo  
Acadêmicos em geral, professores, funcionários da instituição e comunidade 
regional. 
Período de realização  
12 a 14 de novembro, das 19h30min às 22h30min, blocos B, C, D e E da Faccat. 

Resultados obtidos  
Comercialização de produtos coloniais e artesanato regional, proporcionando aos 
participantes da Feira de divulgarem seus produtos 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 
 

 

 


