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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

   

 
 

QUALIDADE DA ÁGUA E RECREAÇÃO: A INTEGRAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO 
CURSO DE TURISMO 

 
DANIELLI CRISTINA GRANADO  

 
A crescente degradação ambiental tem acarretado danos aos recursos hídricos, que tem sua 
qualidade comprometida, em função da poluição originada das atividades humanas. Entre as 
principais fontes poluentes destacam-se os esgotos domésticos e industriais, que comprometem 
os usos múltiplos das águas, impossibilitando que sejam usados para diversos fins, ente eles para 
recreação. Neste cenário, o projeto Recursos Hídricos, Balneabilidade e Conservação, vigente 
desde 2012, tem como proposta integrar ensino, pesquisa e extensão numa abordagem que 
considere os usos múltiplos dos recursos hídricos na sociedade contemporânea e a importância da 
qualidade da água para garantir as distintas utilizações, com destaque para a recreação. O projeto 
visa ainda criar um espaço de aproximação entre a universidade e a comunidade local, cumprindo 
um papel fundamental de retorno à sociedade, por meio da disseminação do conhecimento, de 
forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.    Durante esses dois anos 
de execução, o projeto promoveu a interação da comunidade acadêmica com a população local, 
integrando o ensino e a pesquisa aos interesses e necessidades da sociedade, por meio da difusão 
de conhecimentos relacionados à qualidade da água, conservação de recursos hídricos e dos riscos 
que o contato com ambientes aquáticos contaminados pode acarretar a saúde. Assim, 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas da área ambiental do curso de turismo e resultados de 
pesquisas realizadas na Universidade foram divulgados, fornecendo pertinentes informações à 
comunidade.    O projeto foi financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UNESP - PROEX e contou 
com o apoio da Sabesp de Presidente Prudente e do Corpo de Bombeiros Base de Rosana. Deste 
modo, dados da qualidade da água, sobretudo, do estado bacteriológico, das águas das prainhas 
de Rosana (SP), obtidos com o desenvolvimento de pesquisas científicas e de atividades de ensino 
(disciplina de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos) foram apresentados à população, por meio de 
palestras em escolas públicas do Município e em eventos realizados em Rosana direcionados a 
diferentes públicos. Resultados da qualidade da água foram inseridos num panfleto, juntamente 
com informações sobre os usos múltiplos e os problemas associados à inadequada gestão dos 
recursos hídricos, incluindo doenças de veiculação hídrica. Também foi produzido um folder com 
informações sobre a distribuição da água no Planeta, a escassez em algumas regiões do mundo e 
do Brasil e sobre a contribuição e importância da água na constituição dos seres vivos. Estes 
materiais impressos foram distribuídos aos frequentadores do Balneário Municipal e durante as 
atividades realizadas junto a escolas do Município. Tais atividades foram realizadas com turmas de 
6º Ano em quatro escolas estaduais ao longo dos anos de 2012 e 2013 e envolveram uma palestra, 
um quis show e atividades com música e pintura sobre a temática.     
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ANÁLISE DO ELEMENTO COMUNICAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS 
 

RENATA MARIA RIBEIRO  
FÁBIO LUCIANO VIOLIN  

 
       A busca pela compreensão dos elementos vinculados ao composto mercadológico, são 
considerados importantes na composição das estratégias organizacionais de vinte e cinco 
empresas do setor de eventos, e foi o ponto central de análise deste estudo, especificamente o 
composto de comunicação. O elemento de seleção teve como foco prioritário empresas que 
concorreram a prêmio nacional. Tal escolha recaiu na premissa de que existe um padrão de 
análise que justifique ações assertivas na escolha feita pelos organizadores do prêmio. Pautados 
na revisão da literatura, análise de dados primários e secundários bem como o alinhamento de um 
instrumento adequado de averiguação da realidade, foi possível apontar os principais elementos 
relacionados ao composto de comunicação utilizados, emergindo desse levantamento 
apontamentos relacionados a importância dada as vendas pessoais e ao poder da propaganda em 
detrimento da utilidade dos serviços de relações públicas entre outros elementos que apontam a 
importância desse composto.  
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ANÁLISE DO ELEMENTO LOGÍSTICA (PRAÇA) NO SETOR DE EVENTOS 
 

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
RENATA MARIA RIBEIRO  

 
       O Composto de Logística é apresentado como o foco central desse estudo no contexto de 
análise em vinte e cinco empresas de eventos. Todas participaram de um processo de 
concorrência a um prêmio de amplitude nacional. A escolha desse público alvo foi feita por se 
julgar que a seleção ao prêmio foi a partir de critérios de qualidade às empresas aptas a concorrer. 
Através da revisão da literatura, análise de dados primários e secundários bem como o 
alinhamento de um instrumento adequado de averiguação da realidade, foi possível apontar os 
principais elementos do composto de logística utilizados pelas organizações, emergindo desse 
levantamento a percepção de elevado grau de proficiência dentro do contexto logística; mesmo 
sem a apresentação de qualificação técnica comprovada. 
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ANÁLISE DO ELEMENTO PREÇO NO SETOR DE EVENTOS 
 

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
RENATA MARIA RIBEIRO  

 
       O composto de preço é o elemento central de análise desse estudo com foco central no setor 
de eventos e na percepção de vinte e cinco pessoas responsáveis em empresas de eventos em 
relação a importância do item no contexto do setor. A seleção do público alvo teve como foco 
prioritário empresas que concorreram a prêmio nacional, por se julgar que existiu minimamente 
um padrão que justificasse a indicação ao referido prêmio. Através da revisão da literatura, análise 
de dados e do alinhamento de um instrumento de pesquisa, foi possível apontar os principais itens 
valorados, bem como sua relevância na percepção das organizações. Emergiram dessa pesquisa 
dados que apontaram para maior proficiência dessas organizações em relação aos itens estudados 
e ainda, a confluência de importância atribuída a um ou mais itens de cada elemento mesmo em 
organizações de setores diferentes dentro do campo de eventos. 
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ANÁLISE DO ELEMENTO PRODUTO NO SETOR DE EVENTOS 
 

FÁBIO LUCIANO VIOLIN  
RENATA MARIA RIBEIRO  

 
       O objetivo central desse estudo foi o de levantar a percepção de importância do elemento 
produto e preço pertencentes ao Composto de Marketing em vinte e cinco organizações do setor 
de eventos. A seleção do público alvo teve como foco prioritário empresas que concorreram a um 
prêmio de amplitude nacional por se julgar que existiu minimamente um padrão que justificasse a 
indicação ao referido prêmio. Através da revisão da literatura, análise de dados bem como o 
alinhamento de um instrumento de pesquisa, foi possível apontar os principais itens valorados e 
sua relevância dentro na percepção das organizações. Emergiram dessa pesquisa dados que 
apontaram para maior proficiência dessas organizações em relação aos itens estudados bem como 
a confluência de importância atribuída a um ou mais itens de cada elemento mesmo em 
organizações de setores diferentes dentro do campo de eventos. 
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Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

   

 
 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA: OFICINA DE EMPREENDEDORISMO PARA O TURISMO RURAL EM 
NOVA PONTAL - ROSANA, SP 

 
RENATA MARIA RIBEIRO  
FÁBIO LUCIANO VIOLIN  

 
       Nova Pontal - SP possui características naturais e culturais somados à hospitalidade de pessoas 
que trabalham no campo na produção de alimentos variados. Em 2012 iniciou-se o Projeto 
Turismo em Rosana: Aprendendo com a Natureza fim de qualificar pessoas para o turismo rural. A 
ideia central foi qualificar e organizar roteiro de visitação a estudantes das Escolas Municipais de 
Rosana -SP. Nessa perspectiva a oficina de empreendedorismo teve como tema, demonstrar 
técnicas de hospitalidade e marketing numa visão ampla e simples, com o intuito de busca da 
valorização das pessoas, na geração de confiança de seus produtos e de seu modo de vida, da 
singularidade do campo e variedade de produtos produzidos. Ensinar foi essencial ao 
empreendedorismo e ao desenvolvimento do turismo rural em Nova Pontal - SP. Palavras-chave: 
turismo, hospitalidade, empreendedorismo, qualificação, visitação.   UNESP - Câmpus Rosana 
Duke Energy 
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Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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LAZER E RECREAÇÃO ASSOCIADOS AOS AMBIENTES AQUÁTICOS NUMA PEQUENA CIDADE DO 
INTERIOR PAULISTA 

 
GABRIELA MARCANTONIO DIAS  

DANIELLI CRISTINA GRANADO  
 

       Os ambientes aquáticos parecem compor as opções de lazer e recreação preferidas da 
população. Deste modo, este estudo teve como objetivo compreender a relação existente entre a 
população local urbana e os ambientes aquáticos existentes no Município de Rosana, sobretudo 
quanto ao uso para lazer e recreação e a atratividade turística. Para alcançar os objetivos foram 
realizadas entrevistas por meio de amostragem probabilística aleatória. A realidade observada em 
outros estudos vai de encontro aos resultados desta pesquisa, em que 99% da população 
amostrada visita espaços no município de Rosana, que estejam associados ao Rio Paraná e ao 
Reservatório de Porto Primavera e 48% tem preferência por este locais em seus momentos de 
lazer. Os resultados obtidos vão de encontro à hipótese elaborada para esta pesquisa e também as 
informações existentes na literatura, que referenciam os ambientes aquáticos como locais 
preferencialmente procurados para lazer, recreação e turismo no mundo todo.  Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

 


