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Resumo: O projeto de extensão Conhecendo PG que começou em 2011 tem o objetivo levar pessoas da                 
comunidade pontagrossensse pertencentes de entidades sociais, escolas públicas, ONG’s institucionalizadas a           
conhecer sua cidade, suas belezas cênicas, reconhecer sua história, e ter contato com algumas fontes econômicas                
de onde residem, por meio de roteiros já definidos. Desde o princípio o projeto Conhecendo PG, através de uma                   
parceria entre UEPG – DETUR, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Viação Campos Gerais, e com apoio e                  
da Fundação Araucária, realizou mais de 800 saídas, com a participação de aproximada de 10 mil pessoas entre                  
crianças, adultos e idosos. Desta maneira, o projeto tem disponibilizado à comunidade local informações e               
conhecimento sobre sua história, cultura, bem como seu processo de desenvolvimento econômico e social, com               
uma perspectiva de reconhecimento, pertencimento e auxílio na valorização, conservação preservação de seu             
patrimônio. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do Turismo – 5a Edição –             

Ação Projeto Conhecendo PG  

PÚBLICO-ALVO  

O projeto é delimitado a escolas municipais e estaduais, entidades de classe e             

associações, pois são as mais carentes de atendimento e muita das vezes com poucos              

recursos. De acordo com a solicitação através da prefeitura, por meio das escolas e das               
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ongs, é executado pelos acadêmicos de turismo da Universidade Estadual de Ponta            

Grossa (UEPG)  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa - Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Mosteiro da Ressurreição, Casa do Divino, Paróquia São Sebastião, Arautos do Evangelho,            

Catedral Sant’Ana, Praça Marechal Floriano Peixoto, Edifício Guilherme Naumann –          

“PROEX”, Museu Campos Gerais, Casa da Memória, Reservatório Botuquara da SANEPAR,           

Biblioteca Pública Municipal Bruno Enei, 13° Batalhão de Infantaria Blindada, Estádio           

Germano Kruger, Mansão Villa Hilda, Aeroporto Sant’Ana Comandante Antônio Amilton          

Beraldo, Adega Porto Brazos, Beaulieu do Brasil. 

 

JUSTIFICATIVA  

O projeto Conhecendo PG tem a finalidade de levar a comunidade a conhecer os              

atrativos de Ponta Grossa, sem custo nenhum. Mostrando as belezas naturais da cidade e              

histórica cultural, ensinando a importância da conservação do patrimônio e a           

valorização de outras culturas. O significado do projeto para o desenvolvimento           

turístico da cidade, tendo uma visão mais ampla dos atrativos da cidade onde reside.  

OBJETIVOS 

Descrever e apresentar como a visita ao Mosteiro da Ressurreição é realizada. 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada neste trabalho, foi com a observação direta do pesquisador            

como membro atuante do projeto, pesquisa documental e bibliográfica disponibilizada pela           

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Turismo, dos resumos            

expandidos já publicados sobre o assunto.  

https://www.sinonimos.com.br/significado/
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RESULTADOS 

De acordo com os autores Souza (2016) e Silva (2016) projeto Conhecendo PG teve o               

início de suas atividades no ano de 2011, com o objetivo de levar a comunidade de Ponta                 

Grossa conhecer os atrativos da cidade onde reside. O projeto atende grupos específicos como              

escolas públicas, associações e igreja, casas de recuperação e CRAS - Centros de Referência              

de Assistência Social, as saídas acontecem semanalmente durante nas terças e quintas-feiras,            

possui duração de 4 horas, os roteiros são pré determinados e a escolha para o               

desenvolvimento é selecionado pelos seus participantes. 

Atualmente estão disponíveis as seguintes temáticas e respectivos roteiros: 

 

- Religioso:  

Roteiro 1 - Mosteiro da Ressurreição, Catedral e Casa do Divino.  

Roteiro 2 - Mosteiro da Ressurreição e Paróquia São Sebastião. 

Roteiro 3 - Arautos do Evangelho, Catedral e Casa do Divino. 

 

- Industrial: 

Roteiro 1 - Beaulieu do Brasil – Fábrica de Carpet 

 

- Histórico-Cultural:  

Roteiro 1 - Praça Marechal Floriano Peixoto, PROEX, Museu Campos Gerais e Biblioteca             

Pública Municipal Bruno Enei. 

Roteiro 2 - Operário Ferroviário Esporte Clube, Museu Campos Gerais e Biblioteca Pública             

Municipal Bruno Enei. 

Roteiro 3 - Aeroporto Sant'Ana e 13° Batalhão de Infantaria Blindada. 

Roteiro 4 - Reservatório Botuquara da SANEPAR, Museu Campos Gerais e Praça Marechal             

Floriano Peixoto. 

Roteiro 5 - Praça Marechal Floriano Peixoto, Proex, Mansão Villa Hilda e Reservatório             

Botuquara da SANEPAR. 
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Roteiro 6 - Operário Ferroviário Esporte Clube, Mansão Villa Hilda e 13° Batalhão de              

Infantaria Blindada. 

 

- Natural:  

Roteiro 1 - Adega Porto Brazos  

 

- Alternativo:  

Roteiro 1 - Adega Porto Brazos e mais algum atrativo histórico-cultural. 

Roteiro 2 - Mosteiro da Ressurreição e mais algum atrativo histórico-cultural.  

Roteiro 3 - Aeroporto Sant'Ana e mais algum atrativo histórico-cultural. 

Roteiro 4 - Arautos do Evangelho e mais algum atrativo histórico-cultural. 

 

Dentre os passeios realizados pelo projeto Conhecendo PG, a visita ao Mosteiro da             

Ressurreição tem por objetivo conhecer onde o monge beneditino reside, demonstrando sua            

importância para o entendimento de diferentes religiões e seus costumes no dia-a-dia do             

mosteiro, a fé é o centro de suas vidas. 

O Mosteiro possui uma loja com produtos feitos pelos monges, como velas e CDs com               

o canto gregoriano que é algo particular deles e também disponibilizam estadia para os              

interessados em conviver e experienciar um retiro espiritual distante do agito da sociedade.             

Durante a estadia os visitantes passam a seguir a rotina dos monges, eles aceitam como               

pagamento doações como cestas básicas, mas não monetariamente. Os monges acreditam que            

a vida é fé, estudo e trabalho, e assim meditam e oram durante todo o dia, realizando 7                  

orações, sendo a primeira às 05h00 e a última às 20h00, indo em seguida para seus aposentos. 

Na visita com um projeto, participa-se da oração das 14h30 horas e em seguida um               

monge recebe os participantes, onde é apresentado o interior do Mosteiro, a sala de estudos, o                

jardim que liga todos os cômodos e a cozinha, utilizada pelos próprios monges que preparam               

todas as refeições. A visita se encerra no cemitério, explicando que quando um homem              

(mosteiro da ressurreição aceita somente homens, mas também existe o mosteiro para            

mulheres) decide ter a vida de um monge ele não sai, nem mesmo após sua morte. Mas antes                  
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de ter a certeza que é essa a vida que se quer seguir, deve-se passar por um período de                   

adaptação de três meses e, caso não se adapte aos hábitos, pode-se sair do Mosteiro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão Conhecendo PG está atendendo seu objetivo principal que é             

levar a comunidade a conhecer a região onde vive, transformando a informação em             

conhecimento, atendendo as instituições de ensino e entidades de classe. Ao longo desses 8              

anos o roteiro religioso teve 55 saídas, sendo um dos mais requisitados, portanto o projeto               

trouxe resultados satisfatórios a comunidade.  

O projeto de extensão Conhecendo PG, tem trazido resultados satisfatórios desde sua            

criação, atendendo seu objetivo principal que é a comunidade conhecer a região onde vive,              

transformando a informação em conhecimento, atendendo as instituições de ensino e           

entidades de classe.  

Esse trabalho apresenta como o projeto atua durante a visitação e ajuda na             

compreensão das diferentes religiões e suas particularidades.  

 

APOIO 

O projeto é desenvolvido em parceria entre a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,             

por meio da Secretaria de Turismo (SeTur), Viação Campos Gerais (VCG), Universidade            

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e Fundação Araucária. A Secretaria de Turismo agenda as              

visitas, a UEPG oferece os acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo, que ajudam a               

guiar e apresentar os atrativos visitados e a Fundação Araucária disponibiliza bolsas para os              

acadêmicos.  
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