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Ana Luiza Ramos (ana.luizaramos@hotmail.com)1  

Mirna Lima Medeiros (mirnalimamedeiros@gmail.com)2  

  

Resumo: A ação de extensão foi elaborada pensando nas condições em que cada área (alimentos, bebidas, eventos 

e outras) dentro do curso de Turismo, concomitantemente, com o estágio realizado pelo acadêmico retratando suas 

funções, habilidades e capacitações no decorrer do estágio. Destacou-se, também, a questão das dificuldades no 

campo das áreas de estágio na relação teórica e prática no cotidiano da ação, intervenção e transformação da 

realidade em que estão inseridos enquanto propulsores de novas oportunidades para os residentes do Município de 

Ponta Grossa e/ou frequentadores da cidade. A coleta de dados aconteceu por meio da elaboração de um 

questionário com questões abertas e fechadas pela internet de forma on-line (Google Forms). O propósito foi de 

perceber as áreas de estágio dos acadêmicos de turismo, pontos positivos e negativos, visando mostrar e analisar 

de que forma ocorre o estágio na visão do acadêmico na sua relação teórica e prática. Buscou-se a relação com os 

residentes e frequentadores da cidade de Ponta Grossa com o intuito de trazer as áreas de atuação do Turismo para 

contribuir no entendimento do que se oferece nos Campos Gerais.  

Palavras- chave:  Estagio, Turismo, Pesquisa de acadêmicos  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

 

1 Pesquisadora;  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa;  Bacharelado  em 

 Turismo; ana.luizaramos@hotmail.com.  

2 Orientadora;  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa;  Bacharelado  em 

 Turismo;  mirnalimademedeiros@gmail.com   
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Projeto de Extensão- NETUR, Núcleo de Estudos Turísticos.  

  

  

  

  

PÚBLICO-ALVO   

As ações deste projeto são destinadas aos Acadêmicos e Ex acadêmicos do curso de 

Turismo da UEPG.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Município de Ponta Grossa somente, por se tratar de um projeto com residentes ou 

frequentadores da cidade.  

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Nosso questionário foi disponibilizada em plataforma digital (Google docs), para que os 

acadêmicos e os egressos pudessem ter acesso, e teremos ações executadas na UEPG.  

JUSTIFICATIVA  

Analisando de forma bibliográfica notou a necessidade de ações voltadas ao estagio realizados 

pelos acadêmicos de turismo, valorizando a importância que o estagio pode apresentar ao 

acadêmico, agregando conhecimentos e desenvolvendo habilidades colocando na pratica o que 

o acadêmico aprende em sala, sendo na maioria das vezes o primeiro contato com o mercado 

de trabalho. Segundo a lei do estagio no 11.788/2008,, o estagio é de contribuição essencial para 

a formação do acadêmico, lei que auxilia nos direitos e obrigações do estagiário, tornando de 

forma obrigatória o estagio principalmente na instituição de analise Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, voltando especificamente ao curso de Bacharelado em Turismo.  O estagio vem 

proporcionando vantagens ate mesmo pra comunidade onde se entre ao mercado de trabalho 
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atendendo a duvidas e conhecimentos a comunidade. O curso de estudo se compõe por sua 

ampla área de estagio sendo elas: turismo e meio ambiente, eventos e lazer, agenciamento e 

transportes, hospitalidade, administrativo e alimentos e bebidas áreas que com possibilidades 

de ter um contato de forma pratica do que se é aprendido na graduação.    

OBJETIVOS  

As ações de extensão foram voltadas a conhecer o estagio, quais as dificuldades 

enfrentadas no mesmo e para isso desenvolver o questionário, compreender o que pode ser feito 

para que os acadêmicos possam realizar estágios que sejam proveitosos durante a vida 

acadêmica, se integrar dos problemas que são enfrentados antes e durante o período de estágio 

e se existe vontade de receber um tipo de preparo para realização do estágio. A meta do projeto 

é a realização de palestras sobre a contribuição das áreas de conhecimento para o estágio em 

Turismo  que possa solucionar com as dificuldades elencadas no instrumento de pesquisa 

realizado e na ação extensionista para acadêmicos, ex-acadêmicos, residentes e frequentadores 

da cidade de Ponta Grossa, contribuindo para a formação do aluno de Turismo e atendendo as 

necessidades da cidade de Ponta Grossa.   

METODOLOGIA  

A metodologia feita através de uma pesquisa bibliográfica pra verificar as áreas e objetivos do 

estagio e em seguida foi elaborada uma forma de coletas de dados através de um questionário 

online, escolhido pela praticidade e pelo conhecimento de manuseio de parte do público 

acadêmico a plataforma do Google Docs na formação de questionário para a obtenção de 

resultados. Questionário que foi elaborado com sete perguntas de informações gerais sobre o 

estagio dos acadêmico, questionando as dificuldades enfrentadas antes e depois do estágio, qual 

a área em que o acadêmico efetuou o estágio, qual o suporte que a instituição ofereceu ao 

estagiário, e qual o tipo de preparo que o acadêmico desejaria antes de iniciar o estágio e por 

fim solicita a recomendação de alguém que possa dar esta preparação aos acadêmicos. Foi 

trabalhado com residentes e frequentadores da cidade de Ponta Grossa em conformidade com 

as áreas de conhecimento do curso de turismo como o propósito de colaborar com a cidade e 

melhorar o campo de estágio do turismólogo.  
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RESULTADOS  

As ações de extensão ainda estão sendo executadas para obtenção de resultados finais e 

compreensão de melhorias a cada área de estagio em turismo, como também, com as 

contribuições para os residentes e frequentadores da cidade de Ponta Grossa para ampliar as 

atividades desenvolvidas em cada área. Mas, em relação aos resultados parciais percebeu-se 

uma melhora significativa no sentido de que o acadêmico e ex-acadêmico compreenderam sua 

prática do ponto de vista das áreas de conhecimento e, as relações com os residentes e 

frequentadores da cidade de Ponta Grossa, lançando possibilidades de palestras educativas para 

ampliar essa discussão. 

FOTO(S)  

Figura 1: Pesquisa em Estágio em Turismo.  

  

Legenda: Titulo da nossa pesquisa disponibilizada via google docs.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As ações elaboradas inicialmente com o objetivo de analisar cada área e dificuldades encontrada pelos acadêmicos, 

visando encontrar possibilidades de capacitação não oferecida inicialmente a cada acadêmico ou ex-acadêmico foi 

contemplada por meio das respostas do questionário via google docs e, as relações com os residentes e 

frequentadores da cidade de Ponta Grossa.  

Diante disso o instrumento de pesquisa trouxe pontos positivos e negativos que as áreas de conhecimento do 

estágio trouxeram de subsídios para o desenvolvimento de palestras educativas que possam ampliar os 

conhecimentos dos acadêmicos e ex-acadêmico, como também, contribuir para a comunidade no intuito de 
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participar e perceber o curso de turismo por meio das suas áreas, como também suas ações e suas intervenções na 

cidade de Ponta Grossa.  

Entende-se que o tripé da Universidade está vinculada ao ensino/pesquisa e extensão e, este projeto tem por objeto 

de estudo o ensino (as diversas áreas de conhecimento agregadas ao curso de turismo), pesquisa (buscar 

informações pertinentes a temática proposta) e extensão (trata-se do acolhimento das necessidades do campo do 

turismo para os residentes e frequentadores da cidade de Ponta Grossa). Por isso se torna pertinente por buscar a 

indissociabilidade entre ensino/pesquisa e extensão. 

 

APOIO  

Agradecimento a Proex Extensão e Cultura – UEPG, que cedeu bolsa na realização da pesquisa.  
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