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Resumo: O turismo apresenta dentre seus segmentos, o setor de eventos. Visando compreender o cenário dessa
segmentação, o Conventions & Visitors Bureau tem a missão de promover o desenvolvimento socioeconômico
do  destino  que  representa,  através  do  incentivo  e  fomento  do  turismo. Estes  escritórios  são estruturas
independentes, não governamentais, apartidárias, sem fins lucrativos. Porém, na prática é complicado realizar a
análise de cenários de eventos, pois muitas instituições são realizadoras de eventos de pequenos à grande porte, o
que dificulta o acesso as informações. Sendo assim, a ação extensionista aqui relatada apresenta uma parceria
entre UEPG/ Departamento de Turismo e  o Ponta Grossa Campos Gerais Convention & Visitors Bureau para
que este possa realizar a análise de cenário. O presente artigo tem como objetivo compreender, documentar e
levantar  dados  relacionados  aos  eventos  ocorridos  durante  o  primeiro  semestre  de  2019  na  Universidade
Estadual  de  Ponta  Grossa.  As  metodologias  usadas  foram  as  pesquisas  documentais,  bibliográficas  e
quantitativas sendo do tipo exploratório com coleta de dados, análise, compilação e repasse de informações. Os
principais  resultados  alcançados  foram  a  ordenação  de  eventos  ocorridos,  catalogados  de  mês  a  mês,  e
classificado de acordo com as suas características. E a disposição de informações relevantes relacionadas á cada
evento.
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1  Acadêmica de Bacharelado em Turismo – bolsista do projeto NETUR
2  Professora Doutora adjunta ao Departamento de Turismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
UEPG Coordenadora do projeto e supervisora da ação.
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UEPG Supervisora da ação e coordenação da parceria entre UEPG e Convention.
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O  projeto  de  extensão  NETUR  -  A  qualificação  do  turismo  para  o

desenvolvimento turístico dos Campos Gerais do Paraná desenvolve atividades desde o ano

de 2008 contando com a participação de diversos professores do Departamento de Turismo da

UEPG,  o  projeto  desenvolve  ações  em Ponta  Grossa  e  outros  municípios  da  região  dos

Campos  Gerais  do  Paraná,  com  atores  vinculados  ao  trade  turístico,  acadêmicos  e

profissionais  da  área.  Vincula-se  esta  atividade  relatada  a  Formação  continuada  em

Hospitalidade 2ª.edição.

PÚBLICO-ALVO 

Ponta  Grossa  Campos  Gerais  Convention  &  Visitors  Bureau,  Trade  Turístico

relacionado a segmento de eventos, comunidade universitária.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa - Paraná

LOCAL DE EXECUÇÃO

Cerimonial da Reitoria - Campus Uvaranas

JUSTIFICATIVA

O presente trabalho apresenta relato de ação extensionista  que buscou realizar o

levantamento e identificar  informações  relacionadas  à realização de eventos no âmbito da

Universidade Estadual de Ponta Grossa no primeiro semestre de 2019. Por meio do projeto de

extensão proposto, busca-se o atendimento das necessidades da comunidade, mercado e setor

público,  referentes  a  qualificação  da  hospitalidade  como  forma  de  contribuir  com

desenvolvimento turístico regional.

O Turismo  para  a  Organização  Mundial  do  Turismo e  para  a  Organização  das

Nações Unidas, é uma atividade que envolve deslocamento de pessoas para uma localidade

fora  de  seu  entorno  do  dia-a-dia,  por  um  período  inferior  a  um  ano,  e  que  podem  ser

motivados por diversos fatores, como lazer, negócios, saúde, entre outros.

Turismo  é  um  fenômeno  socioeconômico  que  consiste  no
deslocamento  temporário  e  voluntário  de  um ou  mais  indivíduos
que, por uma complexidade de fatores que envolvem a motivação
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humana,  saem  do  seu  local  de  residência  habitual  para  outro,
gerando  múltipla  inter-relações  de  importância  cultural,
socioeconômica e ecológica entre os núcleos emissores e receptores”
(MOTA, 2007)

De acordo com Beni (2007), para que uma atividade turística ocorra e para que

possamos entender as segmentações é importante compreender quatro variáveis. A demanda,

que de acordo com o Ministério do Turismo (2007, P.15) é formada por um conjunto de

consumidores,  ou  potenciais  consumidores,  de  bens  ou  serviços  turísticos;  A Oferta,  que

segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 65):

Oferta  turística  é  o  conjunto  de  atrativos  turísticos,  serviços  e
equipamentos  e  toda  infraestrutura  de  apoio  ao  turismo  de  um
determinado destino turístico,  utilizados em atividades designadas
turísticas.

O Produto que de acordo com Kotler e Keller (2006) “Produto pode ser definido

como tudo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo

dos consumidores”; E o mercado que de acordo com o Ministério do Turismo, é “O encontro

e a relação entre a oferta de produtos e serviços turístico e a demanda, individual ou coletiva,

interessada e motivada pelo consumo e uso destes produtos e serviços”. Desta maneira, para a

estruturação da atividade turística são necessários bens e serviços devidamente estruturados e

qualificados para gerar experiências positivas.  Observa-se no Departamento de Turismo da

UEPG uma procura crescente por alguns produtos e serviços ligados a qualificação do setor

turístico  e  sensibilização  da  comunidade,  por  parte  de  diversas  organizações  públicas  e

privadas da região dos Campos Gerais. 

Também  entende-se  que  é  fundamental  corresponder  com  as  expectativas  da

sociedade em relação à Universidade, tendo em vista a importância da mesma no processo de

desenvolvimento  turístico regional  de forma sustentável.  Assim,  as atividades  do presente

projeto  de  extensão  são  desenvolvidas  a  partir  das  necessidades  práticas  da  atividade  na

região,  porém aliadas  aos  conhecimentos  teóricos.  Por  sua abrangência  e  caráter  técnico-

científico, a produção do conhecimento em turismo requer a inter-relação da Universidade

com os demais envolvidos no processo de desenvolvimento da atividade.  Desses,  pode-se

citar  a  comunidade  local,  setor  privado  (trade  turístico),  organizações  de  terceiro  setor  e

organismos públicos, em diferentes esferas. Essa inter-relação é possível por meio de ações

que concretizem algumas necessidades do mercado turístico e a comunidade, principalmente

no que se refere a qualificação da comunidade para o turismo, aliando as práticas necessárias

para o aprendizado do acadêmico em Bacharelado em Turismo.
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OBJETIVOS

São objetivos compreender, documentar e levantar dados relacionados aos eventos

ocorridos durante o primeiro semestre de 2019 na Universidade Estadual de Ponta Grossa -

UEPG, contextualizando e caracterizando os tipos de eventos.

METODOLOGIA

A  metodologia  utilizada  é  do  tipo  exploratório  com  coleta  de  dados,  análise,

compilação e repasse das informações. 

RESULTADOS

A ação extensionista aqui relatada desempenha suas funções ao segmento turístico

de eventos que para o Ministério do Turismo (2006):

A segmentação é entendida como uma forma de organizar o turismo
para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos
podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta
e também das características e variáveis da demanda.

Beni (2007) diz que a melhor forma de estudar o mercado turístico é por meio de

suas segmentações,  por isso se torna muito importante  estudar o perfil  do turista,  e a sua

oferta turística que vai ser determinada através dos motivos da viagem, e são estes  motivos

onde  será  determinado  a  segmentação  da  atividade,  como por  exemplo,  o  turismo rural,

ecoturismo, de negócios e eventos, entre outros. Meirelles (1999) define evento como:

Evento é um instrumento institucional ou promocional, utilizado na
comunicação  dirigida,  com  a  finalidade  de  criar  conceito  e
estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e
pessoas,  por meio de um acontecimento previamente planejado, a
ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação entre os
participantes,  quer  seja  física,  que  seja  por  meio  de  recursos  da
tecnologia. (MEIRELLES,1999, p.21)

Para  a  organização  de  um  evento,  Britto  e  Fontes  (2002,  p.20)  ressaltam  a

importância  do processo para a realização de um evento,  “Ação profissional  que envolve

pesquisa,  planejamento,  organização,  coordenação,  controle  e  implantação  de  um projeto,

visando atingir o seu público-alvo com medidas concretas e resultados projetados”.

Para Martin (2003), existem diferentes classificações de eventos: Por abrangência:

Onde os eventos podem ser classificados como internacionais, regionais, entre outros; Para

competição:  concursos,  campeonatos,  desfiles;  Exposição:  Onde  o  objetivo  principal  é  a

apresentação de um novo produto ou serviço; Frequência: periódicos, esporádicos, únicos e de
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oportunidade;  Categoria  e função estratégica:  Onde vai considerar a finalidade do evento;

Dimensão:  De acordo com o número de  pessoas  participando,  podendo ser  dividido  em:

pequeno,  médio,  grande  e  macroevento;  Área  de  Interesse:  como,  artístico,  cultural,

educativo,  folclórico,  informativo,  empresarial,  institucional,  Social,  Cientifico,  expositivo,

técnico, entre outros; Perfil dos Participantes: Geral, Dirigido e específico; Adesão: Fechado e

Aberto. Considerando as classificações, delimitações de área e divisão apresentadas conforme

embasamento  teórico  apresenta-se  os  resultados  da  ação  extensionista  entre  UEPG  e

Convention.  Com base  nestas  classificações,  foi  acompanhado,  organizado  e  classificado

durante o primeiro semestre, os eventos que passaram pelo Cerimonial da Reitoria e pelo PDE

da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG.

O Cerimonial da Reitoria é um escritório que auxilia nos eventos que acontecem na

Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele é responsável pela reserva do Grande Auditório e

Sala dos Conselhos, que estão localizados no Campus Central, no bloco A, da Universidade.

Sendo também responsáveis pela  organização e execução das formaturas  institucionais  da

universidade e apoio com protocolos,  kits,  som, microfones,  porta banners, apoio técnico,

considerando que o Cerimonial trabalha em parceria com o Crav, que é o que fornece o apoio

técnico aos demais eventos realizados ligados a UEPG. O PDE é um Prédio, localizado no

Campus  de  Uvaranas,  da  universidade.  Ele  possui  um auditório  e  salas  para  reservas  de

eventos.

Durante o Primeiro Semestre, contado de Fevereiro a Julho, aconteceram em um

todo  204  eventos,  sendo  que  95  eventos  aconteceram  no  Grande  Auditório  e  Sala  dos

Conselhos, e 58 eventos aconteceram no Prédio do PDE, e 51 eventos aconteceram em outros

lugares  com  o  apoio  do  Cerimonial.  Destes  204  eventos  ocorridos,  190  foram  eventos

fechados,  destinados  aos  alunos,  professores  e  técnicos,  e  14  foram  eventos  abertos,

destinados ao público em geral. Aconteceram em um todo 50 eventos pequenos e 44 eventos

médios.  Com  Relação  a  Área  de  Interesse,  10  eventos  foram  realizados  com  interesse

artístico, ligado a música, literatura, pintura, entre outras; 103 eventos foram realizados com

interesse  cientifico;  1  evento  foi  realizado  com  interesse  folclórico;  02  eventos  foram

realizados  com  o  objetivo  de  proporcionar  entretenimento  ao  seu  público;  21  eventos

realizados foram assembleias; aconteceram também 11 concursos e 2 exposições. Ainda sobre

as  atividade  do  cerimonial  da  UEPG  pode-se  perceber  que  dentre  os  204  eventos,  108

solicitaram o apoio do Cerimonial ou do Crav.
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Como dificuldades encontradas aponta-se que muitos organizadores desses eventos

deixaram de passar muitas informações necessárias para o Cerimonial, tornando assim, um

pouco mais complicado o controle e classificação dos eventos, o que acaba sendo também um

fator de dificuldade para o fomento do segmento de eventos como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A parceria estabelecida permite a UEPG através das ações extensionistas em que

participam  docentes,  técnicos  administrativos  e  acadêmicos  com  as  instituições  de

abrangência  do  projeto,  possibilita  devolver  para  a  sociedade  apresentação  das  temáticas

debatidas em eventos, através das discussões acadêmicas no espaço universitário, aproxima as

instituições parceiras,  viabiliza despertar ações em trabalho voluntário contribuindo com a

sociedade, despertando também nos acadêmicos o comprometimento com o desenvolvimento

da  cidade,  e  ainda  auxilia  o  convention  na  realização  de  seus  objetivos  com  relação  a

calendário de eventos e dados que possam proporcionar uma analise do cenário local. Tem

sido uma parceria produtiva o relato de ação aqui apresentado.

APOIO

Gostaria de agradecer a oportunidade de realização desta pesquisa, reforçando que

este projeto não seria possível sem a bolsa de extensão fornecida pela PROEX.
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