
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(X)  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

EVENTOS TÉCNICO-CIENTIFICOS DE PONTA GROSSA 

 
PAGLIARI, Nicolle Andri

1
  

CAILLOT, Ariadene
2
 

ROLLE, Cintia Bruna
3
 

DROPA, Marcia Maria
4
 

MARTINS, Larissa Mongruel
5
 

 

 
RESUMO - O projeto de extensão “Turismo Cultura e Comunidade” visa propiciar a divulgação dos 
atrativos turísticos de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais, desta maneira configura-se 
como objetivo deste resumo apresentar os eventos Técnico-Científicos de maior relevância que 
acontecem na cidade de Ponta Grossa, uma cidade universitária em que o turismo de eventos recebe 
destaque. A metodologia de pesquisa se caracterizou como bibliográfica e qualitativa por meio de 
pesquisas no site da prefeitura e documentos que servem como ponto de referência dos eventos 
técnico-científicos desenvolvidos em Ponta Grossa. Como resultado destacam-se os seguintes 
eventos: O sexto Balcão de Negócios da faculdade UNIÃO, o Ciclo de Palestras de Pedagogia – 
EducAção / SECAL, o III Encontro Latino-Americano do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu 
em Odontologia, Evento Jurídico Internacional, ADM Congresso Internacional de Administração, 
CONEX Conversando Sobre Extensão e Congresso de Turismo dos Campos Gerais, todos esses 
vinculados à UEPG. Congresso de fisioterapia e Congresso Internacional Jurídico do CESCAGE, 
Congresso internacional de educação e Congresso Internacional de Responsabilidade e 
Sustentabilidade Socioambiental da ISAPG e por último o Fórum de Pedagogia - Os Saberes da 
Prática Docente da faculdade SANTANA. Ressalta-se que os mesmos são apresentados para a 
comunidade durante as oficinas “Campos Gerais – Saiba Mais”. Os eventos auxiliam na divulgação e 
promoção de uma cidade, na economia local, dentre outros, quando são bem planejados. Desta 
maneira, participantes que não residem em Ponta Grossa podem estar retornando a cidade 
posteriormente para fazer outras práticas do turismo além de desfrutar dos eventos em si.  
 
PALAVRAS CHAVE – Turismo. Eventos. Comunidade. 

                                                 
1
 Acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo, UEPG (nicollepagli@hotmail.com)  

2
 Acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo, UEPG (mew.layla_cham17@hotmail.com) 

3
 Acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo, UEPG (brurolle1987@hotmail.com) 

4
 Mestre, professora do curso em Bacharelado em Turismo, UEPG (marciadropa@terra.com.br) 

5
 Mestre, professora do curso em Bacharelado em Turismo, UEPG (larimongruel@hotmail.com) 


