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RESUMO – O Projeto Conhecendo PG tem como objetivo levar os moradores de Ponta Grossa a 
conhecer os atrativos turísticos da cidade e divulgá-los, atendendo escolas municipais e estaduais, 
associações e entidades. Os parceiros do Projeto em 2012 foram a Fundação Municipal de Turismo, 
Viação Campos Gerais, Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau e Curso de Turismo da UEPG. 
Existem cinco roteiros, sendo eles: religioso, industrial, histórico-cultural, natural e alternativo. Os 
mesmos tem duração de até quatro horas, sendo disponibilizados uma vez por semana com 
agendamento prévio. Participando do projeto, o acadêmico mostra seu conhecimento sobre a cidade 
de Ponta Grossa, mostrando a um grupo de excursionistas as curiosidades, a história e os costumes 
para entreter e alimentar o conhecimento e a curiosidade do visitante. Observou-se no projeto que 
muitas vezes os moradores da cidade não tem nenhum conhecimento sobre a localidade em que 
moram, e esse é o objetivo do projeto, apresentar tudo o que há por trás do local, mostrar uma Ponta 
Grossa cheia de histórias e cultura. Por meio de ficha cadastral dos participantes conseguiu-se 
estabelecer que o perfil dos participantes é de faixa etária bem variada. Assim sendo, os acadêmicos 
de Turismo que estão no Projeto devem saber passar informações sobre o local de forma com que 
estas fossem entendidas por qualquer pessoa, sendo sempre cordiais, ajudar na organização dos 
excursionistas, saber responder perguntas, enfim, estar preparado para auxiliar no que for preciso, 
tornando a experiência de conhecer Ponta Grossa a mais memorável possível para quem faz o 
passeio. Desta maneira este projeto colocou em prática um dos objetivos deste evento que faz parte 
do projeto de extensão “Pesquisa e Competitividade para a ordenação territorial do Turismo”, que é 
contribuir para a formação acadêmica, colocando o aluno direto com a prática de uma das atividades 
enquanto turismólogo, e contribuindo também para a localidade e a população local. 
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