IFRS - Campus Osório apresenta projetos no Seminário de
Turismo ( Litoralmania)
Data: 20/08/2011
Veículo: Litoralmania
O Campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) lançará,
durante o Seminário Turismo em Osório: potencialidades e diretrizes, que
ocorre nos dias 19 e 20 de agosto, no Auditório da Câmara de Vereadores, três
projetos desenvolvidos pelas professoras e alunos do curso Técnico em Guia
de Turismo. Os projetos de extensão Caminhos de Osório: Tours pela cidade,
Conheça Osório e Artesanato Solidário serão apresentados na sexta-feira.
Com coordenação das professoras Maria Augusta Martiarena de Oliveira, Ana
Lúcia Olegário Saraiva e Bianca Pugen, as ações contam com bolsistas e são
voltadas para a comunidade.
Os alunos do curso Técnico em Guia de Turismo do IFRS - Campus Osório
também ajudarão na recepção e credenciamento dos participantes do
Seminário de Turismo e farão guiamentos em dois roteiros turísticos que serão
oferecidos como opcionais no evento, com a supervisão da professoras Ana
Lúcia Saraiva e Bianca Pugen. Um dos roteiros é o Tour Radical, que inclui
uma trilha leve no Morro da Borússia, visita ao mirante da Borússia e rafting na
Lagoa do Peixoto.
O outro chama-se Tour Contemplativo e consiste em visitas ao Morro da
Borússia, ao Parque Eólico e à Lagoa dos Barros. Os passeios serão
realizados neste sábado, das 14h às 17h30min, e custam R$ 25 por pessoa,
valor que será utilizado para cobrir os custos de logística e transporte. As
inscrições poderão ser feitas durante o Seminário, na sexta e no sábado, na
Câmara, junto ao credenciamento.

Confira os três projetos que serão lançados durante o Seminário:
Caminhos de Osório: Tours pela cidade
O objetivo deste projeto é valorizar e resgatar a história, as manifestações
culturais e os atrativos naturais da cidade de Osório, por meio de caminhadas
orientadas pelos acadêmicos do referido curso, que são os futuros Guias de
Turismo da região. Essas caminhadas serão realizadas na sede do município e
oferecidas aos turistas e à comunidade osoriense, possibilitando a apropriação
e a interação com o patrimônio histórico, artístico e natural local.

A programação permite aos participantes conhecerem de perto locais e
atrativos da cidade, promovendo o reconhecimento turístico de Osório, através
da visitação interna e externa de prédios, monumentos e áreas verdes
consideradas patrimônio cultural e ambiental da cidade.
Além disso, os acadêmicos do Curso Técnico de Guia de Turismo têm a
oportunidade de realizarem atividades práticas, o que torna a sua formação
mais completa.
Serão disponibilizados dois roteiros para a comunidade e turistas: Roteiro
Navegação Lacustre e Roteiro Centro.

Nome do roteiro:
Navegação Lacustre
Descrição:
O roteiro sairá do Museu da Via Férrea. Seguirá em direção a Lagoa do
Marcelino. Passará pelo Casarão, bairro Porto Lacustre, encerrando as
atividades na Praça das Carretas. Ao longo do trajeto os guias estarão
contando a história da navegação e descrevendo pontos interessantes durante
o roteiro. Duração aproximada de 1h e 40 min.
Data:27/08/11
Horário e local de encontro:às 9h 50 min, no Museu da Via Férrea (Av. Getúlio
Vargas, 630)
Orientações
sugere-se o uso de vestimenta confortável, sapato adequado (tênis) para
caminhada, chapéu e protetor solar,(se necessário). Carregue consigo uma
garrafinha de água.
Coordenador do roteiro:Vera Lúcia Bueno de Oliveira e Kainan Rodrigues

Inscrições antecipadas
Pelo email: caminhosdeosorio@osorio.igrs.edu.br ou diretamente na Biblioteca
do Campus - Rua Machado de Assis, 1456 (manhã, tarde ou noite)
Inscrição solidária:1kg alimento não perecível ou um agasalho
Vagas:15 vagas

Obs:Em caso de chuva, o roteiro será transferido e os participantes informados.
Professoras responsáveis:Ana Lúcia Saraiva e Maria Augusta Martiarena
Bolsistas:Luciane da Silva Alves e Kainan Rodrigues
Nome do roteiro:Centro
Descrição:O roteiro sairá da Praça da Matriz, ao lado do chafariz, em direção
ao Largo dos Estudantes, Biblioteca e Museu. Passará pelo antigo Hotel
Amaral e Estação Rodoviária, seguindo pelo centro até o Prédio dos Correios,
Hospital e Escola General Osório. Ao longo do trajeto os guias estarão
contando a história da cidade e descrevendo pontos interessantes da história
local. Duração aproximada de 1h e 40 min.
Dia:27/08/11
Horário e local de saída:às 9h 50 min, na Praça da Matriz, ao lado do chafariz.

Orientações
sugere-se o uso de vestimenta confortável, sapato adequado (tênis) para
caminhada, chapéu e protetor solar,(se necessário). Carregue consigo uma
garrafinha de água.
Coordenador do roteiro:
João Nicanor/Luciane
Inscrições antecipadas
Pelo email: caminhosdeosorio@osorio.ifrs.edu.br ou diretamente na Bilioteca
do Campus - Rua Machado de Assis, 1456 (manhã, tarde ou noite)
Inscrição solidária:1kg alimento não perecível ou um agasalho
Vagas:15 vagas
Obs:Em caso de chuva, o roteiro será transferido e os participantes informados.
Professoras responsáveis:Ana Lúcia Saraiva e Maria Augusta Martiarena
Bolsistas:Luciane da Silva Alves e Kainan Rodrigues
Conheça Osório:
O projeto visa a criação de um site cujo título será Conheça Osório, no qual
constarão informações turísticas essenciais (atrativos naturais e culturais,

eventos, formas de acesso, hospedagem, alimentação, portfólio dos guias de
turismo, instituições, empresas, etc).
O site funcionará como um guia local, o qual estarão dispostas também várias
informações sobre o Litoral Norte Gaúcho. O diferencial é que todo o conteúdo
disponível no site será de autoria de alunos e professores (artigos, fotos e
vídeos).
O site ainda será painel onde alunos e futuros guias de turismo poderão ter um
cadastro e seus dados disponíveis, podendo ser contatados por turistas e
empresas de turismo.
O projeto conta como parceiro o Centro Empresarial de Osório na prestação
das informações obtidas pelo Inventário Turístico.
Coordenação: Maria Augusta Martiarena de Oliveira, Ana Lúcia Olegário
Saraiva, Bianca Pugen.
Bolsista: Jeandro da Silva Borba

Programa de Artesanato Solidário
O programa consiste em realizar cursos de artesanato e capacitação em
economia solidária, ministrados por profissionais do Campus e instituições
parceiras (Senar/RS, Associação dos Artesãos de Osório) e tem a participação
tanto de alunos quanto da comunidade externa.
O projeto também visa desenvolver conceitos e práticas de associativismo,
empreendedorismo, rede e gestão solidária, para que os participantes se
tornem aptos a expor, comercializar e trocar as peças produzidas, de forma a
serem auto-sustentáveis.
A programação das atividades ofertadas à comunidade são divulgadas
periodicamente, através do site e da mídia local.
Coordenação: Bianca Pugen
Bolsistas: Mirian Roseane Altehofen e Lourdes Cerlei da Silva

