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Objetivos
O objetivo central deste projeto é apoiar as ações de atualização do Plano de Manejo do Parque
Nacional de Fernando de Noronha, através da realização de uma análise situacional dos meios
de hospedagem locais por meio de uma pesquisa-ação.
Objetivos Específicos:
Diagnosticar a situação atual dos meios de hospedagem quanto ao grau de formalização;
Caracterizar os empreendimentos;
Preparar os discentes do DHT para o desenvolvimento de
atividades do campo profissional do Turismo e Hotelaria.

Resumo
O turismo em áreas naturais é uma atividade em expansão no mundo, com a potencialidade de
dinamizar economias e promover a inclusão social e preservação ambiental. Em Pernambuco,
destaca-se o Parque Nacional de Fernando de Noronha, importante Unidade de Conservação
federal que recebe centenas de turistas por mês. Considerando a relevância turística deste
parque e a sua fragilidade socioambiental, ao mesmo tempo em que se enfatiza a importância
da realização de um planejamento turístico centrado no tripé da sustentabilidade, o presente
projeto de extensão propõe o apoio técnico-operacional à atualização do Plano de Manejo do
Parna de Fernando de Noronha, ora em andamento sob responsabilidade de um grupo de
trabalho formado por técnicos da ADEFN, do ICMBio e membros do Conselho Distrital de Turismo
(CONTUR). A ação extensionista (pesquisa-ação) consistirá especificamente na elaboração de
uma avaliação da situação atual dos meios de hospedagem locais. Em parceria com a
Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (ADEFN), pretende-se desenvolver
as seguintes ações: análise situacional dos meios de hospedagem sob a ótica da
sustentabilidade; e elaboração de um documento técnico sobre os meios de hospedagem capaz
de embasar o processo de atualização do Plano de Manejo do Parna.

