
COORDENADORIA DE EXTENSÃO



DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

COM FOCO NO TURISMO DE 

SOBRAL 



JUSTIFICATIVA
A valorização do patrimônio histórico, cultural e gastronômico, proporciona a

formação de uma “Identidade” e estimula Planejamento de Desenvolvimento

Territorial.

Aliar a gastronomia aos monumentos e pontos turísticos valoriza a culinária

local.(CSERGO, 1988,p.819)

O planejamento é de responsabilidade do poder público, no entanto, precisa

de um método científico para ser sustentável e manter as atividades a longo

prazo. “devido ao caráter interdisciplinar e convergente da atividade, a base

técnica deverá ser bastante diversificada e, em casos concretos, este órgão

deverá recorrer à participação ou assessoria de especialistas” (RUSCHMANN,

2010, p.66).

Por isso é de fundamental importância que em conjunto com o Poder

Público, as Instituições de Ensino Superior sejam parceiras na elaboração do

Planejamento de Desenvolvimento Territorial.



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Como valorizar a cultura local e  potencializar o 

turismo histórico, cultural e gastronômico na 

cidade de Sobral?



OBJETIVO GERAL

Propor ações de extensão para revitalizar o 

turismo local e beneficiar o 

desenvolvimento territorial através das 

atividades realizadas com os alunos da 

Faculdade Luciano Feijão;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar um inventário dos pontos 

turísticos em Sobral (bares, restaurantes, 

igrejas, praças, museu, etc.);

- Elaborar um plano de capacitação dos 

trabalhadores sobralenses;

- Propor uma rota turística para cidade 

com o apoio dos empresários locais;



METODOLOGIA
A primeira fase do projeto compreende o levantamento dos monumentos e pontos

turísticos de Sobral e dos empreendimentos gastronômicos (Bares, Restaurantes,

dentre outros). Em paralelo ao levantamento e à análise, apresentaremos o

projeto para associações e entidades procurando estabelecer parcerias benéficas

ao projeto.

Após estabelecidas as parcerias e feito o levantamento, começaremos a fase de

adesão dos empresários, formalizando os empreendimentos que farão parte do

roteiro gastronômico.Com as parcerias firmadas e as necessidades levantadas,

serão ministrados cursos de capacitação para melhorar o atendimento nos

serviços gastronômicos e outros para ensinar doces da cultura local ao público em

geral.

Um roteiro turístico, aliado a um panfleto explicativo serão elaborados contendo os

pontos turísticos e os lugares de destaque da gastronomia local.

O final do projeto será celebrado com uma feira cultural com artesanatos, música,

comidas tradicionais e as inovações culinárias ressaltando o que há de melhor na

cultura sobralense



FOTOS
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RESULTADOS

Classificação dos Pontos 

Turísticos:
Escore 09:   Museu do eclipse e Igreja da Sé (Catedral)

Escore 07: Casa do Capitão-Mor, Teatro Municipal São João, Museu Diocesano Dom José de Sobral.

Escore 05: Igreja de São Francisco, Igreja de Nossa Senhora das Dores, Igreja Nossa Senhora do 

Patrocínio, Igreja do Menino Deus, Igreja de nossa senhora do rosário dos pretinhos, Museu madi, 

Centro de Convenções, Biblioteca municipal Lustosa da Costa .

Escore 03: Igreja de São José do Sumaré, Parque da cidade , Casa da cultura de sobral , North sobral 

shopping, Becco do Cotovelo, Câmara Municipal de Sobral. 

Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, Praça de cuba .

Escore 01:  Escola de música maestro José Wilson Brasil, 

Arco do Triunfo de Nossa Senhora de Fátima, Memorial da Educação Superior de Sobral-MESS, 

Margem esquerda do rio acarau, Praça da Coluna da Hora



RESULTADOS

MAPA TURÍSTICO





RESULTADOS
1. Elaboração de uma lista de cursos de capacitação para os funcionários das 

empresas envolvidas no projeto , bem como verificar uma possível parceria 

com a Secretaria para disponibilizar tais cursos a comunidade.

2. Realização de preenchimento de uma ficha de interesse através da 

plataforma google docs, com o objetivo de conhecer os donos de bares e 

restaurantes da cidade de Sobral interessados no projeto. Apenas 5 

empresas preencheram .

Lounge Mix Restaurante & Pizzaria

Donna C bar

PIZZA CREK SOBRAL

Park Chopp - Chopp Music e Playground

S.O.S açaí



SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DO PROJETO

1. Fortalecer parceria com a STDE e empresários;
2. Ministrar cursos de Gestão para empresários e 
funcionários em parceria com a STDE;
3. Realizar uma feira gastronômica na cidade, com 

Objetivo de fortalecer a comida regional e tornar o 

negócio local sustentável.
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