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Este projeto de extensão consiste em um conjunto de atividades na área de 

gestão de locais e infraestruturas que permitam que os participantes atuem no 

mercado de trabalho dos esportes e do turismo na natureza e de aventura. Justifica-

se frente à necessidade de capacitar os alunos para o crescente mercado de 

trabalho dos esportes e do turismo de aventura, mediante a necessidade de gestão 

e adequada utilização dos espaços construídos para as práticas esportivas e devido 

à necessidade de fomento de modalidades que despertem o desenvolvimento 

pessoal e social dos participantes. Propõe-se diagnosticar os locais de prática de 

esportes de aventura, identificando e caracterizando-os quanto às suas 

infraestruturas e seus equipamentos e capacitar os participantes para atuarem direta 

e indiretamente na gestão de locais e infraestruturas nos esportes e no turismo na 

natureza e de aventura. Diante disso, os objetivos desse projeto são: 1) Desenvolver 

modelos de análise para o registro de locais e infraestruturas; 2) Avaliar os modelos 

de apresentação dos locais e infraestruturas junto a praticantes, blogues e sites; 3) 

Verificar modelos de gestão e de georeferenciamento de locais e de infraestruturas; 

4) Estudar as melhores formas de divulgar informações sobre locais e infraestruturas 

nas redes sociais e em portais próprios. Os resultados parciais das avaliações 

indicam que a realização do projeto de extensão levará a uma melhor gestão dos 

locais e infraestruturas destinados aos esportes e ao turismo na natureza e de 

aventura, levando à disseminação de conhecimentos, tanto por parte dos 

graduandos, quanto para a comunidade que terá maior contato e acesso à estas 

atividades. 
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