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Temática do Projeto

Eixo Temático vinculado ao PLS 2022-2024
(https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/
) que contextualiza a demanda para o projeto
e interesse institucional

VIII - Educação Socioambiental

Metas do PLS 2022-2024 vinculadas com a
projeto do projeto (https://dides.ufms.br/
pagina-inicial/o-plano/)

2º Objetivo: Promover ações de
conscientização e proteção ao Meio
Ambiente

Meta 2: Incentivar a realização da feira
agroecológica pelo menos uma vez ao
mês.
Meta 3: Realizar ações em áreas verdes da
UFMS (trilhas/circuitos/
passeios/caminhadas ecológicas/
palestras de campo/ estágio/treinamento
educacional/etc.)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas com a proposta

● ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades.

● ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

● ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

● ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.

● ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
● ODS 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter
e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

● ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

● ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para

https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/


o desenvolvimento sustentável.

Proposta do Projeto

Título do
projeto

Percepção de Viabilidade de Transformar Paranaíba em um Polo
Nacional de Cicloturismo Rural

Objetivo geral
Fomentar a discussão sobre a possibilidade de desenvolver estratégias
para que o município de Paranaíba se torne um polo de cicloturismo
rural brasileiro.

Objetivos
específicos

● Analisar a viabilidade do projeto na região;
● Verificar o interesse dos stakeholders;
● Estimular o desenvolvimento da cidade;
● Aproveitar melhor a região;
● Fomentar a atividade dos stakeholders (sendo eles, produtores

familiares e o comércio local);
● Gerar e impulsionar o sentimento de pertencimento aos

habitantes, para que possam melhor valorizar a cidade
habitada.

Resumo do
projeto

O município de Paranaíba já possui inúmeras rotas rurais que são
frequentemente utilizadas para lazer por muitos habitantes do
município. O projeto associado a presente proposta visa iniciar a
discussão local sobre a viabilidade de aproveitar as potencialidades do
município para se tornar um polo nacional de cicloturismo rural. Para
tanto, serão aplicados questionários junto aos principais potenciais
stakeholders do projeto. Os dados tabulados serão apresentados em
um fórum, cujo propósito será a discussão sobre a viabilidade do
próprio projeto perante seus principais envolvidos. O fórum será
realizado no CPAR. O principal resultado esperado é verificar, na
concepção dos envolvidos, se há viabilidade para tal.

Metodologia

O projeto será estruturado em três iniciativas, a primeira será o
desenvolvimento de um questionário e em seguida a sua aplicação, a
fim de analisar a viabilidade do projeto e o interesse dos stakeholders
em participar. Após isso, será realizada a tabulação dos dados e, a
divulgação do fórum nas mídias sociais.

Resultados e
impactos

esperados com
apresentação

de indicadores

O principal resultado esperado é verificar, na concepção dos
envolvidos, se há viabilidade para a execução do projeto. Identificando
quais os pontos fortes e fracos do município, quais os agentes que
devem ser responsáveis pelo desenvolvimento das estratégias
associadas e quais os negócios poderão ser criados e desenvolvidos.



Portanto, o fomento da economia local se vincula ao principal
propósito do projeto.

Previsão de
produto final a
ser entregue

Se os resultados do trabalho empreendido no projeto (desde pesquisas
preliminares até finalização do fórum) apontarem para a viabilidade do
município de Paranaíba se tornar um polo nacional de cicloturismo
rural, o produto final será um esboço preliminar de um plano
estratégico para transformar o município de Paranaíba em polo
nacional de Cicloturismo Rural.  Caso ocorra o inverso, o produto final
será um relatório que abordará todas as justificativas contrárias à
criação do referido polo.

Cronograma de Ações

Ação Cronograma

Estruturação e submissão Maio

Mapeamento dos stakeholders do projeto; Reunião com
turismóloga; Levantamento de pontos críticos para o
questionário; Redação questionário.

Junho

Aplicação do questionário; Traçar rotas possíveis junto aos
produtores rurais

Julho

Tabulação dos dados; Envio dos convites para o fórum Agosto

Divulgação do fórum nas diferentes mídias Setembro

Divulgação do fórum nas diferentes mídias Outubro

Fórum Novembro

Relatório Final Dezembro


