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Bruno

BRUNA FERNANDA DE CARVALHO LOPES GRR20177560 “Vale do Ribeira: políticas públicas de turismo e o desenvolvimento local”

CAMILA CARDOSO GAMA GRR20174475 “Legislação de uso do espaço aéreo e o Turismo”

JAQUELINE ALVES FERREIRA GRR20174489

Caê

CAETANO SOUZA SANTOS GRR20174482

EDUARDO MORETTI DE OLIVEIRA GRR20164523 “A visibilidade e propaganda do turismo brasileiro através das influências do poder brando”

LUANA CARVALHO PRESTES GRR20175716 “A experiência dos tripulantes a bordo de um cruzeiro marítimo”

GUSTAVO BRANCO MEDICI GRR20168219 “Motorhome no Brasil: Perspectivas Mercadológicas, de marketing e inovação”

Dario

GABRIEL ANESKA CARDOSO GRR20176757 “Eventos e-sports: Uma análise do mercado gamer e seu potencial em território nacional”

JULIANA APARECIDA DE SOUZA GRR20143343 “Análise dos eventos de cultura nerd no turismo e economia na cidade de Curitiba”

MARCELO VACHAKI VIEIRA GRR20174501 “Eventos e-sports em Curitiba uma análise para o turismo”

NATHALIA VIDAL FERNANDES GRR20159798 Hostel Garopaba- SC: estudo de implementação com turismos de aventura e ecoturismo”

Juliana

DORIS FERNANDA DE CONTO GRR20175690 “Perfil do Turismólogo que atua no mercado de trabalho de Curitiba”

JESSIKA BIANCA BAHLS GRR20174483

RAFAEL VARELLA GRR20174504

Laura

AMANDA JAQUELINE SASSI DOS SANTOS GRR20175648

GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GRR20164514 “Proposta de atividade de lazer no Passeio Público”

MARCELA REIS DE ANDRADE GRR20174490 “Um roteiro turístico seguro para mulheres na cidade de Curitiba”

MARIA CAROLINA SILVA GRR20168243

MARLENE DE LIMA TABORDA GRR20147831 “Turismo mochileiro em Curitiba/PR”

Letícia

BÁRBARA HELOÍSA DE ANDRADE DOS SANTOS GRR20151927 “Museus e história de Curitiba: uma integração entre os acervos”

LUIZA STOPASOLLA PINTO GRR20174498 “Mapeamento das tradições culturais presentes em Curitiba”

MONICA BRAGA PINTO GRR20177537

Luciane

JEAN BRUNO MALACRIDA GRR20174493 “Reproduzindo a acessibilidade no turismo de aventura”

LORENA OHANA CAROLINE COSTA PEREYRA GRR20174491 “Proposta de Projeto Ambiental para o Morro do Anhangava – Quatro Barras – Paraná”

RICARDO SANTOS STORNIOLO GRR20134125

VICTOR LUIZ PRETO GRR20152349

“Mitigação de conflitos judiciais no turismo: uma análise jurisprudencial sobre litígios” ou 
“Consultoria jurídica no turismo: uma análise jurisprudencial sobre litígios”
“Análise da motivação de alunos de graduação para programas de mobilidade acadêmica e a 
internacionalização da UFPR”

“O mercado de turismo à luz da economia de experiência: um estudo de caso dos programas 
de intercâmbio da Disney”
“Hospitalidade nos meios de hospedagem: proposta de uma cartilha de boas práticas voltada 
ao público LGBT+”
“Desenvolvimento do turismo em Morretes PR através de roteiros tipo itinerários de turismo 
de aventura

“Estudo da possibilidade de organização e execução de um Taça Inter Atléticas na cidade de 
Curitiba – PR”

“Análise da experiência visual turística com base em mídia digital no Centro Histórico de 
Curitiba – PR”

“Percepções sobre tradição, aculturação e autenticidade no turismo em terras indígenas no 
Brasil e no México através dos comentários de turistas em meio virtual”
"Inventário turístico e criação do material de divulgação do município de Fazenda Rio Grande 
– PR”



RELAÇÃO DE PRÉ-PROJETOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE TURISMO 2020

ORIENTADOR ALUNO MATR_ALUNO OBJETO DE ESTUDO 

Márcia

ALINE BATISTOTI SANTOS GRR20176741

JOÃO PEDRO DEVITA GRR20174477

PAMELA DA CONCEICAO NACONEZI GRR20176483 “Um novo olhar sobre os atrativos turísticos curitibanos através da tipografia”

Margarete

GABRIELA MARIN DA COSTA GRR20174462 “Evento Matsuri: uma análise da importância cultural do evento para Curitiba”

KAMILLY WOSCH DOS SANTOS GRR20174500

KEITY NAYARA BOTELHO SENA GRR20176758

LEIDIANE MARIA SOARES FRANCISCO GRR20174468 “A empregabilidade do bacharel em turismo: em navios de cruzeiros no Brasil”

PALOMA FREDIANI VIEITZ GIL GRR20177547

Sandro

FRITZLER GERMAIN GRR20169907 “Imigração e seu papel na formação de turismo cultural em Curitiba”

GUILHERME RODRIGO LEAL GRR20151357 “Comportamento do consumidor jovem de Curitiba:uso das mídias sociais junto ao turismo”

VALTAIR AMBROSIO FILHO GRR20155235

Silvana

BARBARA CAROLINE ONORATO SILVA GRR20165540 “Turismo para a terceira idade em Curitiba: eventos de reencontros”

JULIANA LEMOS DA SILVA GRR20132500 “A otimização e inovação do turismo pedagógico na aldeia Tupã Nhe’é Kretã”

LEONARDO ALVES ZANONI GRR20168221

Thays

ANDRESSA STEPHANIE GUIOTTO GRR20174478

JANAÍNA BIANCO LELL GRR20174486 “Música e turismo de experiência: a motivação através do produto turístico”

MARIA LUIZA DA SILVA GRR20175748 “Análise Estratégica de Marketing: O Jardim Botânico enquanto produto”

NATALIA CRISTINA DA SILVA GRR20177536 “Utilizando ferramentas do marketing digital para potencializar destinos turísticos”

Vander

JOYCE MOAGIR BORGES FOSS GRR20168376 “Intercâmbio para estrangeiros: um segmento turístico cultural”

NATÁLIA MIRA VALLE GRR20174499

YASMINN KUNDY DE CARVALHO GRR20165639 “Enobares - as relações com a hospitalidade e as suas influências no enoturismo”

“A técnica do Storytelling enquanto um instrumento de promoção do Museu Egípcio e 
Rosacruz e Tutankhamon”
“Destinos gastronômicos e a comunicação: Proposta de plano de comunicação para destinos 
turísticos paranaenses a partir da gastronomia”

“Turismo e fotografia: como a imagem influencia na divulgação dos atrativos turísticos da 
cidade de Curitiba”
“Análise sobre o fluxo turístico religioso no Paraná: A dinâmica dos fluxos de 
peregrinos/turistas

“Turismo e cinema: uma análise do filme Titanic e sua influência na indústria de cruzeiros 
marítimos”

“Atendimento ao turista: uma proposta de capacitação de atendentes através de ferramentas 
de gamificação”

“Ecoturismo no município de São José dos Pinhais/PR – A criação de um roteiro e evento 
voltado a prática de esportes em áreas naturais”
“O comportamento do consumidor paranaense em compras de turismo em plataformas 
online”

“Turismo gastronômico e food films: das representações de comensalidade no cinema à 
qualificação da oferta gastronômica em Curitiba/PR”
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