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Resumo: O projeto de extensão continuada Turismo e Gastronomia: unindo sabores e saberes
está sendo desenvolvido no biênio 2014/2015 contando com a parceria entre os cursos de
Graduação em Turismo e Tecnólogo em Gastronomia da Feevale. Tem como objetivo contribuir
para qualificação da gastronomia regional como atrativo turístico cultural nos municípios de
Campo Bom e Novo Hamburgo, por meio de ações extensionistas de educação patrimonial
voltados a comunidade escolar de ensino fundamental e empreendedores gastronômicos
e turísticos. Como objetivos específicos busca identificar os pratos regionais representativos das
etnias formadoras dos municípios; promover ações de educação patrimonial junto a comunidade
escolar de ensino fundamental dos municípios; promover a apropriação de técnicas
gastronômicas; sensibilizar os empreendedores do turismo e da gastronomia quanto a
qualificação da oferta gastronômica regional. Quanto aos procedimentos metodológicos estão
sendo realizadas atividades sobre Turismo e Gastronomia Regional contemplando as etnias
formadoras da região para os beneficiados diretos a estudantes de 4 e 5 anos, merendeiras e
empreendedores gastronômicos; aplicação da cartilha de estudo com os estudantes, oficinas de
técnicas gastronômicas abordando a gastronomia tópica regional sendo direcionada as
merendeiras e aos empreendedores, bem como expedições gastronômicas. O projeto no ano
de 2014 contemplou o município de Campo Bom e este ano esta sendo executado em Novo
Hamburgo. Dentre os resultados atingidos em 2014 estão as atividades de dinâmica de temperos,
cartilha e jogo de tabuleiro junto a 282 estudantes do 4 e 5 anos de cinco escolas municipal de
ensino fundamental de Campo Bom, duas oficinas técnicas gastronômicas junto a 47 merendeiras
da Rede Municipal de Educação Escolar, um encontro gastronômico com 14 empreendedores de
restaurantes de Campo Bom, bem como duas expedições gastronômicas. Considera-se que este
projeto ir oportunizar ao publico diretamente beneficiado um melhor conhecimento sobre a
diversidade gastronômica como patrimônio cultural imaterial da sua própria cidade e região, por
meio de ações dinâmicas e centradas na aprendizagem do saber e do fazer, além de ser uma
experiência enriquecedora para os bolsistas e acadêmicos de extensão participantes. Observase, também, que neste ano de 2015 as atividades estão sendo desenvolvida no município de
Novo Hamburgo.
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