LINDA RODRIGUES
Linhas de pesquisa
1. Turismo e hospitalidade
Projetos de pesquisa
2015 - Atual
MEMÓRIAS DE SI - MARANHÃO: ESTUDOS SOBRE A HISTÓRIA DO TURISMO.
Descrição: Configura-se, num sentido amplo, em uma contribuição para o desenvolvimento
da pesquisa científica maranhense ao intentar realizar estudo pioneiro acerca da história e
iconografia da atividade turística nesse Estado. Busca favorecer o registro, a documentação e
a constituição de acervo que resgate/reconstrua a memória de uma área tradicionalmente vista
como de grande potencial para o desenvolvimento socioeconômico local. A realização de tal
pesquisa corresponde, ainda, a uma urgência legítima, na medida em que o Turismo tem
alcançado, gradualmente, no Maranhão, avanços significativos nas últimas décadas e, em
igual proporção, há correspondente lacuna face à constituição de uma memória sistematizada
que registre essa dinâmica; oferecerá, também, subsídios para a história do Turismo brasileiro.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2).
Integrantes: Linda Maria Rodrigues - Coordenador / Adriano de Oliveira dos Reis Integrante.
2004 - Atual
ESTUDO DA MEMORIA TURISTICA MARANHENSE
Descrição: Projeto de pesquisa que objetiva reconstruir a memória do desenvolvimento
turístico do Estado do Maranhão.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (4).
Integrantes:
Linda
Maria
Rodrigues
Financiador(es): Universidade Federal do Maranhão - Cooperação.

-

Coordenador.

Projetos de extensão
2015 - Atual
EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PEQUENOS
EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS PARA GASTRONOMIA MARANHENSE NO
CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL.
Descrição: Este projeto de extensão tem por objetivo colaborar com a formação profissional
dos prestadores de serviços oferecidos na área de alimentos e bebidas do Centro Histórico da
Cidade de São Luís. Considerando o conteúdo do tripé ensino-pesquisa-extensão, buscamos
por meio da capacitação, interagir com as comunidades de forma a realizar uma troca desses

saberes, cujo resultados esperados direcionará os novos caminhos dos serviços prestados a
sociedade.Os procedimentos metodológicos primam pela construção de um referencial teórico
que direcionará ações de identificação dos empreendimentos, elaboração de material didáticopedagógico, conteúdos teóricos com a realização de cursos, seminários, palestras e
treinamentos que acontecerão nos auditórios existentes próximos dos empreendimentos
gastronômicos atendidos; avaliação, por meio de pesquisa de satisfação, utilizando o
questionário adaptado do Ministério do Turismo, envolvendo clientes, proprietários e
funcionários. Por fim, formatação e entrega de certificação dos profissionais e aos
empreendimentos que atenderem aos objetivos propostos. Pretendemos com este projeto
atender de forma sustentável, o setor de serviços, melhorando a qualidade dos mesmos e
colaborando com a hospitalidade nos diversos ambientes sociais.
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (8).
Integrantes: Linda Maria Rodrigues - Coordenador / Ana Letícia Burity - Integrante /
Marilene sabino bezerra - Integrante / Elaine Fernades - Integrante.

