
ANEXO 5. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - INSTITUIÇÕES 
 

I - Dados do Entrevistado 

Nome do Entrevistado:                                                  Cargo que ocupa na instituição: 

E-mail / Telefone: 

II - Dados da Instituição 

Nome da Instituição/Empresa: 

Tipologia: (  ) ONG  (  ) OSCIP  (  ) Governamental  (  ) Empresa   (  ) Outro: 

Ano de Fundação:                                                          Área de Atuação: 

Endereço:                                                                       Site: 

III – Instituição e PNMAR 

Atua na Região do PNMAR desde:                       

Membro do Conselho do PNMAR: (   ) Sim (   ) Não  

 

1. Desenvolve ou desenvolveu trabalhos no PNMAR?    

2. Que pontos positivos e oportunidades você identifica no PNMAR? 

3. Que pontos negativos e ameaças você identifica no PNMAR? 

4. O que sua instituição espera da gestão do PNMAR?  

5. Como a sua instituição pode contribuir para o planejamento e gestão do 

PNMAR? (parcerias) 

6. Alguma atividade de desenvolvimento econômico sustentável vem sendo 

realizada na região do PNMAR? 

7. Sobre o patrimônio cultural: 

 - Existem manifestações culturais próprias da região? Quais? 

- Existem áreas de práticas religiosas ou outras manifestações culturais dentro do UC? 

Quais? 

- Quais os patrimônios histórico-culturais do PNMAR (material ou imaterial)? 

8. Sobre educação ambiental: 

- Desenvolve projetos de EA (PNMAR, entorno, outras regiões)? Quais? Para qual público? 

- Conhece outras instituições locais atuantes na região do PNMAR? Quais? 

- Tem interesse em estabelecer parceria com o PNMAR? 

9. Sobre turismo: 

- A região onde encontra-se o PNMAR está inserida em algum circuito/roteiro turístico da 

cidade? Se sim, qual? 

- Qual a potencialidade do PNMAR e região para o turismo? Por quê? 

- Quais os principais atrativos turísticos do entorno? 

10. Quais grandes empreendimentos públicos e privados estão sendo construídos 

(ou projetos) na região do PNMAR? 

11. Conhece outras instituições que atuam no PNMAR e/ou entorno? Qual(is) a(s) 

sua(s) área(s) de atuação? Quais impactos exercem no PNMAR (impactos 

positivos e negativos)? 


