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Apresentação

Prezado(a) aluno(a),

O trabalho realizado pela congregação do curso de Turismo da Unisul englobou várias etapas, tendo como 
resultado final a elaboração do novo Projeto Pedagógico para o Curso de Graduação em Turismo, de acordo 
com o estabelecido pela LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Turismo (MEC, 2006) 
e pelas Diretrizes Acadêmicas Institucionais para reelaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de 
Graduação (UNISUL, 2011). Como função social, a atividade turística se caracteriza como lazer, um direito 
que, mais recentemente, começou a ser visto como tão fundamental quanto o trabalho, a moradia, o 
transporte, a segurança, a saúde e a educação.

Por diversos fatores, as pessoas estão dispondo de mais tempo livre e, nesse momento, os profissionais 
de turismo se fazem necessários para orientá-las a usufruir plenamente desse tempo, criando alternativas 
para que o ócio seja substituído por atividades que possibilitem o crescimento e desenvolvimento individual 
e social. As exigências do mundo atual, a dinâmica das interações sociais e os desafios das mudanças nos 
padrões organizacionais tornam imprescindível a formação de um profissional versátil e empreendedor. Nesse 
sentido, o Curso de Turismo foi concebido por uma comissão, que envolveu os professores do curso de 
Turismo presencial, junto ao campus da UnisulVirtual. Em consonância com o diagnóstico inicial, ou seja, da 
necessidade de formação e capacitação de profissionais com essa formação, tendo em vista um mercado em 
constante evolução e expansão, o Projeto Pedagógico do Curso foi elaborado de acordo com as exigências 
diagnosticadas no momento.

O curso, em sua criação, tem como característica diferencial um menor período exigido para integralização 
curricular (três anos) e uma ênfase na análise das demandas e ofertas regionais. Além disso, por meio da 
organização curricular existente, buscou intensificar os processos de flexibilização curricular, contemplados 
pelo Projeto Pedagógico do Curso, promovendo a formação completa do profissional, como cidadão 
pensante e ciente de sua responsabilidade profissional e social.

Assim, os acadêmicos da UnisulVirtual terão a possibilidade de entrar em contato com as diversas correntes 
de pensamentos sobre os mais variados assuntos, com as diferentes ideologias, para elaborar suas próprias 
ideias, sem dogmatismo ou preconceitos, desenvolvendo o raciocínio para o exercício pleno da cidadania 
participativa, de modo a tornar a região em que atuar uma referência em qualidade no atendimento dos 
serviços turísticos (tanto na hospitalidade como na alimentação).

Uma das diferenças entre o curso que era oferecido na modalidade presencial pela UNISUL em relação ao 
agora oferecido na modalidade a distância, é que esse último utilizará, intensivamente, as metodologias 
de autoaprendizagem, com seus respectivos instrumentos de avaliação acadêmica, com todo processo 
de ensino-aprendizagem centrado no desenvolvimento da autonomia – elemento chave dos programas de 
educação a distância, sendo que o estudante poderá contar sempre com o sistema de tutoria permanente, 
para o acompanhamento e avaliação da aprendizagem.

Perfil do formado
Em conformidade com os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura 
(MEC, 2010) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Turismo (MEC, 2006), o Bacharel em 
Turismo ou Turismólogo atua no planejamento, promoção e execução das atividades turísticas. Em sua 
atividade, investiga os potenciais e vocações turísticas regionais, visando a promover o desenvolvimento 
socioeconômico. Gerencia, planeja e administra empreendimentos turísticos, envolvendo-se na elaboração, 
comercialização e execução de roteiros e eventos, considerando a sua sustentabilidade econômica e 
ambiental. Desenvolve, elabora e gerencia planos e programas turísticos municipais, estaduais, nacionais 
e internacionais, atuando com as políticas setoriais. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; efetua 
avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos 
socioambientais.
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O formado no Curso de Turismo da UNISUL deve apresentar as seguintes competências, atendendo às 
Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 2006) e à portaria INEP (ENADE, 2009):

  Reconhecer, compreender e analisar os ambientes geográficos naturais, sociais, econômicos e 
políticos e os elementos que podem ser explorados como recursos turísticos regionais.

  Conhecer, analisar e operar agências de viagens e turismo, elaborando pacotes de produtos e 
serviços para empresas públicas, privadas e pessoas físicas.

  Reconhecer os tipos de transportes e operacionalizar os sistemas de tarifação, comissionamento 
e distribuição do transporte turístico.

  Analisar, propor e implementar alternativas de desenvolvimento econômico, tendo por base a 
concepção de economia social e solidária, e a perspectiva do desenvolvimento sustentável.

  Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à área exata.
  Interpretar e utilizar as diferentes formas de representação de dados experimentais na forma de 

tabelas, gráficos e outras representações semióticas.
  Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar 

métodos e tecnologias adequadas para interpretar a realidade.
  Utilizar conceitos e procedimentos matemáticos para analisar dados, elaborar modelos, resolver 

problemas e interpretar soluções.
  Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados.
  Assumir a coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação de pesquisas que 

envolvam o domínio do cálculo de medidas estatísticas.
  Utilizar ferramentas computacionais para tratar dados experimentais e interpretar resultados.
  Analisar e compreender contextos.
  Aplicar metodologias de investigação.
  Produzir cientificamente.
  Dialogar com as diferenças socioculturais.
  Produzir academicamente.
  Ser capaz de exercer liderança em projetos de TI em ambientes organizacionais.
  Conhecer, analisar e classificar os diferentes tipos de meios de hospedagem e seus setores 

operacionais.
  Conhecer, analisar e classificar as estratégias de gerenciamento e os meios de hospedagem 

considerados alternativos.
  Analisar, compreender e exercitar a controladoria o gerenciamento dos meios de hospedagem.
  Conhecer e promover a segurança no ambiente de trabalho, mediante análise da legislação vigente, 

bem como dos benefícios e obrigações relativas ao trabalho dos setores de prestação de serviços.
  Compreender, analisar e utilizar as tecnologias da informação como ferramenta para a 

otimização dos serviços turísticos.
  Conhecer, interpretar e aplicar códigos, siglas e sinais usados na comunicação turística, 

respeitando também as exigências de acessibilidade regulamentadas por legislação específica.
  Identificar a tipologia dos clientes e aplicar técnicas de fidelização que possam gerar a satisfação 

dos turistas.
  Compreender e analisar o fenômeno turístico e o ciclo de vida dos produtos turísticos em 

consonância com os aspectos geográficos, culturais, sociais e econômicos.
  Integrar, atuar e lidar com planos, programas e projetos relacionados ao patrimônio natural, 

histórico e cultural.
  Planejar ações turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, 

regionais, nacionais e internacionais.
  Promover mudanças organizacionais na busca de resultados qualitativos e quantitativos, por 

meio do raciocínio crítico e criativo diante dos desdobramentos da legalização e dos demais 
efeitos jurídicos relativos à criação de novos empreendimentos organizacionais, bem como sobre 
a manutenção e o funcionamento dos já existentes.
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  Dominar os conhecimentos e as capacidades que concorrem para elaboração de um projeto 
empresarial.

  Desenvolver o raciocínio lógico a partir de jogos empresariais.
  Instigar a atividade empreendedora.
  Ser capaz de dialogar com gestores de negócios, de modo a compreender necessidades de 

informatização nas diversas áreas da organização.
  Equacionar cardápios, fornecedores e quantidades de alimentos e bebidas, de acordo com 

o tipo de evento, propondo soluções criativas e pertinentes para cada situação e utilizando 
adequadamente serviços de alimentação transportada.

  Compreender, planejar e analisar as correlações e as dinâmicas existentes entre o turismo, a 
hospedagem e os serviços de alimentação.

  Utilizar as ferramentas de esportes e aventura para educar, orientar, assessorar, planejar e 
administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, instituições públicas ou 
privadas, e dos demais segmentos populacionais.

  Planejar e gerir negócios agroturísticos com responsabilidade social e ecológica.
  Integrar ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo criativamente face 

aos diferentes contextos organizacionais e sociais, conhecendo, analisando e utilizando métodos 
e técnicas para a recreação e lazer de acordo com o perfil do cliente e das disponibilidades do 
meio turístico onde está inserido o equipamento turístico.

  Conhecer, analisar e gerenciar os inúmeros eventos passíveis de execução e controle.
  Investigar, criar e atuar em empresas e instituições da área do turismo.

Objetivos geral e específicos
É objetivo geral, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Turismo (MEC, 2006), 
que o profissional de Turismo seja capacitado e apto para compreender as questões científicas, técnicas, 
sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o mercado turístico, sua expansão e seu gerenciamento, 
observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual 
e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 
segmentos do campo de atuação profissional.

São objetivos específicos, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Turismo 
(MEC, 2006):

I. compreender as políticas nacionais e regionais sobre turismo;

II. utilizar a metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, abrangendo 
projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, nacionais e internacionais;

III. contribuir na elaboração dos planos municipais e estaduais de turismo;

IV. dominar as técnicas indispensáveis ao planejamento e à operacionalização do Inventário 
Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos turísticos e de permutas 
culturais;

V. dominar técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de viabilidade econômico-
financeira para os empreendimentos e projetos turísticos;

VI. aplicar adequadamente a legislação pertinente;

VII. planejar e executar projetos e programas estratégicos relacionados com empreendimentos 
turísticos e seu gerenciamento;

VIII. intervir no mercado turístico com sua inserção em espaços novos, emergentes ou 
inventariados;
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IX. classificar, com critérios prévios e adequados, os estabelecimentos prestadores de serviços 
turísticos, incluindo meios de hospedagens, transportadoras, agências de turismo, empresas 
promotoras de eventos e outras áreas, postas com segurança à disposição do mercado turístico 
e de sua expansão;

X. dominar técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações geográficas, 
históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, 
gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, como diversas formas de 
manifestação da comunidade humana;

XI. dominar métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes mercados turísticos, 
identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta adequada a cada perfil do turista;

XII. comunicar-se de modo interpessoal, intercultural e expressar-se de forma correta e precisa 
sobre aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das organizações e dos 
traços culturais de cada comunidade ou segmento social;

XIII. utilizar recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, planejar e administrar 
a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, instituições públicas ou privadas, e 
dos demais segmentos populacionais;

XIV. dominar diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua intervenção nos 
traços culturais de uma comunidade ainda não conhecida;

XV. manejar a informática e outros recursos tecnológicos;

XVI. integrar ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo criativamente 
face aos diferentes contextos organizacionais e sociais;

XVII. compreender a complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-industriais, 
onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes propícios para se 
desenvolverem;

XVIII. vivenciar e conhecer a dinâmica das relações humanas, de relações públicas, das 
articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de qualquer evento turístico;

XIX. desempenhar atividades técnico-profissionais, com humanismo, simplicidade, segurança, 
empatia e ética.

Duração do curso
O tempo previsto para a duração do curso é de três anos (seis semestres).

Carga-horária
Carga horária total: 2460 horas.

Reconhecimento
Criação: Resolução CÂM-GES Nº 35, de 14/12/2005.
Alteração de Nomenclatura: Resolução CÂM-GES Nº 77, de 20/12/2006. Reconhecimento: Decreto Nº 1.531, 
de 15/7/2008, publicado no D.O.E-SC de 15/7/2008.

Renovação do Reconhecimento: Portaria Nº 274 de 03/04/2017 - Publicada no DOU Nº 65 de 04/04/2017.
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Em conformidade com o Projeto Pedagógico Institucional (UNISUL, 2010), com as Diretrizes Acadêmicas 
Institucionais (UNISUL, 2011) e o Projeto Acadêmico da UnA Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços 
(UNISUL, 2011), a organização didático-pedagógica do Curso de Turismo adota a concepção de educação 
permanente, nas dimensões socioculturais, científico-tecnológicas e sociotécnicas, por meio de organização 
curricular que permite flexibilidade e mobilidade, valoriza atividades formativas que integram e articulam 
ensino, pesquisa e extensão (norteadas pelas linhas de orientação acadêmica da UnA) e potencializam e 
visam à formação por competências. 

Ciente de seu papel no desenvolvimento da sociedade, a Universidade efetuou um planejamento detalhado 
de suas ações, descrito mediante um documento institucional denominado Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI). No PPI (2010), em um primeiro momento (Item 1 Inserção Regional), a Unisul assume o compromisso 
de se inserir ativamente na comunidade regional onde demanda suas atividades. Nesse caso, o Curso de 
Turismo, oferecido na modalidade a distância, permite atender à demanda pela formação de profissionais 
responsáveis e integrados à sua comunidade, nos diversos polos existentes pelo país.

Na sequência, o PPI da universidade apresenta os Princípios Filosóficos e Metodológicos que formam as 
bases que norteiam as suas ações.

São princípios gerais, mas que servem de parâmetros, de sedimentação para seu modo de pensar. Nesse 
ponto, pode-se afirmar que o Curso de Turismo contempla, em seu projeto pedagógico, os conteúdos de 
formação social e humanística, relacionados diretamente com o pensamento corrente da Instituição, dentro 
dos parâmetros de ética e moral expressos no Projeto do Curso, mediante os conteúdos direcionados à 
formação de um profissional do Turismo ciente dos valores culturais e sociais.

Continuando, o PPI apresenta a Organização Didático-pedagógica; subdividido em Avaliação, Atividades 
Práticas e Estágio, Integralização Curricular, Materiais Pedagógicos e Avanços Tecnológicos. Quanto ao item 
Avaliação, o curso apresenta, em seu projeto, a resolução que trata desse item, respeitando as definições 
inseridas no PPI; mas não somente, acata e pratica toda a política de avaliação da Universidade. Já em 
relação às Atividades Práticas e Estágio, o componente curricular de Estágio Supervisionado em Turismo 
articula o fazer prático do Curso. Notadamente, esse componente curricular possui o objetivo de associar a 
teoria com a prática. Quanto à Integralização Curricular, o Curso possui um aprendizado significativo quando 
articula conteúdos de várias áreas do saber; destacando-se conteúdo das ciências sociais aplicadas. Além 
disso, deve-se destacar as competências específicas do Curso de Turismo. O Curso oferece os componentes 
curriculares teóricos, utilizando os Avanços Tecnológicos oferecidos pela Unisul Virtual, com o uso de 
ferramentas interativas. Isso na UNISUL, é denominado de Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA). Esse 
espaço é considerado amigável, além de bastante completo em termos de comunicação entre o professor 
e o estudante, utilizando ferramentas variadas, como por exemplo: Mural, Avaliação, Fórum, Exposição, 
Midiateca, Professor, Livro Didático no formato digital, vídeo, web aulas, entre outros, que muito contribuem 
para a complementação do ciclo de aprendizagem.

Quanto ao item Responsabilidade Social, o Curso contribui com a sedimentação do PPI na medida em que 
procura atender o mais rapidamente as demandas dos estudantes. Entende-se que uma resposta rápida 
e apropriada por parte da Coordenação do Curso em muito ajuda a criar um ambiente de respeito mútuo, 
contribuindo, assim, para uma ética na escola; desaguando na responsabilidade social, preconizada pela 
política da Unisul. Além disso, a formação do profissional de Turismo, respeitando as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (MEC, 2006) e o Projeto Pedagógico do Curso, visam a formar um cidadão partícipe da sociedade 
e ciente de seu papel nesta sociedade, com respeito, ética profissional e social.

Em relação ao último item, Políticas da Unisul, divide-se em Política de Ensino, Política de Pesquisa, Política 
de Extensão e Política de Gestão. Quanto à Política de Ensino, o Curso atende ao PPI. O Curso visualiza a 
Educação Permanente, filosofia defendida no PPI. Essa visão pode ser notada na forma modular em que o 
Curso está fundamentado, garantindo ao acadêmico o direito às titulações intermediárias, respeitando o seu 
tempo, suas escolhas e seus interesses. Já a Política de Pesquisa acata os preceitos do PPI quando oferece 
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o componente curricular de Estágio Supervisionado, onde o estudante pode escolher a modalidade de 
estágio em Projeto de Ação Social, direcionando seus estudos em um planejamento e execução de atividades 
com efeitos diretos na sociedade.

Quanto à Política de Extensão, os Cursos sequenciais e de extensão também contribuem para os preceitos 
do PPI, pois permitem ao público em geral, com formação mínima em ensino médio, a realização de Cursos 
rápidos, que podem variar em tempo de duração de apenas um dia (extensão), chegando a cursos com maior 
especificidade que poderão durar até 6 meses (Sequenciais).

Cursos esses considerados de profissionalização ou capacitação profissional. Em relação à Política de 
Gestão, a maior contribuição do Curso é em relação ao planejamento turístico e a gestão de produtos e 
serviços turísticos.

Concepções teórico-metodológicas
O Curso de Turismo adota concepções teórico-metodológicas, alinhadas com o Projeto Pedagógico 
Institucional (UNISUL, 2010), com as Diretrizes Acadêmicas Institucionais (UNISUL, 2011) e o Projeto 
Acadêmico da UnA Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços (UNISUL, 2011).

Nesse âmbito, o processo ensino-aprendizagem por competências, visa a ser dinâmico e contextualizado, 
significativo para o acadêmico, profissional e cidadão. Para tanto, o ensino, a pesquisa e a extensão 
são articulados e integrados, aproximam a teoria e a prática com a realização de atividades formativas e 
ambientes de aprendizagem específicos para o estudante do Curso de Turismo. Por sua vez, a avaliação por 
competências procura superar a avaliação tradicional, marcada pela fragmentação da teoria e da prática, 
e descontextualizada em relação à dinâmica do mundo do trabalho, da ciência e da cultura. Sobretudo, a 
avaliação é entendida como um momento de aprendizagem numa perspectiva processual, formativa e de 
aprimoramento contínuo. O currículo está atualizado em função de movimento contínuo e necessário entre a 
academia e a sociedade, em busca da produção, socialização e aplicação do conhecimento, possibilitando 
diferentes itinerários.

Importa considerar que os sujeitos aprendem o que efetivamente precisam saber para sua atividade 
profissional. A experiência do estudante é um elemento fundamental que precisa ser valorizada, sobremodo 
na alocação dessa experiência em situações problema. Assim, a aprendizagem requer problematização 
constante, com vistas a construir soluções, as quais requeiram intensa atividade individual.

As ações didático-pedagógicas precisam estar centradas na estimulação à imaginação e à criatividade 
dos estudantes, procurando exercitar seu raciocínio analítico e sua capacidade de realização. Compete ao 
professor identificar o pensamento do estudante, acompanhando o percurso desse mesmo pensamento 
via levantamento de hipóteses explicativas. Em se tratando de um Curso de Graduação, cabe ao 
professor planejar situações potencialmente capazes de desenvolver as formas de pensar do sujeito, via 
possibilidades reais de problematização do objeto. Esse tipo de encaminhamento didático-pedagógico traz 
subjacente a educação para o pensamento e para a autonomia, competências requeridas dos profissionais 
contemporâneos de qualquer área.

Práticas pedagógicas centradas na ação do estudante implicam uma avaliação processual que contemple 
as diferentes gradações no desenvolvimento dos sujeitos na construção do conhecimento. Uma avaliação 
dessa natureza contrapõe-se à realização de provas avulsas que testem tão-somente conhecimentos 
teóricos, requerendo sim, atividades avaliativas e experimentais constantes e que sejam capazes de averiguar 
em que medida o estudante efetivamente consegue construir conhecimento na interação com o objeto, 
compreendendo a dimensão social e histórica desse mesmo objeto. Desse modo, os instrumentos de 
avaliação precisam ser ressignificados à luz da necessidade de formar profissionais capazes de autogerir seu 
aprendizado.

Com essas premissas, este curso entende possível empreender um processo de formação cujo eixo seja o 
aprender a aprender, com vistas ao desenvolvimento de competências para o exercício profissional. Estando 
capacitado a buscar caminhos convergentes com as necessidades postas pelo mercado, o sujeito estará em 
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condições potenciais de manter um processo constante de aprendizado, alocando sua experiência e suas 
construções cognitivas por ocasião da interação com o meio social e historicamente situado; fazendo dessa 
interação, elemento propulsor de novas construções em um aprendizado constante.

Estrutura curricular 
Os projetos das certificações estruturantes e complementares apresentados contemplam uma adequada 
organização das competências, carga horária, habilidades e conteúdos, atividades formativas e ambientes 
de aprendizagem e bibliografia (básica e complementar). As unidades de aprendizagem estão apresentadas 
por meio da carga horária, ementa; e serão desenvolvidas no plano de ensino. Cada uma das certificações 
listadas está organizadas em ciclos de formação.

Apresenta-se as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem:

Quadro 1: Certificações

Nome da Certificação Tipo de 
Certificação

Carga 
Horária da 
Certificação

Unidades de Aprendizagem (UA) 
Carga 
Horária 
da UA

Agenciamento de viagens Estruturante 180 Geografia Geral e do Turismo 60

Agências de Viagens e Turismo 60

Sistema de Transportes 60

Economia Solidária e 
Desenvolvimento Sustentável

Estruturante 120 Economia Solidária 60

Desenvolvimento Sustentável 60

Elementos de Probabilidade e 
Estatística

Estruturante 60 Probabilidade e Estatística 60

Formação Acadêmico-Científica Estruturante 120 Universidade e Ciência 60

Teoria do Conhecimento 60

Formação Jurídica para Negócios Estruturante 180 Direito Empresarial 60

Direito Tributário 60

Direito do Trabalho 60

Formação Sociocultural Estruturante 120 Socioeconomia e Geopolítica 60

Estudos Socioculturais 60

Gestão de Meios de Hospedagem Estruturante 180 Setores dos Meios de Hospedagem 60

Tipologia dos Meios de Hospedagem 60

Gerenciamento e Controladoria dos Meios de 
Hospedagem

60

Gestão Integrada Estruturante 300 Gestão Estratégica 60

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 60

Contabilidade 60

Marketing 60

Gestão Estratégica de Pessoas 60

Higiene e Segurança do Trabalho Estruturante 60 Higiene e Segurança do Trabalho 60

continua...
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Nome da Certificação Tipo de 
Certificação

Carga 
Horária da 
Certificação

Unidades de Aprendizagem (UA) 
Carga 
Horária 
da UA

Informação Turística Estruturante 180 Prestação de Serviços Personalizados 60

Logística de Sinalização e Acessibilidade 60

Tecnologia da Informação em Turismo e 
Meios de Hospedagem

60

Planejamento Turístico Estruturante 180 Teoria Geral do Turismo 60

Patrimônio Cultural e Natural 60

Estratégias de Planejamento de Turismo 
Público

60

Ecoturismo Complementar 180 Turismo de Esportes e Aventura 60

Lazer e Animação Turística 60

Planejamento e Gestão de Negócios 
Agroturísticos

60

Eventos Complementar 60 Eventos 60

Gestão de Restaurantes Complementar 120 Hospitalidade, Turismo e Gastronomia 60

Gestão de Empresas de Alimentação 60

Gestão Empreendedora Complementar 180 Empreendedorismo 60

Jogos Empresariais 60

Projetos Empresariais 60

Estágio Supervisionado em Turismo Específica 120 Mercado de Trabalho em Turismo 90

Mundo do Trabalho em Turismo 30

Atividades Complementares Específica 60  60

Certificação Eletiva Eletiva 60  60

Carga Horária total do curso  2.460  2.460
 
Fonte: PPC, 2013.

Certificações Estruturantes 
a. Agenciamento de viagens (180 h)

Competências
Reconhecer, compreender e analisar os ambientes geográficos naturais, sociais, econômicos 
e políticos e os elementos que podem ser explorados como recursos turísticos regionais.
Conhecer, analisar e operar agências de viagens e turismo, elaborando pacotes de produtos 
e serviços para empresas públicas, privadas e pessoas físicas.
Reconhecer os tipos de transportes e operacionalizar os sistemas de tarifação, 
comissionamento e distribuição do transporte turístico.

Conteúdos
A organização do mercado turístico. O nascimento do processo de comercialização por meio 
de intermediação no turismo. Conceito e tipologia.

Unidades de aprendizagem
Agências de Viagens e Turismo (60 h)
Ementa: A geografia e sua relação com o turismo. A organização do espaço. A cartografia 
no turismo. O conceito de lugar e o turismo. A geografia e o planejamento estratégico do 
espaço turístico. Turismo e território. O planejamento territorial. Organização, estrutura e 
operacionalização de agências de viagens e operadoras. As agências de viagens e turismo 
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como organizadoras e produtoras de viagens. Regulamentação. Técnicas de negociação, 
comercialização e intermediação de produtos e serviços. Administração e controle, sistemas 
de precificação, posicionamentos. Tipologias. Instituições públicas e privadas relacionadas 
ao setor de agências de viagens e turismo. Novas formas de distribuição.
Sistema de Transportes (60 h)
Ementa: Operacionalização dos transportes em viagens e turismo. Instituições públicas e 
privadas relacionadas à organização de transportes. Tecnologia e transportes. Transporte 
modal. Transportes aéreos. Transportes aquáticos. Transportes terrestres. Negociação com 
empresas de transporte. Sistemas de tarifação. Comissionamento. Sistemas de distribuição 
do transporte em turismo.

b. Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável (120 h)
Competências

Analisar alternativas de desenvolvimento econômico, tendo por base a concepção de 
economia social e solidária, e a perspectiva do desenvolvimento sustentável, para propor e 
implementar projetos sustentáveis em economia social e solidária.

Conteúdos
Economia social e solidária; Sistemas econômicos coletivos e intercooperação; 
As organizações coletivas e autogestionárias como atores da economia social e solidária; 
Desenvolvimento sustentável; 
As dimensões ambiental, política, econômica e tecnológica do desenvolvimento sustentável.

Unidades de aprendizagem
Economia Solidária (60 h)
Ementa: Introdução à economia solidária. Atores e sujeitos da economia solidária e suas 
organizações (Clubes de troca, associações, microcrédito, finanças solidárias, bancos 
comunitários, arranjos produtivos locais). Cooperativas autogestionárias no Brasil e em 
outros países. Autogestão de Fábricas recuperadas. Incubação de empreendimentos 
da Economia Solidária: Processos de incubação, metodologias de monitoramento e 
avaliação. Cooperativas sociais. Instituições e alcances da economia solidária. Movimentos 
sociais. Autogestão. Princípios da Co-gestão do Trabalho na Economia solidária. Políticas 
Públicas para a economia social e solidária. Economia do trabalho. Economia comunitária. 
Socioeconomia. Economia popular.
Desenvolvimento Sustentável (60 h)
Ementa: Concepções de desenvolvimento, de Estado e de Sociedade. Ecologia Política. 
Conflitos socioambientais. Gestão dos bens coletivos de uso comum. Desenvolvimento 
Sustentável: concepções, dimensões, impacto. As diferentes dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável (ambiental, econômica social, política, tecnológica). As organizações como 
agentes de desenvolvimento e sua responsabilidade com a sustentabilidade

c. Elementos de Probabilidade e Estatística (60 h)
Competências

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à área exata.
Interpretar e utilizar as diferentes formas de representação de dados experimentais na forma 
de tabelas, gráficos e outras representações semióticas.
Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais.
Utilizar métodos e tecnologias adequadas para interpretar a realidade.
Utilizar conceitos e procedimentos matemáticos para analisar dados, elaborar modelos, 
resolver problemas e interpretar soluções.
Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados.
Aplicar medidas estatísticas.
Utilizar ferramentas computacionais no tratamento de dados experimentais e interpretar 
resultados.
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Conteúdos 
Conceitos básicos e planejamento de pesquisa. Análise exploratória de dados. Conceitos 
gerais da estatística: população, amostra, tipos de dados e representações de dados. 
Arredondamento de dados. Notação científica e notação de somatório. Distribuições de 
frequências para variáveis qualitativas e quantitativas. Tipos de frequências. Gráficos 
e diagramas. Medidas de tendência central para dados brutos e dados agrupados. 
Comparação entre as medidas de tendência central. Medidas de dispersão para dados 
brutos e dados agrupados. Análise e comparação quanto à dispersão entre séries de dados. 
Teoria Elementar da Probabilidade. Distribuições de Probabilidade discreta e contínua. 
Distribuição binomial e normal de probabilidades. Amostragem e estimativas. Teste de 
Hipóteses. Correlação e regressão. Análise de regressão usando recursos computacionais.

Unidades de aprendizagem
Probabilidade e Estatística (60h)
Ementa: Conceitos gerais de população, amostra, parâmetro, estatística, tipos de dados, 
níveis de mensuração, planejamento de experimentos. Histogramas. Medidas de locação 
e de variabilidade. Boxplot. Ramo e folhas. Probabilidade e distribuições de probabilidade. 
Principais distribuições discretas. Principais distribuições contínuas. Estatísticas e 
distribuições anormais. Estimação pontual de parâmetros de processos. Inferência estatística 
para uma amostra. Inferência estatística para duas amostras. Noções de análise de variância, 
correlação e regressão linear.

d. Formação Acadêmico – Científica (120h)
Competências

Analisar e compreender contextos. 
Aplicar metodologias de investigação. 
Produzir Cientificamente.

Conteúdos 
Produção e socialização do conhecimento na universidade. Estudos da linguagem. 
Metodologias técnico-científicas. Ciência, tecnologia e arte. Teoria do Conhecimento. Ética.

Unidades de aprendizagem
Universidade e Ciência (60h)
Ementa: Universidade, pesquisa e extensão. Estudos da linguagem. Texto e discurso. 
Produção no campo acadêmico e científico. Metodologias técnico-científicas. Análise e 
produção de textos acadêmicos. Elaboração de projetos de pesquisa, planejamentos de 
estudo e elaboração de sínteses.
Teoria do Conhecimento (60h)
Ementa: Ciência, tecnologia e arte. O conhecimento como produção histórico-cultural. 
Concepções e formas de conhecimento. Questões clássicas e contemporâneas sobre o 
conhecimento.  Questões éticas na produção e socialização de conhecimento.

e. Formação Jurídica para Negócios (180 h)
Competências

Promover mudanças organizacionais na busca de resultados qualitativos e quantitativos, por 
meio do raciocínio crítico e criativo diante dos desdobramentos da legalização e dos demais 
efeitos jurídicos relativos à criação de novos empreendimentos organizacionais, bem como 
sobre manutenção e o funcionamento dos já existentes.

Conteúdos
Introdução ao estudo do Direito Empresarial. O conceito de estabelecimento, bens corpóreos 
e incorpóreos. Atos empresariais. A empresa, o empresário e as sociedades empresariais. 
Os títulos de créditos judiciais e extrajudiciais: contratuais e cambais. As obrigações dos 
registros empresariais: contábeis, tributários e trabalhistas. Noções sobre a relação de 
consumo. A Falência, a Recuperação Judicial e a Recuperação Extrajudicial. Introdução 
ao estudo do Direito Financeiro - o Direito Tributário.  Atividades financeiras do Estado e o 
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seu Sistema Financeiro. Normas e princípios gerais do Direito Tributário. Os tributos e suas 
classificações econômica e jurídica. O impacto dos tributos sobre a produção e a prestação 
de serviços. Os processos administrativo e judicial tributário. O Planejamento Tributário como 
fonte para a redução dos custos das empresas. Introdução ao estudo do Direito do Trabalho.  
O conceito de empregador e de trabalhador.  A relação de trabalho e as suas características. 
Os principais direitos dos trabalhadores. O processo trabalhista. As formas de representação 
dos trabalhadores e a negociação coletiva. A Seguridade e a previdência social. Os impactos 
tributários da legislação social sobre as empresas.

Unidades de aprendizagem
Direito Empresarial (60 h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito Empresarial. O conceito de estabelecimento, bens 
corpóreos e incorpóreos. Atos empresariais. A empresa, o empresário e as sociedades 
empresariais. Os títulos de créditos judiciais e extrajudiciais: contratuais e cambais. As 
obrigações dos registros empresariais: contábeis, tributários e trabalhistas. Noções sobre a 
relação de consumo. A Falência, a Recuperação Judicial e Extrajudicial.
Direito Tributário (60 h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito Financeiro - o Direito Tributário. Atividades 
financeiras do Estado e o seu Sistema Financeiro. Normas e princípios gerais do Direito 
Tributário. Os tributos e suas classificações econômica e jurídica. O impacto dos tributos 
sobre a produção e a prestação de serviços. Os processos administrativo e judicial tributário. 
O Planejamento Tributário como fonte para a redução dos custos das empresas.
Direito do Trabalho (60h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito do Trabalho. O conceito de empregador e de 
trabalhador. A relação de trabalho e as suas características. Os principais direitos dos 
trabalhadores. O processo trabalhista. As formas de representação dos trabalhadores e 
a negociação coletiva. A Seguridade e a previdência social. Os impactos tributários da 
legislação social sobre as empresas.

f. Formação Sociocultural (120h)
Competências

Analisar e compreender contextos. 
Dialogar com as diferenças socioculturais. 
Produzir academicamente.

Conteúdos
Sociedade, Estado e Cidadania. Teorias políticas e o estudo das dinâmicas sociais. Cultura, 
Identidade e Diversidade. Estudos étnico-raciais. Ética e Direitos Humanos. Economia, 
política, educação e organizações humanas. Ocupação do espaço geográfico. Meio 
Ambiente e dinâmicas socioambientais.

Unidades de aprendizagem
Estudos Socioculturais – (60h)
Ementa: Sociedade, Estado e Cidadania. Ética e Direitos Humanos. Teorias clássicas e 
contemporâneas para a análise das sociedades. Redes sociais, comunidades e formação 
do sujeito.  Processos midiáticos e práticas culturais.  Cultura, identidade e relações étnico-
raciais. A formação do povo brasileiro.
Socioeconomia e Geopolítica (60 h)
Ementa: Economia, política e organizações humanas. Relações sociais de produção e 
consumo. Organismos internacionais reguladores da política e da economia. Educação 
e ocupação profissional. Ocupação do espaço geográfico. Meio ambiente e dinâmicas 
socioambientais. 
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g. Gestão Integrada (300 h)
Competências

Compreender as necessidades de informatização nas diversas áreas da organização.
Ser capaz de exercer liderança em projetos de TI em ambientes organizacionais.

Conteúdos 
A organização como um sistema social.  Visão Sistêmica.  Os processos administrativos.  
A estratégia empresarial e pensamento estratégico. Principais ferramentas estratégicas 
e suas aplicações. Análise do ambiente externo e interno. Formulação, implementação 
e controle das estratégias. Gestão de pessoas. Planejamento estratégico e políticas de 
recursos humanos. Rotatividade de pessoal e absenteísmo. Clima e cultura organizacional. 
Conceito, objetivo, finalidade, técnica e campo de aplicação da contabilidade. Registros e 
fatos contábeis. Escrituração contábil. Balancetes, demonstrativos de resultado e balanço 
patrimonial. Liderança. Conceitos, abordagens, estilos. O trabalho e a dinâmica das 
equipes. Competências e habilidades das equipes. Fundamentos, funções e orientações do 
marketing. O composto mercadológico. Análise do ambiente de marketing. Comportamento 
do consumidor. Segmentação e posicionamento. Valor para o cliente. Gestão de varejo, 
atacado e logística. O papel do profissional de marketing.

Unidades de aprendizagem
Gestão Estratégica (60 h)
Ementa: A organização como um sistema social. Visão sistêmica. Os processos 
administrativos. A estratégia empresarial em suas diversas abordagens.  Evolução 
do pensamento estratégico. Principais ferramentas estratégicas e suas aplicações. 
Posicionamento estratégico. Análise do ambiente externo e interno. Formulação e formação 
de estratégias. lmplementação e controle das estratégias. Consultoria em gestão estratégica.
Gestão de Pessoas (60 h)
Ementa: Gestão de pessoas na visão tradicional e contemporânea. Planejamento 
estratégico de recursos humanos. Políticas de recursos humanos. Rotatividade de pessoal. 
Absenteísmo. Empowerment. Clima e cultura organizacional. Empregabilidade. Subsistemas 
de recursos humanos.
Introdução à Contabilidade (60 h)
Ementa: Conceito, objetivo, finalidade, técnica e campo de aplicação. Informações sobre 
entidades: noções básicas. Patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. Registros 
contábeis mediante balanços sucessivos. Contas: teoria das contas e os procedimentos 
contábeis básicos, segundo o método das partidas dobradas. Fatos contábeis. Escrituração 
contábil: métodos, processo e livros obrigatórios e facultativos. Balancetes, demonstrativos 
de resultado e balanço patrimonial.
Liderança e Desenvolvimento de Equipes (60 h)
Ementa: Liderança. Conceitos e abordagens. Estilos de liderança orientados para 
responsabilidades e resultados. O trabalho em equipe: fases de constituição de equipes. 
Dinâmica das equipes. O papel das equipes de trabalho. Competências e habilidades das 
equipes.
Gestão de Marketing (60 h)
Ementa: Histórico, evolução e tendências de marketing. Fundamentos, funções e 
orientações do marketing. O composto mercadológico. Análise do ambiente de marketing. 
Comportamento do consumidor. Segmentação e posicionamento. Valor para o cliente. 
Gestão de varejo, atacado e logística. O papel do profissional de marketing.

h. Gestão de Meios de Hospedagem (180 h)
Competências

Conhecer, analisar e classificar os diferentes tipos de meios de hospedagem e seus setores 
operacionais.
Conhecer, analisar e classificar as estratégias de gerenciamento e os meios de hospedagem 
considerados alternativos.
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Analisar, compreender e exercitar a controladoria o gerenciamento dos meios de 
hospedagem.

Conteúdos 
Etimologia da palavra hotel. Histórico: Grécia até o Renascimento. A influência dos 
transportes no desenvolvimento da hotelaria. Hotelaria europeia e americana. A história 
da hotelaria no Brasil. Vocabulário técnico. Classificação oficial no Brasil. Classificação 
internacional. Organograma hipotético de meio de hospedagem. A organização da 
hotelaria e o profissional da hotelaria. Organização e funcionamento de hotéis. O cargo 
de gerência-geral. Deficiência: amplitude e tipologia. Normas de proteção às pessoas 
deficientes relacionadas ao turismo e à hospedagem. A inclusão das pessoas portadoras 
de necessidades especiais no turismo, no lazer e na hospedagem. Tipologias de unidades 
habitacionais e equipamentos previstos. O setor de recepção. O setor de portaria social 
ou conciergeria. Setor de reservas. Setor de telefonia. Introdução ao setor: governanta e 
camareiras. Rotina do setor. As atribuições do setor de gestão de pessoas. Segurança no 
trabalho. Condomínios ou condo-hotéis. Timeshare ou tempo compartilhado. Operadoras 
hoteleiras. O que é necessário possuir para ser considerado um meio de hospedagem 
oficial. Meios de hospedagem extra-hoteleiros. A origem da palavra e o desenvolvimento dos 
hospitais. Breve histórico dos hospitais no Brasil. Hotelaria hospitalar e hotelaria clássica. 
Hotelaria hospitalar e humanização: uma necessidade. A contabilidade aplicada à hotelaria. A 
gestão no contexto da hospitalidade. A controladoria e os setores do hotel. A demonstração 
contábil: conceitos e fundamentos. Analisando os números em contabilidade. A tipologia 
tarifária. Os diferentes meios de hospedagem e suas tarifas. Nomenclaturas internacionais: 
conceitos e definições. Compreendendo o valor de uma tarifa. O processo de formação de 
um preço. Lavanderia própria ou terceirizada. Funções, equipamentos e layout. Rotina de 
trabalho. O almoxarifado. O setor de compras. Controladoria. Auditoria noturna. Manutenção.

Unidades de aprendizagem
Tipologia dos Meios de Hospedagem (60 h)
Ementa: Evolução histórica dos meios de hospedagem (mundo e Brasil). A hospitalidade. 
Tipologia e Classificação dos Meios de Hospedagem (mundo e Brasil). Estrutura física. 
Arquitetura inclusiva para usuários com necessidades especiais. Vocabulário técnico. 
Processos operacionais e de gerenciamento dos setores: recepção, portaria social, reservas, 
telefonia, governança e lavanderia.
Setores dos Meios de Hospedagem (60 h)
Ementa: Processos operacionais e de gerenciamento dos setores: almoxarifado, 
manutenção, compras, recursos humanos e controladoria. Estratégias de gestão: franquia, 
gerenciamento, condo-hotéis. Meios de hospedagem alternativos. Hotelaria Hospitalar.
Gerenciamento e Controladoria dos Meios de Hospedagem (60h)
Ementa: Contabilidade como instrumento de avaliação de empreendimentos na área de 
hospitalidade: caracterização e análise das principais demonstrações contábeis. Estrutura 
tarifária: variáveis internas e externas envolvidas, custos na formação de preço.

i. Higiene e Segurança do Trabalho (60 h)
Competências

Atuar com segurança no ambiente de trabalho, mediante análise e aplicação da legislação 
vigente, bem como dos benefícios e obrigações relativas ao trabalho dos setores de 
prestação de serviços.

Conteúdos
Segurança do trabalho. Acidentes de trabalho. Análise de Riscos Ambientais. Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Doenças Profissionais e Doenças 
do trabalho. Benefícios do trabalhador. Seguridade Social. Noções, importância e 
procedimentos de Primeiros Socorros.
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Unidades de aprendizagem
Higiene e Segurança do Trabalho (60 h)
Ementa: Doenças Profissionais e Doenças do trabalho. Benefícios do trabalhador. 
Seguridade Social. Cálculo de Benefícios. Segurança do trabalho. Acidentes de trabalho. 
Análise de Riscos Ambientais. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
Noções, importância e procedimentos de Primeiros Socorros.

j. Informação Turística (180h)
Competências

Compreender, analisar e utilizar das tecnologias da informação como ferramenta para a 
otimização dos serviços turísticos.
Conhecer, interpretar e aplicar códigos, siglas e sinais usados na comunicação turística, 
respeitando também as exigências de acessibilidade regulamentas por legislação específica.
Identificar a tipologia dos clientes e aplicar técnicas de fidelização que possam gerar a 
satisfação dos turistas.

Conteúdos
Como avaliar se um sistema de informação é bem-sucedido. Exemplos de sistemas de 
informação. O turismo e a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Internet e turismo. 
Tecnologias da informação aplicadas ao Turismo. As agências de viagens e as TIC. Os 
Sistemas de Distribuição Global (GDS). Negócios eletrônicos. Recursos humanos: adequação 
ao uso das ferramentas tecnológicas. As agências de viagens e o mercado Turístico. O 
papel das TIC no planejamento estratégico dos meios de hospedagem. Integração entre os 
meios de hospedagem e parceiros estratégicos. Análise das TIC implementadas nos meios 
de hospedagem. Os impactos da TIC na gestão do destino turístico. Análise da demanda 
e oferta do destino turístico. Integração intra e entre a gestão pública de turismo e os 
parceiros estratégicos. Impactos das TIC na promoção do destino turístico. Análise das TIC 
implementadas nos destinos turísticos. Aspectos da história da comunicação. A importância 
da comunicação e das informações. A sinalização turística. Padrões de sinalização viária 
e de acesso. Especificações técnicas e materiais das placas de sinalização. Simbologia 
internacional viária. Simbologia internacional de acessos. Acessibilidade e inclusão. A 
logística das necessidades especiais.
Legislação brasileira de acessibilidade. Planejamento turístico e acessibilidade. Áreas 
públicas e áreas privadas: limites e usos. Legislação de utilização de ambientes públicos. 
Ambientes públicos: acesso e exploração turística. Organizações turísticas. Experiências 
nacionais em relação a símbolos turísticos. Financiamento e parcerias para a sinalização. 
A sinalização turística e acessibilidade: exemplos práticos internacionais. Surgimento 
e evolução dos serviços. Os serviços e sua natureza. Características dos serviços. 
Conhecendo os clientes da organização. Cliente interno, cliente externo e atendimento. 
Clientes intermediários. Compreendendo a atividade turística. Tipologias de turismo e 
de turistas. Valor agregado. Padronização. Personificação. Regionalização. Satisfação. 
Fidelização. O Concierge. A Associação Les Clefs d-Or. Ferramentas utilizadas. Questionário 
ou Pesquisa de Satisfação. Os clientes com necessidades especiais. Clientes VIPs.

Unidades de aprendizagem
Tecnologia da Informação em Turismo e Meios de Hospedagem (60h)
Ementa: Papel da tecnologia da informação e do conhecimento. O impacto das tecnologias 
da informação e comunicação nas estruturas organizacionais. Internet e turismo. Comércio 
e distribuição eletrônica em turismo e meios de hospedagem. CRM - Customer Relationship 
Management (Gerenciamento das relações com clientes) Intranets e Extranets, CRS - 
Computerized Reservation Systems (Sistemas Computadorizados de Reserva), GDS - Global 
Distribution Systems (Sistemas Globais de Distribuição). Sistemas tecnológicos em meios de 
hospedagem. Produtos e soluções. Interatividade no mercado turístico; DMS - Destination 
Management System (Sistemas de Gerenciamento de Destinação). Gerenciamento das 
informações em destinos turísticos. Estratégia de e-business em destinos turísticos. A 
virtualização das empresas em turismo e hotelaria.
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Logística de Sinalização e Acessibilidade (60h)
Ementa: Logística: conceitos e aplicabilidade. Comunicação visual. A importância da 
sinalização e sua aplicabilidade. Natureza e características dos materiais de sinalização. 
Tipologia e classificação de sinalização. Tecnologia e padrões de acessibilidade. Parcerias 
entre proprietários rurais. Legislação avançada sobre uso de terrenos e terras públicas.
Prestação de Serviços Personalizados (60h)
Ementa: Identificação do Perfil do cliente. Tipos de turistas. Agregação de valor ao serviço. 
Padronização x personalização. Superação das expectativas do cliente. Guest relations. 
Fidelização. Instrumentos de mensuração de satisfação do cliente. Atendimento a clientes 
VIPs. Clientes com necessidades especiais. Turismo alternativo.

k. Planejamento Turístico (180 h)
Competências

Compreender e analisar o fenômeno turístico e o ciclo de vida dos produtos turísticos em 
consonância com os aspectos geográficos, culturais, sociais e econômicos.
Integrar, atuar e lidar com planos, programas e projetos relacionados ao patrimônio natural, 
histórico e cultural.
Planejar ações turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, 
regionais, nacionais e internacionais.

Conteúdos
História e evolução do turismo. Conceitos básicos de turismo. Divisão do tempo e os 
viajantes: classificações. Estrutura do sistema de turismo. Oferta turística e demanda 
turística. A medição do turismo. Os Impactos econômicos e sociais do turismo. Tipologia 
turística. A segmentação da demanda do turismo. A segmentação da oferta do turismo. 
Turismo e desenvolvimento sustentável. O turismo na atualidade. Organizações turísticas. 
Empresas privadas de turismo. O planejamento turístico. O ciclo de vida do produto 
turístico. Definições sobre cultura e patrimônio cultural. Considerações sobre o preconceito 
em relação ao turismo cultural brasileiro. Características, importância, qualidade e 
aplicabilidade dos serviços hoteleiros. Patrimônio histórico e o turismo. Como preservar e 
consumir turismo e museus. Turismo e festas folclóricas. Conceitos e abrangência sobre 
patrimônio natural. Resumo evolutivo histórico do ecoturismo, meio ambiente, conceitos de 
ecoturismo e tipologia de ecoturistas. O desenvolvimento da educação ambiental no mundo. 
Potencialidades ecoturísticas. As relações entre turismo e meio ambiente e os impactos 
ambientais. Legislação ambiental brasileira e desenvolvimento sustentável. O significado 
da atividade turística nos dias atuais. A demanda turística: tendências gerais. O impacto 
do turismo nas comunidades autóctones. Necessidade e importância do planejamento 
turístico. Política e política pública: definições. O papel complementar das organizações 
não governamentais no planejamento turístico. Os principais programas de turismo no 
Brasil. Como ocorre o planejamento turístico em âmbito local. O papel desempenhado pelos 
municípios na estrutura do Estado. Turismo e desenvolvimento municipal: considerações. 
Turismo cultural e os municípios: aspectos relevantes. Aspectos introdutórios acerca 
do planejamento turístico municipal. Modelo de estrutura de um plano municipal de 
desenvolvimento turístico.

Unidades de aprendizagem
Teoria Geral do Turismo (60 h)
Ementa: Noções básicas dos fundamentos teóricos do turismo. Conceitos, definições e 
tipologia. Contextualização histórica do lazer e do turismo. Principais impactos do fenômeno 
turístico. Motivações e fatores condicionantes. Ciclo de vida das destinações turísticas. 
Escala de Doxey. Segmentação do trabalho dentro da atividade turística, atendendo às 
mudanças exigidas pela sociedade pós-industrial.
Patrimônio Cultural e Natural (60 h)
Ementa: Conceito de cultura. Cultura material e simbólica. Conceito de patrimônio. Cultura 
global e cultura local. Preservação e Conservação. O turismo como fator de valorização do 
patrimônio. Patrimônio Nacional e Internacional. Museus, monumentos, prédios históricos. 
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Restaurantes e hotéis temáticos. Legislação ambiental brasileira. Mapeamento de patrimônio 
natural. Sustentabilidade do patrimônio natural na atividade turística.
Estratégias de Planejamento de Turismo Público (60 h)
Ementa: Definições, conceitos e importância do planejamento e estratégias. Objetivo e 
abrangência do planejamento. Formas, características e processos de planejamento. Etapas 
e componentes estruturais, institucionais e operacionais do turismo público. Metodologia do 
inventário da demanda e da oferta. Inventário. Diagnóstico. Organização estrutural, pública e 
privada do Turismo: política, planos, programas, projetos. Etapas de planejamento turístico 
em nível público.

Certificações Complementares 
a. Gestão Empreendedora (180 h)

Competências
Dominar os conhecimentos e as capacidades que concorrem para elaboração de um projeto 
empresarial. 
Desenvolver o raciocínio lógico a partir de jogos empresariais.
Instigar a atividade empreendedora.

Conteúdos
O projeto e o processo de planejamento. Técnicas de elaboração de projetos. Análise 
de mercado. Engenharia do projeto. Tamanho do projeto. A localização do projeto. Os 
investimentos e os financiamentos. Receitas e despesas. Análise da viabilidade econômica, 
financeira, de gestão, humana, tecnológica e material do projeto. Empreendedorismo e 
empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do empreendedor. Qualidades do 
empreendedor. A constituição de empreendimentos: aspectos estratégicos, gerenciais e 
operacionais. Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das organizações. Simulação 
empresarial: diagnóstico, análise e prognóstico organizacional. Tomada de decisão.

Unidades de aprendizagem
Projetos Empresariais (60 h)
Ementa: O projeto e o processo de planejamento. Técnicas de elaboração de projetos. 
Análise de mercado. Engenharia do projeto. Tamanho do projeto. A localização do projeto. Os 
investimentos e os financiamentos. Receitas e despesas. Análise da viabilidade econômica, 
financeira, de gestão, humana, tecnológica e material do projeto.
Empreendedorismo (60 h)
Ementa: Empreendedorismo e empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do 
empreendedor. Qualidades do empreendedor. A constituição de empreendimentos: aspectos 
estratégicos, gerenciais e operacionais. Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das 
organizações.
Jogos Empresariais (60 h)
Ementa: Simulação empresarial: diagnóstico, análise e prognóstico organizacional.  Tomada 
de decisão.

b. Gestão de Restaurantes (120 h)
Competências

Equacionar cardápios, fornecedores e quantidades de alimentos e bebidas, de acordo com 
o tipo de evento, propondo soluções criativas e pertinentes para cada situação e utilizando 
adequadamente serviços de alimentação transportada.
Compreender, planejar e analisar as correlações e as dinâmicas existentes entre o turismo, 
hospitalidade, hospedagem e os serviços de alimentação.
Identificar os diferentes tipos de gerenciamento das empresas de alimentação e seus 
respectivos serviços.
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Conteúdos
Gerenciamento de empresas de alimentação. Tipologia dos restaurantes. Serviços, cozinha, 
pessoal de cozinha e de sala. 
Hospitalidade e serviços de alimentação. Gastronomia como recurso turístico.

Unidades de aprendizagem
Gestão de Empresas de Alimentação (60 h)
Ementa: Teoria e técnicas de gestão de empresas de alimentação. Tipos de 
estabelecimentos, equipamentos, serviços e atendimento. Estruturas. Organização dos 
serviços de alimentos e bebidas. Fluxos de serviços.
Hospitalidade, Turismo e Gastronomia (60 h)
Ementa: Hospitalidade: uma visão da história e atual. O mundo da alimentação. O lazer 
no contexto da hospitalidade. A Gastronomia como recurso turístico. O Enoturismo. 
Interação entre o turismo, a hospitalidade e a gastronomia. Principais destinos turísticos 
gastronômicos.

c. Ecoturismo (180 h)
Competências

Utilizar as ferramentas de esportes e aventura para educar, orientar, assessorar, planejar e 
administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, instituições públicas 
ou privadas, e dos demais segmentos populacionais.
Planejar e gerir negócios agroturísticos com responsabilidade social e ecológica.
Integrar ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo criativamente 
face aos diferentes contextos organizacionais e sociais, conhecendo, analisando e utilizando 
métodos e técnicas para a recreação e lazer de acordo com o perfil do cliente e das 
disponibilidades do meio turístico onde está inserido o equipamento turístico.

Conteúdos
O lazer e sua história no mundo e no Brasil. Conceitos do lazer. Propriedades e obstáculos 
para o lazer. Conteúdos culturais do lazer. O turismo esportivo e de aventura como lazer. 
Origens dos esportes de aventura. Definição de turismo esportivo e de aventura. Classificação 
dos esportes de aventura. Turismo esportivo e de aventura no ambiente rural. Rafting. 
Caminhadas ou Trekking. Escalada e Rapel. Canyoning. Ciclismo e Mountain Bike. Voo 
Livre. Surf e Bodysurf. Turismo Equestre. Corrida de Aventura. Sandboard. Pesca Esportiva. 
Boia Cross. Kitesurf. Mergulho Esportivo. Arvorismo. Canoagem. Balonismo. Turismo de 
observação. Observação de aves (birdwatching ou birding). Observação de baleias (whale 
watching). Observação de paisagens. Conceito e caracterização de turismo no espaço 
rural. Aspectos legais do turismo no espaço rural brasileiro. A procura e a oferta turística do 
turismo no espaço rural. O produto turístico no espaço rural. Análise espacial do destino 
turístico. Roteirização do produto turístico. O desenvolvimento sustentável do turismo no 
espaço rural. Os impactos do turismo no espaço rural. Análise da potencialidade turística de 
propriedades rurais. Identificando o cliente. Concepções e conceitos de ócio, lazer, trabalho 
e recreação. O elemento lúdico na cultura contemporânea. Conteúdos culturais do lazer 
(classificação didático-pedagógica). Educação para o lazer. Animadores socioculturais: quem 
são, onde atuam e o que pretendem. Espaços e equipamentos de lazer e recreação. Diferentes 
populações e faixas etárias. Obstáculos existentes para o lazer e a recreação. Mercado de 
trabalho. Importância e finalidade das atividades de lazer e recreação. Dinâmica de grupo; 
matroginástica; gincana; estafeta e circuito; acampamento e acantonamento; colônia de 
férias e rua de lazer. Algumas teorias sobre jogos. Atividades recreativas e ecoturismo. Rede 
de diversões e entretenimento como recurso turístico. Programas de lazer e recreação em 
espaços e equipamentos de pequeno, médio e grande porte. Programas de lazer e recreação 
para diferentes populações e faixas etárias. Como elaborar um projeto de lazer e recreação 
(etapas, critérios, metodologias e formas de avaliação).
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Unidades de aprendizagem 
Turismo de Esportes e Aventura (60 h)
Ementa: Esportes de aventura, classificação e limitações. Rafting, tracking, rapel e 
escaladas, mountain bike, motocross, parapent. Novos esportes radicais. Equipamentos de 
proteção. Turismo de observação e fotográfico.
Planejamento e Gestão de Negócios Agroturísticos (60 h)
Ementa: Turismo rural e desenvolvimento local. Planejamento para o desenvolvimento 
sustentável do turismo rural em nível local. Gestão de negócios agroturísticos: possibilidades 
e limitações. Turismo rural e política de planejamento sustentável para a realização de 
negócios agroturísticos.
Lazer e Animação Turística (60 h)
Ementa: Caracterização e função do tempo livre. Conceitos, alternativas, classificações e 
condicionantes do lazer. Lazer e animação turística e as diversas faixas etárias. Planejamento 
de atividades de lazer nos diversos segmentos do turismo. Planejamento de programas de lazer 
para o turismo. Colônias de férias e acampamentos recreativos. Gestão e operacionalização do 
lazer no turismo. Rede de diversões e entretenimento como atrativo turístico.

d. Eventos (60 h)
Competências

Conhecer, analisar e gerenciar os inúmeros eventos passíveis de execução e controle.
Conteúdos

História e evolução dos eventos. Eventos: conceitos e definições. Eventos e turismo: uma 
relação de simbiose. Classificação e tipologia dos eventos. Importância e complexidade 
dos eventos. Eventos bem sucedidos: passos decisivos. Principais funções de gestão em 
eventos. Os eventos gastronômicos. As feiras. Os desfiles. Os eventos sociais. Os eventos 
oficiais. Organização e coordenação de eventos. Comunicação e administração nos eventos. 
Recursos humanos e parcerias em eventos. Captação de recursos para os eventos. Fatores 
importantes do marketing em eventos. Pesquisa de mercado e análise SWOT para eventos. 
Público alvo e Mix de marketing.

Unidades de aprendizagem
Eventos (60 h)
Ementa: Relação entre eventos e turismo. Operacionalização da área turística dentro de um 
evento. Eventos turísticos e eventos de outra natureza. Recepção em eventos. Captação de 
eventos. Organização de eventos.

Certificações Específicas 
a. Estágio Supervisionado em Turismo (120 h)

Competências
Investigar, criar e atuar em empresas e instituições da área do turismo.

Conteúdos
Caracterização do estágio. Escolha da modalidade. O mundo do trabalho. Análise de 
ambientes. O diagnóstico e a proposta. Metodologia. Atividades práticas supervisionadas na 
forma de observação e participação ou atividades inerentes ao projeto de ação social.

Unidades de aprendizagem
Mundo do Trabalho em Turismo (30 h)
Ementa: O que é estágio em Turismo. O que caracteriza um estágio em uma Organização. 
Instituições e Empresas (Públicas / Privadas). Tipos de Empresas. ONGs. Estágio em 
empresa e estágio em ação social. Os setores da organização e sua importância para o 
todo. Teoria e prática: às vezes um dilema. Estudo de Caso: uma experiência de estágio. A 
análise SWOT para estudo de ambientes. Estudo de caso: um exemplo utilizando a análise 
SWOT. Identificando os ambientes externos e internos. Propostas de ação. Estudo de Caso: 
uma proposta de ação bem sucedida. Os elementos pré-textuais. Os elementos textuais. Os 
elementos pós-textuais. Exemplo de relatório de estágio em Turismo.
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Mercado de Trabalho em Turismo (90 h)
Ementa: Estágio supervisionado de observação e participação, com apresentação de relatório 
final, em uma das diversas áreas do turismo ou elaboração de projeto de ação social.

Ciclo de formação

Quadro 2: Ciclo de formação

Sem Unidade de Aprendizagem C/H Pré-Req Estrut Curr Base Notas

1 Geografia Geral e do Turismo 60 CET 6,0

1 Socioeconomia e Geopolítica 60 CET 6,0

1 Teoria do Conhecimento 60 CET 6,0

1 Teoria Geral do Turismo 60 CET 6,0

1 Turismo de Esportes e Aventura 60 CCO 6,0

1 Universidade e Ciência 60 CET 6,0

Subtotal 360

2 Agências de Viagens e Turismo 60 CET 6,0

2 Estudos Socioculturais 60 CET 6,0

2 Eventos 60 CCO 6,0

2 Hospitalidade, Turismo e Gastronomia 60 CCO 6,0

2 Lazer e Animação Turística 60 CCO 6,0

2 Patrimônio Cultural e Natural 60 CET 6,0

Subtotal 360

3 Empreendedorismo 60 CCO 6,0

3 Jogos Empresariais 60 CCO 6,0

3 Logística de Sinalização e Acessibilidade 60 CET 6,0

3 Prestação de Serviços Personalizados 60 CET 6,0

3 Probabilidade e Estatística 60 CET 6,0

3 Setores dos Meios de Hospedagem 60 CET 6,0

3 Tipologia dos Meios de Hospedagem 60 CET 6,0

Subtotal 420

4 Direito Empresarial 60 CET 6,0

4 Estratégias de Planejamento de Turismo Público 60 CET 6,0

4 Gerenciamento e Controladoria dos Meios de 
Hospedagem

60 CET 6,0

4 Gestão de Empresas de Alimentação 60 CCO 6,0

4 Projetos Empresariais 60 CCO 6,0

4 Sistema de Transportes 60 CET 6,0

Subtotal 360

5 Direito do Trabalho 60 CET 6,0

5 Direito Tributário 60 CET 6,0

5 Economia Solidária 60 CET 6,0

5 Gestão Estratégica 60 CET 6,0

continua...
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Sem Unidade de Aprendizagem C/H Pré-Req Estrut Curr Base Notas

5 Introdução à Contabilidade 60 CET 6,0

5 Liderança e Desenvolvimento de Equipes 60 CET 6,0

5 Planejamento e Gestão de Negócios Agroturísticos 60 CCO 6,0

5 Tecnologia da Informação em Turismo e Meios de 
Hospedagem

60 CCO 6,0

Subtotal 480

6 Desenvolvimento Sustentável 60 CET 6,0

6 Gestão de Marketing 60 CET 6,0

6 Gestão de Pessoas 60 CET 6,0

6 Higiene e Segurança do Trabalho 60 CET 6,0

6 Mercado de Trabalho em Turismo 90 CET 6,0

6 Mundo do Trabalho em Turismo 30 CES 7,0

Subtotal 360

Certificação Eletiva 60 CEL

Subtotal 60

Atividades Complementares 60 CEL

Subtotal 60

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 2460
 
Fonte: PPC, 2013.

Legenda:
CET - Certificação Estruturante
CCO - Certificação Complementar
CES - Certificação Específica
CEL - Certificação Eletiva

Eletivas 
De acordo com as diretrizes acadêmicas institucionais, as certificações eletivas expressam o conjunto de 
competências entendidas como significativas pelos estudantes e que integralizam currículo em função da 
dinâmica dos campos de saber e de atuação que surjam ao longo do processo de formação. Dependem de 
validação e devem ser avaliadas quanto à carga horária e às competências desenvolvidas.

Laboratório de Agenciamento de Viagens 
Ao acessar o Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) o estudante tem acesso ao Laboratório de Agenciamento 
de Viagens (LAV). Este recurso é destinado aos estudantes, profissionais e pesquisadores da área de turismo. 
A plataforma possui a indicação de ferramentas utilizadas no gerenciamento de agências de viagens, bem 
como sistemas que podem ser muito úteis para os profissionais da área do turismo e da hospitalidade. 
Por meio dessas ferramentas e sistemas, os usuários poderão administrar a venda de passagens e 
hospedagens, organizar seus pacotes personalizados, emitir relatórios de vendas, cadastrar clientes, entre 
outras aplicabilidades simuladas. Esses são alguns exemplos do que você irá encontrar neste ambiente de 
aprendizagem. 
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Entre as ferramentas disponibilizadas pelo Laboratório de Agenciamento de Viagens estão: 

  O Sistema on-line Rezdy, que utiliza em sua plataforma uma aplicação aberta, assim é fácil 
integrar sistemas internos e aplicações web com este motor de reserva. 

  O Programa GerenHotel que gerencia entradas e saídas de hóspedes, possibilitando uma visão 
geral do quadro de hospedagem, o sistema também tem recursos de Gerenciamento e Controle 
de Clientes (CRM) e de controle interno administrativo. 

  O Sistema Turismo destinado a empresas de viagens terrestres de pequeno porte; esse sistema 
é desenvolvido pela empresa CiroSistema.

  Aplicações web (webservices) para buscar hotéis, realizar reservas e comprar bilhetes na 
empresa aérea Táxi Aéreo Marília (TAM), e no portal decolar.com.

Atividades Complementares Curriculares 
Para a conclusão do curso, além das Unidades de Aprendizagem cursadas durante os anos de estudo, o 
estudante deverá comprovar 60 horas cursadas de línguas estrangeiras. Esta declaração ou certificado deve 
comprovar no mínimo 60 horas e pode ser emitida por escola de idiomas, Instituto de Ensino Superior (IES) 
que ofereça curso de línguas ou mesmo a comprovação por meio de curso realizado anteriormente desde 
que comprovado por um certificado de proficiência atualizado (certificado do curso mais proficiência). Por 
exemplo, se o estudante já concluiu um curso de idioma antes de ingressar no curso de Turismo, e tem 
fluência, não precisa efetuar novamente o curso de idiomas, e sim, encaminhar o certificado deste curso 
acompanhado de um teste de proficiência com reconhecimento local ou nacional, atualizado.

É importante destacar que sem este componente curricular obrigatório, não é possível colar grau. Se o 
estudante preferir, poderá cursar idiomas na Unisul.

Biblioteca Universitária e Bases de Dados e E-books On Line 
Acessar os livros recomendados na bibliografia das Unidades de Aprendizagem é outro diferencial do curso 
de Turismo da Unisul. A maioria dos livros indicados pelos professores está disponível para consulta em sua 
totalidade na Biblioteca Universitária e nas bases de dados e e-books on line. Acesse a Biblioteca e saiba 
mais como acessar os materiais.
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Equipe de Tutoria
E-mail: tutoriavirtual@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual - Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Luiz Guilherme Buchmann Figueiredo 
E-mail: guilherme.buchmann@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:tutoriavirtual%40unisul.br?subject=



