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 Opcional
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NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 créditos
PRÉ-REQUISITO(S): Não há pré-requisito
EMENTA DA DISCIPLINA: A disciplina tem por objetivo geral proporcionar trabalhos de campo para provocar reflexões
sobre a complexidade do fenômeno turístico e suas interfaces, a partir de um olhar interdisciplinar. Como objetivos
específicos, pretende-se: relacionar os aspectos teóricos e práticos do fenômeno turístico em destinos e atrativos turísticos;
exercitar a observação direta e participante de lugares turísticos; possibilitar o diálogo com sujeitos e lideranças locais para
visualizar as redes de relação entre os atores sociais; identificar lacunas, problemas, conflitos e demandas relativas ao
fenômeno turístico e sua interface com outros aspectos e atividades do destino estudado; possibilitar o deba te e a reflexão
sobre questões emergentes a partir da visita e indicar potencialidades e recomendações para o turismo na localidade
estudada.
PROGRAMA DA DISCIPLINA:
GRADUAÇÃO
1.
Introdução à noção de interdisciplinaridade
1.1
Do pensamento científico clássico ao pensamento complexo
1.2
Perspectivas interdisciplinares teóricas e conceituais
2.
2.1
2.2

PÓS-GRADUAÇÃO

Estudos Interdisciplinares aplicados ao Turismo
Turismo como fenômeno social complexo
Planejamento e organização do turismo

3.
Dimensões científicas e técnicas entre teoria e prática no turismo
3.1 Princípios norteadores
3.2 A pesquisa e a extensão em Ensino Superior: objetivos e metodologias
3.3 Metodologias e instrumentos para trabalhos de campo
4.
Trabalho de campo: estratégia de aproximação entre teoria e prática
4.1 Identificação de tema com base em problemática
4.2 Seleção da localidade de Juiz de Fora ou entorno; e outra que seja um destino tur ístico consolidado ou uma localidade
potencialmente turística
4.3 Elaboração de metodologia e cronograma de pesquisa e atuação
4.4 Estudo e contextualização da realidade local por meio de pesquisa bibliográfica e documental
4.5 Preparação dos instrumentos para trabalho de campo e realização das atividades programadas
4.6 Sistematização, discussão e análise dos dados coletados em campo
4.7 Síntese e recomendações.
5.
Balanço das atividades: por uma abordagem de práxis interdisciplinar do turismo.

