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Caro leitor,
Em primeiro lugar, gostaríamos 

de saudá-lo por   ter  você em nossa  
companhia  nessa  nova  caminhada! Sim, a 
Revista Trilhas da Informação, publicação 
bimestral ligada à Coordenação do 
Curso de Turismo, emergiu por duas 
frentes. A primeira, por iniciativa de um 
grupo de pessoas ligadas à Disciplina 
de Oficinas de Textos em Turismo; a 
segunda frente decorre do estímulo 
ao projeto, manifesto nas reuniões do 
Conselho Consultivo da Coordenação 
do Curso, que reúne, quinzenalmente, 
o Coordenador, Edwaldo Sérgio, a Vice-
Coordenadora, Miriane Frossard, e 
oito alunos que representam as quatro 
turmas existentes no segundo ciclo do 
Turismo.
 Assim, esta Revista nasce de um 
esforço coletivo em prol do Curso. Ela 
tem um claro objetivo: Apresentar tudo 
o que acontece no Curso de Turismo. E, 
um consenso a que a equipe da Trilhas 
da Informação chega, após este primeiro 
número, é que há muito mais ações do 
que se pode imaginar. São projetos, 
eventos, visitas técnicas, reuniões, 
enfim, uma enormidade de vivências 
que, até hoje, ficavam invibilizadas para 
boa parte da comunidade acadêmica 
ligada ao Curso.
 Espera-se, com a revista, permitir 
que as ilhas, metáfora que muitas vezes 
designa as ações individuais levadas a 
efeito por centenas de mentes, possam 
ser ligadas por pontes, canais de 
comunicação que aproximam, fomentam 
a troca, estimulam o intercâmbio, não 
apenas de informações, mas também 

de práticas.
 O nome, Trilhas da Informação, 
surgiu mediante uma série de diálogos, 
em que a equipe, enfim, formatou uma 
proposta que aproximasse o ofício da 
escrita da prática turística. Assim, trilhas 
remetem a caminhos, nem sempre retos 
e fáceis, mas sim a descortinar novas 
paisagens, novas pessoas, enfim, novas 
experiências. É isso, caro leitor, que 
no fundo, almejamos com essa singela 
iniciativa que vos entregamos aqui.
 Além disso, importa considerar 
que toda a equipe abdicou da publicação 
de seus nomes, privilegiando, assim, o 
esforço coletivo, não personalizando, 
dessa maneira, nenhuma ação. Há um 
claro anseio aqui: fomentar a noção de 
um todo, em detrimento das partes.
 Se há certo anonimato dentre 
a equipe interna que compôs o 
jornal, decisão consentida também 
coletivamente, o mesmo já não se dá 
em alguns dos textos aqui publicados.
 A primeira seção da Revista, 
intitulada Descerrando Horizontes: Vida 
e obra de pesquisadores do Turismo 
objetiva estimular que os alunos 
do Turismo conheçam não apenas 
o currículo dos pesquisadores, mas 
também um pouco de sua trajetória. 
Em suma, permitir que conheçamos 
os pesquisadores da área em sua 
plenitude, dando a eles um caráter mais 
humano e mais próximo do que os livros 
possam permitir. Para além do Lattes, 
as biografias, que talvez digam um 
pouco mais do que realmente sejamos 
na Universidade.

Editorial
       Trilhas da Informação
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No primeiro número, a professora Christianne Luce 
Gomes gentilmente nos cedeu um texto feito por 

ela mesma, em que se nota que o valor dado às suas 
brincadeiras na infância, por exemplo, antes que ser 
relativizado, parece ser fundamental na consolidação 
dessa importante pesquisadora do Lazer e, por 
extensão, do Turismo.
 Já na seção Acontece no Turismo, o professor 
Thiago Duarte Pimentel salienta suas importantes 
pesquisas ligadas à área do Turismo. Com um perfil 
inquiridor, chama a atenção que, por detrás das 
paredes de laboratórios e gabinetes do Instituto de 
Ciências Humanas, há um ousado projeto em curso: 
a busca por delimitar a área do Turismo. E isso tudo, 
perto de nós!
 Em seguida, vem à tona uma entrevista com 
o professor Edwaldo Sérgio, que, como Coordenador 
do Curso de Turismo, responde a perguntas de 
alunos sobre o novo currículo. Ao receber a equipe 
do Trilhas da Informação, eis uma oportunidade de 
se obter esclarecimentos, face a não existência, ainda, 
de um material escrito sobre o novo currículo no site 
oficial do Curso.
 Por último, a cobertura do Pré-ENTBL, isto 
é, o relato do que aconteceu ao longo dos dois dias 
desse evento, que, dentre outros fins, contribuiu 
para a discussão e enriquecimento da comunidade 
acadêmica ligada ao Turismo da UFJF.
 No mais, caro leitor, desejamos a você uma 
ótima leitura e nossa sincera expectativa de que a 
Trilhas da Informação possa ajudá-lo a percorrer 
melhor os seus caminhos pelo Curso de Turismo da 
UFJF.

Um cordial abraço,
Equipe da Trilhas da Informação
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Ela gosta de caminhar com os 
pés firmes no chão, mas, não 

abre mão de sonhar e de lutar 
para concretizar suas utopias 
e trabalhar para construir um 

mundo melhor.

“

”Christianne Luce Gomes

Acontece no Turismo:“Não sei o 
que se passa no Curso de Turismo!” 
ou “No Curso de Turismo tem 
pesquisa?”.  “Passa-se muita coisa 
ali” e “Sim, se tem pesquisa!”

“
”Thiago Pimentel

A entrevista é bastante útil para 
esclarecer várias dúvidas sobre 

o novo currículo do curso de 
Turismo.

com Edwaldo Sérgio

Nos dias 14 e 15 de maio de 
2014, o Curso de Turismo da 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora promoveu uma prévia 
do que será o  XIII ENTBL – 
Encontro Nacional de Turismo de 
Base Local.

“
”

“

”
SUGESTÕES

Se você possui sugestão de pauta, dúvidas sobre as matérias 
ou crítica a nos fazer, entre em contato pelo nosso e-mail: 

trilhasufjf@outlook.com

       Trilhas da Informação
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           Descerrando Horizontes              

Vida e obra de pesquisadores do Turismo, com
Christianne Luce Gomes

Biografia
 Christianne Luce Gomes é natural de Belo 
Horizonte. Nasceu na noite de uma quinta-feira, em 
17 de setembro de 1970 – um ano marcado, por 
um lado, pela euforia decorrente da participação 
e vitória do Brasil na copa do mundo de futebol 
realizada no México e, por outro lado, por um triste 
período de ditadura militar.
 A professora levou uma vida simples junto 
aos seus familiares. Em maio de 1975 tornou-se filha 
única de seus pais Silvio e Marluce em decorrência 
de um acidente que transformou em anjo o seu irmão 
Silmar, então com 9 anos de idade. Passou a infância 
em Belo Horizonte e viveu alguns anos no interior 
de Minas Gerais, na cidade de João Monlevade. Sem 

irmãos e sem o convívio cotidiano com parentes 
de sua idade, sempre aproveitava os momentos 
na escola para fazer amigos e ampliar os laços 
sociais. Felizmente, em alguns lugares onde viveu 
havia crianças na vizinhança e brincar na rua com 
a turma era uma grande alegria. Esconde-esconde 
e incontáveis tipos de pega-pega, rouba bandeira, 
queimada, pular corda, saltar elástico e brincar com 
o bambolê eram suas brincadeiras preferidas. Ela 
também gostava de fazer bolhas de sabão, desenhar, 
brincar com bonecas e de ser professora, jogar ioiô, 
andar de bicicleta e de patins e praticar esportes.
 Sua formação escolar foi desenvolvida em 
escolas públicas, o que lhe proporciona muito 
orgulho porque em países como o Brasil uma 
educação consistente, contextualizada e crítica 
ainda não é prioridade do Estado. Em 1988, ano de 
retomada da democracia política no país, formou-
se no ensino médio em Belo Horizonte, no Colégio 
Municipal Marconi, onde aprendeu muito com seus 
professores e fez amizades que permanecem até 
hoje.
 Quanto à escolha do curso superior, optou 
pela Educação Física, realizando sua graduação 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
entre 1989 e 1992. Esse período foi enriquecedor 
e ampliou seus horizontes pessoais, profissionais, 
acadêmicos e sociopolíticos – Christianne integrou 
a geração de jovens que ficou conhecida no Brasil 
como “caras pintadas”, um movimento de estudantes 
do ensino médio e superior que, em 1992, lutou pelo 
impeachment do presidente Fernando Collor devido 
às denúncias de corrupção de seu governo.
Durante sua formação superior foi monitora de 
graduação e atuou na disciplina “Educação Física 

     Esta seção tem um objetivo claro: expandir os 
horizontes sobre os pesquisadores do Turismo. Não 
apenas narrar suas publicações, suas conquistas, 
mas também salientar suas respectivas trajetórias de 
vida, suas outras conquistas, ou melhor, a superação 
mostrada por cada um diante das vicissitudes. Para 
inaugurar essa parte do Trilhas da Informação 
apresentamos um pouco da trajetória de uma 

Christiane Luce Gomes

pesquisadora mineira, professora da Universidade 
Federal de Minas Gerais, que tem legado uma 
importante contribuição não apenas ao fazer 
científico, mas à convivência amiga e enriquecedora 
para com aqueles que a conhecem: Christianne Luce 
Gomes. 
     A professora gentilmente nos forneceu o texto a 
seguir, publicado pela Revista Trilhas da Informação.

       Trilhas da Informação
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para o 3º grau”. Essa experiência despertou o seu 
interesse em dar continuidade aos seus estudos 
com o objetivo de seguir, futuramente, uma carreira 
acadêmica. Por isso, já no decorrer da graduação 
realizou cursos complementares, participou de 
eventos científicos e apresentou alguns trabalhos. 
Suas primeiras sistematizações constituíam, 
basicamente, relatos das experiências acadêmicas 
desenvolvidas no contexto universitário.
Paralelamente, procurou complementar sua 
formação através da inserção no campo de atuação 
profissional. Desse modo, nos últimos semestres da 
graduação atuou em clubes, academias e escolas. 
Foi um período atribulado e financeiramente 
difícil, estudo e trabalho lhe deixavam pouco tempo 
disponível para o lazer, mas sempre que podia 
ela assistia à filmes, lia livros, escutava música, 
conversava com os amigos e festejava com os colegas 
da faculdade. Ainda cultiva grandes amizades 
daquela época. Nas férias, tirar fotos e viajar sempre 
foram duas paixões.
 Concluída a graduação, trabalhou no Minas 
Tênis Clube e no Colégio Promove, sem, contudo, 
desistir da carreira acadêmica retornando logo 
depois à UFMG para fazer um curso de Especialização 
em Lazer e, no ano seguinte, ingressou no Mestrado, 
defendendo sua dissertação ao final de 1995.
 Em 1996 Christianne realizou um concurso 
público e ingressou como docente efetiva da UFMG, 
onde anteriormente já havia sido professora 
substituta. Apesar do cargo efetivo, a docente 
nunca relegou o desenvolvimento de sua carreira 
acadêmica, enriquecendo seu currículo com um 
Doutorado em Educação (concluído em 2003), 
um Pós-doutorado em Ciências Políticas e Sociais 
(finalizado em 2012) e, mais recentemente, um 
curso de Formação em Cinema (2013), ampliando 
sua mobilidade pelos instigantes caminhos da arte. 
Assim, sua formação priorizou a busca de novos 
conhecimentos e saberes contextualizados, críticos/
criativos sobre o lazer.
 Em quase 20 anos como professora da 
UFMG, ministrou diversas disciplinas em distintos 
cursos e diferentes níveis formativos, orientou 
estudantes de graduação e de pós-graduação, 
realizou pesquisas, desenvolveu ações no campo da 
extensão universitária, assumiu responsabilidades 
políticas e administrativas em vários âmbitos da 
universidade e fora dela, publicou livros e outros 
trabalhos, participou de eventos em diversos países 

e estabeleceu vínculos de cooperação acadêmica, 
especialmente no contexto latino-americano.
 Suas primeiras publicações são assinadas 
como Christianne Werneck e entre os livros que 
publicou como única autora ou em coautoria, estão: 
“Lazer, trabalho e educação: Relações históricas, 
questões contemporâneas” (2000; reeditada em 
2008); Lazer e mercado (2001), Lazer, recreação 
e educação física (2003); Dicionário crítico do 
lazer (2004), Lazer, lúdico e educação (2005); 
Metodologia da pesquisa aplicada ao lazer (2005); 
Lazer na América Latina (2009); Lazer, turismo e 
inclusão social: Intervenção com idosos (2010). Sua 
obra mais recente é Horizontes latino-americanos 
do lazer (2012) e encontra-se no prelo o livro 
Formação em Lazer/Recreación/Tiempo Libre, cuja 
publicação pela Editora UFMG está prevista ainda 
em 2014. A maioria dessas obras está disponível 
gratuitamente na internet, no site do grupo de 
pesquisa por ela coordenado, o grupo Otium – 
Lazer, Brasil e América Latina, no seguinte endereço 
eletrônico: http://grupootium.wordpress.com.
 Entre as diversas ações por ela idealizadas 
e concretizadas em parceria com colegas, destaca-
se a criação do Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG, com 
cursos no nível de mestrado (criado em 2006, único 
do Brasil) e de doutorado (criado em 2012, único da 
América Latina).
 Sempre contou com o apoio familiar 
para buscar a realização pessoal e profissional, 
especialmente de sua mãe, de seu pai e de seus 
filhos Bernardo (nascido em novembro de 1996) 
e Henrique (maio de 1999). Seus filhos são um 
lindo presente que a vida lhe proporcionou e a 
maternidade lhe fez compreender o que é amor 
incondicional.
 Christianne – ou apenas Chris, como é 
carinhosamente chamada pelos colegas – se 
considera uma pessoa simples, persistente, positiva, 
dedicada e colaborativa. É também reservada, 
afetuosa e criativa. Um aprendizado importante: 
saber dizer “não”. Uma satisfação: amar. Ela gosta 
de caminhar com os pés firmes no chão, mas, não 
abre mão de sonhar e de lutar para concretizar 
suas utopias e trabalhar para construir um mundo 
melhor. Afinal, ela sempre leva em consideração as 
sábias palavras de Shakespeare: “Se os seus sonhos 
estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles 
estão no lugar certo; agora, construa os alicerces.”

                     Descerrando Horizontes           Trilhas da Informação        Trilhas da Informação
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“Não sei o que se passa no Curso de 
Turismo!” ou “No Curso de Turismo 
tem pesquisa?”.  “Passa-se muita coisa 
ali” e “Sim, se tem pesquisa!” Eis o que 
poderíamos responder após conhecer um 
pouco dos projetos de um dos professores 
do Curso, Thiago Pimentel. Atualmente, na 
Coordenação do Bacharelado em Ciências 
Humanas, o turismólogo formado pela 
UFMG recebeu a equipe do Trilhas da 
Informação no final de maio e, ao dialogar 
conosco, contou um pouco de seus muitos 
projetos, muitos deles ligados à pesquisa, 
podendo, assim, explicitar um pouco, na 
seção Acontece no Turismo, do que ocorre 
atualmente no Turismo, da UFJF.

 O Professor Thiago Pimentel é Bacharel 
em Turismo pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2005), Mestre em Administração também 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008) 
e Doutor em Ciências Sociais (Sociologia) pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. É membro 
titular e vice-presidente do COMTUR - Conselho 
Municipal de Turismo da cidade de Juiz de Fora, MG. 
Atualmente o pesquisador possui em andamento 
projetos ligados ao estudo turístico como também 
aos estudos das Ciências Sociais. Seu grupo de 
pesquisa COGITO (Conhecimento, Organização e 
Turismo) produz estudos a partir de projetos de 
pesquisa, de desenvolvimento, projetos técnicos e 
projetos de extensão.
 Na discussão do Turismo, as seguintes linhas 
de pesquisa são tratadas: Prospecção, Produção, 
Sistematização e Difusão de Conhecimentos 
Científicos em Turismo; Governança territorial, 
Articulação Social e Planejamento em Destinos 
Turísticos; Filosofia da Ciência: Realismo Crítico e 
Hermenêutica; Sistemas Sociais de Ação Coletiva; 
e Emergência e Institucionalização do Campo 
Turístico. Dessas, se originam projetos que buscam 
aprofundar a análise turística em seus aspectos de 
produção e legitimação. 

 O Observatório Mineiro de Turismo (OMT), 
por exemplo, é um centro de pesquisa por meio 
do qual são orientadas a produção, compilação e 
difusão do conhecimento turístico a outros centros, 
academia e mercado. Este órgão está vinculado ao 
Centro de Pesquisas Sociais da UFJF e possui parceria 
com diversas entidades como a Universidade de São 
Paulo/USP; Universidade Federal de Viçosa/UFV; 
Instituto Federal Tecnológico do Sudeste de Minas 
Gerais/IFET-MG; entre outras, bem como entidades 
governamentais tais como Secretaria Estadual de 
Turismo de Minas Gerais/SETUR-MG; o Conselho 
Municipal de Turismo de Juiz de Fora/COMTUR-
JF; a Prefeitura Municipal de Turismo/PMJF, entre 
outras.
 Um projeto proveniente das ações do OMT 
é o “Mapeamento dos Centros de Pesquisa e da 
oferta Educacional de Cursos de Turismo no Brasil 
e no Exterior: notas preliminares para delimitação 
do campo turístico mundial” que objetiva mapear 
a oferta de ensino em turismo nos níveis de 
graduação, mestrado e doutorado e da produção 
de conhecimentos em turismo no âmbito mundial. 
Este projeto foi aprovado pela chamada do edital 
universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico/CNPq. 

Acontece no Turismo!

Thiago Pimentel

       Trilhas da Informação
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 Além dos projetos de pesquisa elaborados, 
o professor também mantém projetos de 
desenvolvimento, que são projetos mais longos, mas 
que também buscam contribuir com a produção 
de conhecimento. Na área de turismo, atualmente 
está em andamento “Redes de Centros de Pesquisa 
e planejamento em Turismo no Brasil” que consiste 
na formação de uma entidade de articulação das 
redes e centros de pesquisa em turismo a fim de 
promover efetivamente a consolidação e difusão do 
conhecimento em turismo.
 A revista ABET – Anais Brasileiros de 
Estudos Turísticos, outra iniciativa do professor em 
parceria com o colega, Edwaldo Sérgio, é um projeto 
de extensão, ou seja, além da pesquisa científica, 
atua também como ferramenta de intervenção.  Seu 
objetivo é difundir o conhecimento científico na área 
de turismo. Para o desenvolvimento destes e outros 

projetos, o professor Thiago Pimentel conta com 
uma equipe interdisciplinar de alunos. São alunos 
da UFJF de diversos cursos de graduação, bem como 
do mestrado e doutorado, ambos do Programa de 
pós-graduação em Ciências Sociais/PPGCSO, ao qual 
o professor é vinculado, que se identificam com as 
linhas de pesquisas e são selecionados para atuar 
em tais projetos; e também alunos do exterior, da 
Universidad Autónoma de Sinaloa/UAS (México), 
onde ele atuou como professor visitante e celebrou 
convênios entre a UFJF e a UAS.
 Há ainda editais vinculados a bolsas de 
Treinamento Profissional, Monitorias em disciplinas 
do professor e a bolsa da Coordenação do Bach que 
não estão diretamente ligados ao Curso de Turismo 
ou à produção de conhecimento turístico, mas que 
podem ser aproveitados por alunos do Curso.

 Em meio a processos, reuniões 
e disciplinas, o professor Edwaldo, 
Coordenador do Curso de Turismo, recebeu 
a equipe do Trilhas da Informação, no 
último dia 03 de junho, para conversar sobre  
o Curso de Turismo. Após coletar dúvidas 
de alunos, os estudantes entrevistaram o 
professor durante aproximadamente uma 
hora. A entrevista, apresentada na íntegra, 
pode ser bastante útil para esclarecer 
várias dúvidas sobre o novo currículo do 
curso de Turismo.

Acompanhe nas próximas páginas.

Tirando dúvidas sobre o curso de Turismo

Edwaldo Sérgio

       Trilhas da Informação        Trilhas da Informação
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Edwaldo: Todas, não. É importante esclarecer que as 
disciplinas eletivas são aquelas que o aluno tem que 
cursar dentro de um rol disponível, ou seja, ele tem 
que cursar, de um universo de quase 50 disciplinas, 
5 delas. A escolha desse grupo de disciplinas maior, 
composto por quase 50 disciplinas foi feito a partir 
do critério de que elas seriam disciplinas que 
enriqueceriam a formação do discente de Turismo. 
Elas são oriundas de vários departamentos da UFJF, 
a maior parte delas possivelmente já foi cursada no 
BACH, sendo possível aproveitar, ainda, três línguas 
instrumentais. Entretanto, ressaltamos que o projeto 
pedagógico do curso ainda pode sofrer um ou outro 
ajuste até que todo o seu trâmite seja concluído, e 
cuja previsão para a sua aprovação é junho de 2014.

Edwaldo: 180 horas de atividades complementares; 
300 horas de estágio supervisionado obrigatório. 

Edwaldo: Para estágio, podem ser aproveitadas 
bolsas de monitoria, extensão e pesquisa. Para 
atividades complementares, atividades de 
iniciação à docência, à pesquisa, à extensão ou  
treinamento profissional podem ser aproveitadas 
em conformidade com a resolução 023/2004, que, 
aliás, está disponível no site do Curso de Turismo, 
no item “Atividades Complementares”.  Para 
requerer o computo de créditos nas 180 horas de 
Atividades Complementares, o discente precisa 
reunir a documentação que comprove a realização 
das atividades, cursos, bolsas, dentre outras. Essa 
documentação deve sempre estar assinada pelo 
responsável pela atividade e, após isso, ele deve se 
dirigir à Coordenação, para abertura de processo 
relativa à demanda. Após análise do Coordenador, 
o processo é destinado ao CDARA ou, em caso de 
inconsistência na demanda, o discente é avisado 
para regularizar a situação.

Edwaldo: A ênfase em Gestão de Empreendimentos 
Turísticos objetiva fornecer ao estudante uma 
robusta e consolidada formação em torno das 
grandes áreas de gestão que envolvem o trabalho do 
turismólogo – tal como advoga e recomenda o MEC 
– a saber: a gestão profissional de relações sociais, 
organizações e interorganizacionais no Turismo, 
a partir da visão multiatributos deste setor. Assim, 
esta área de concentração apoia-se em dois pilares 
principais: O gerenciamento e a operacionalização 
das áreas funcionais dos empreendimentos turísticos 
(marketing, recursos humanos, produção/logística, 
contabilidade/finanças) sejam eles públicos, 
privados ou do terceiro setor.
 O conhecimento crítico sobre as relações 
organizacionais, a partir do entendimento das 
interações entre estrutura e agência, sob o olhar 
de questões de cunho social, cultural, institucional, 
relativos à raça, gênero, poder e etc., na “construção” 
do cotidiano turístico. Nesse sentido, pretendemos 
aqui fornecer ao discente a compreensão desses 
processos de organização, em ambas as escalas, e os 
requisitos necessários para sua atuação, manutenção 
e intervenção, a fim de propiciar condições favoráveis 
à experiência turística, bem como transformações 
positivas para as empresas, comunidades e 
localidades que vivem dessa atividade. Já a ênfase 
em Patrimônio e Gestão de Destinos Turísticos 
tem como orientação o postulado epistemológico 
que reconhece o turismo como uma prática social 
calcada em diferentes sujeitos e situada no tempo 
e espaço, oferecendo uma formação muito mais 
pautada por aspectos vinculados ao indivíduo e suas 
relações com o ambiente e a sociedade.
 Portanto, esta ênfase pretende preparar o 
bacharel em turismo para atuar no planejamento, 
implementação, monitoramento e intermediação 
de políticas, planos, programas e projetos de 
desenvolvimento turístico em localidades, com 
foco nos interesses sociais, históricos, culturais, 
políticos, econômicos e ambientais; assim 
como muni-lo de competências para a atuação 
em organizações públicas, privadas e civis que 
visem o desenvolvimento turístico alternativo 
e complementar aos moldes mercadológicos 
convencionais, privilegiando iniciativas turísticas de 
interesse social e público.

Professor, as disciplinas cursadas no Bach podem 
ser computadas como eletivas no Turismo?

Qual o total de horas/créditos de atividades 
complementares e de estágio são necessárias 
cumprir para formar no Turismo?

Bolsas de monitoria, Treinamento Profissional 
e outros projetos contam créditos para as 
atividades complementares e/ou estágio no 
Turismo? Como funciona?

Quais as diferenças entre as duas ênfases do 
curso de Turismo?

       Trilhas da Informação
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Edwaldo: Ele não pode cursar as duas 
simultaneamente. O discente que se graduar no 
Curso de Turismo, sendo sua vontade, poderá pedir 
reingresso na UFJF para cursar uma 2ª Ênfase. Neste 
caso, ele só terá direito a reingressar no Curso de 
Turismo em até um ano, no máximo, de sua colação 
de grau no Curso de Turismo. O reingresso deverá ser 
aprovado a partir de dois critérios: (1) a existência 
de vagas e (2) o Índice de Rendimento Acadêmico 
(IRA). Aceito o reingresso, o discente deverá cursar 
a 2ª Ênfase em três períodos letivos, tendo que 
elaborar um novo Projeto de TCC, cumprir com as 
disciplinas obrigatórias da Ênfase, cursar quatro 
disciplinas eletivas, cumprir mais 180 horas de 
Atividades Complementares e 300 horas de Estágio 
Supervisionado em área afim à Ênfase escolhida. 
Como o discente já possui o título de Bacharel em 
Turismo, após o término da 2ª Ênfase, ele terá seu 
diploma atualizado com o carimbo da 2ª Ênfase.

Edwaldo: Planejamento Turístico, colaboração para 
a realização de políticas públicas em Turismo, gestão 
de destinos turísticos, proposição de ações em torno 
do lazer, realização de eventos, colaboração para a 
organização e gerenciamento de empreendimentos 
turísticos; atuação junto a setores de organizações 
privadas e públicas ligadas ao turismo e, dentro delas, 
a participação em áreas, como marketing, logística, 
recursos humanos, de, por exemplo, empresas, como 
meios de hospedagem e de transportes.

Edwaldo: Acreditamos que, por um lado, os 
conhecimentos amplos em torno de destinos 
turísticos o capacitam, mais do que outros 
profissionais, a pensar as localidades em toda a sua 
totalidade, fomentando, assim, um turismo mais 
comprometido com as populações locais e com 
aqueles que a visitam. Por outro lado, sob a ótica das 
organizações, ele, ao possuir a visão abrangente de 

toda a cadeia do turismo, pode realizar uma gestão 
integrada da firma que representa, aumentando 
a eficiência administrativa, minimizando custos e 
aumentando os benefícios organizacionais.

Edwaldo: Bem, depende da parceria que se quer 
realizar. Existem duas mais utilizadas. Convênios 
de estágio, em que a organização se cadastra junto 
à Coordenadoria de Estágio da UFJF e, a partir disso, 
pode demandar discentes do Turismo para trabalhar; 
outra forma se dá via convênios de extensão, via 
Pró-Reitoria de Extensão, em que professores do 
Curso de Turismo podem desenvolver atividades em 
parceria com prefeituras, por exemplo. Essas são as 
duas principais, embora, dependendo da demanda, 
possa-se pensar em alternativas. 

Edwaldo: Bem, o estágio é uma oportunidade de 
experienciar in loco realidades vividas por um 
Turismólogo, fomentando, assim, um enriquecimento 
da sua formação. Entretanto, nós, da Coordenação 
do Turismo, especialmente, a Comissão de Estágio 
recebemos propostas de estágios de empresas 
e órgãos públicos, repassando-as ao estudante. 
Também temos a função de acompanhar o estágio 
do discente, designando um orientador, para que o 
estágio não seja algo pró-forma, mas, de fato, uma 
vivência enriquecedora para o profissional. 
 Quanto à documentação para realizar, isso 
depende muito de cada estágio, de cada empresa, 
mas, em geral, o estudante precisa observar: i) se a 
empresa é conveniada com a UFJF; ii) providenciar 
três cópias do termo de compromisso, documento 
que celebra o vínculo entre empresa, estagiário e 
UFJF e do plano de estágio, documento em que ele 
apontará suas funções na organização. 
 Ressalta-se que esses documentos passam 
pela Coordenação do Turismo, para, em seguida, 
serem designados para a Coordenadoria de Estágio; 
iii) ao final do estágio, o discente precisa entregar, 
em até 30 dias, uma cópia do relatório de atividades, 

Quais os procedimentos para o estudante que 
quer cursar as duas ênfases?

Quais as possíveis áreas ou cargos o aluno do 
Turismo estará capacitado a atuar ao se formar?

Qual o diferencial do turismólogo em relação às 
demais profissões? O que só ele está apto a fazer?

De que forma podem ser desenvolvidas parcerias 
do Curso de Turismo da UFJF com empresas, 
órgãos públicos ou até ONGs? 

Como e de que forma ocorre o processo dos 
estágios, ou seja, como são viabilizados esses 
estágios e o que é necessário, para a efetivação 
deles? 
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em que ele descreve quais feitos foram realizados ao 
longo do estágio.
 Entretanto, o aluno, segundo a legislação 
vigente, nunca poderá ultrapassar 30 horas/semana.

Edwaldo: Essa pergunta nos remete a duas 
respostas. Uma questão são as disciplinas cursadas 
no BACH para entrar no segundo ciclo; outra questão 
diz respeito às disciplinas do Curso de Turismo 
oferecidas no BACH necessárias para se formar no 

segundo ciclo. Para o aluno se formar no BACH e ir 
para o segundo ciclo do Turismo ele precisa cursar 
as cinco disciplinas código TUR oferecidas na área de 
concentração, a saber: Organizações e Produção de 
Bens Turísticos; Práticas e Representações Culturais 
no Turismo; Ambiente e Sociedade; Fundamentos 
do Planejamento Turístico e Abordagens Teóricas do 
Turismo; já para se formar no Turismo, ele precisa, 
além dessas cinco disciplinas, cursar Mobilidades 
Contemporâneas, Turismo e Globalização, 
Fundamentos do Turismo, Fundamentos do Lazer e 
Dimensões da Hospitalidade. 

Quais são as disciplinas pré-requisito do BACH, 
para poder cursar o Turismo?

 Nos dias 14 e 15 de maio de 2014, o Curso 
de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora 
promoveu uma prévia do que será o  XIII ENTBL – 
Encontro Nacional de Turismo de Base Local, que 
acontecerá em novembro, nas dependências do 
Instituto de Ciências Humanas, da UFJF.
 O Pré-ENTBL, foi organizado pelos alunos da 
disciplina de Eventos, cuja responsável é a professora 
Alice Arcuri. O evento teve como tema “Economia e 
criatividade: arranjos e práticas sociais no turismo” 
e discutiu, entre outras questões relevantes, que 
serão abordadas no encontro nacional em novembro, 
itens como o Turismo de Base Local e a Economia 
Criativa.
 Para a realização do evento foram convidadas, 
respectivamente, as palestrantes Edilaine Albertino 
de Moraes, professora do Departamento de Turismo 
da UFJF, a turismóloga e gerente do projeto Minas 
Criativa, da Secretaria de Turismo e Esportes de 
Minas Gerais Marina Pacheco Simião e a Turismóloga 
e Presidente do Circuito Turístico Caminho Novo 
Danielle Feyo.
 O evento buscou oportunizar o debate 
sobre questões ligadas ao XIII Encontro Nacional 
de Turismo de Base Local, propiciando, assim, à 
comunidade acadêmica do turismo de Juiz de Fora 
se inteirar melhor sobre o assunto. Além disso, a 
experiência serviu como um laboratório para se 
colocar em prática os conhecimentos amealhados 
na disciplina de Eventos. Com aproximadamente 70 
participantes, o Pré-Entbl contou com exposições 

de  Edilaine Albertino, que abordou a trajetória do 
conceito de Turismo de Base Local, Marina Simião, 
que narrou as experiências ligadas ao turismo e à 
cultura local, apoiadas pelo Governo de Minas e 
Danielle Feyo, que encerrou a noite trazendo ao 
público o caso das cervejas artesanais, produto este 
apresentado dentro do Circuito Turístico Caminho 
Novo.
 A iniciativa prosseguiu no dia 15 de maio 
quando houve a realização de uma oficina ligada 
a patrimônio e turismo, que contou com artesãos 
e produtores locais. Essa ação foi coordenada pela 
presidente do Circuito Turístico Caminho Novo, 
Danielle Feyo, em parceria com o Curso de Turismo, 
da UFJF.  A oficina ocorreu, na parte da manhã do 
dia 15 em Matias Barbosa e, à tarde, em Juiz de Fora. 
Já no dia 16, foi a vez de Santos Dumont receber a 
iniciativa, finalizando, assim, as atividades do Pré-
Entbl.

Cobertura do 
Evento Pré-ENTBL
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