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O conhecimento das viagens através dos tempos situa o desenvolvimento do turismo nos periodos pré e 
pós- capitalista. Os conceitos e definicoes de turismo tem como função mostrar uma padronização de 
entendimento do fenomeno turistico. Os efeitos da atividade turistica sobre o destino nos contextualiza os 
impactos produzidos pela atividade sobre a economa, a cultura, a sociedade e o meio ambiente. O mercado 
e o marketing no turismo é mostrado através de seus elementos e componentes. A gestão governamental 
do turismo demonstra a existencia de uma política de turismo brasileira. As perspectivas do turismo e a 
atuação profisional coloca atividade como uma setor produtivo de importancia nacional e mundial. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Na modalidade de Ensino Remoto Emergencial, todo o conteúdo da disciplina será trabalhado e 
disponibilizado de forma assíncrona. Apesar disso, estão previstos ao menos 4 encontros síncronos onde 
será tratado de forma expositiva os conteúdos e também será aberto um tempo para tirar dúvidas sobre 
cada conteúdo. Tais encontros serão gravados e disponibilizados posteriormente na plataforma. 
 

1- Introdução ao Turismo 

2- Conceitos Básicos de Turismo 

3- Abordagens Teóricas do Turismo 

4- Os Espaços e os Impactos do Turismo 

5- Mercado Turístico e Segmentação 

6- O Papel do setor público no turismo 

7- O setor privado e o perfil profissional no turismo 
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      AVALIAÇÃO:  
 
A avaliação de rendimento será realizada em, ao menos, três oportunidades durante o período letivo, 
realizada em tarefas individuais ou em grupo. As avaliações ocorrerão de forma assíncrona e os alunos e 
as alunas poderão requerer Segunda Chamada de acordo com o artigo 35, da Resolução 23/2016, que 
trata do Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG). 
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