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EMENTA: 
 

 A disciplina de marketing e turismo está organizada para fundamentar os conceitos e práticas do marketing nas 
organizações e no turismo. Inicialmente, são apresentados os principais conceitos, fundamentos e processos 
de marketing, e a seguir, ampliam-se os conhecimentos mais aplicados da disciplina, onde os conteúdos de 

marketing estratégico, através de análise ambiental, segmentação de mercado, composto de marketing, 
marketing digital e marketing de serviços são abordados e aplicados ao turismo de maneira geral.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  Essa disciplina será conduzida, preferencialmente, de forma assíncrona.  
 

               RESOLUÇÃO No 33.2020, DE 14 DE AGOSTO DE 2020: Regulamenta a realização de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) nos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter 
excepcional, seguindo as orientações de proteção à saúde no contexto da pandemia do novo coronavírus. 
 

1 Marketing e comportamento do consumidor 
1.1 Influências 

1.2 O que é marketing? O que é comportamento do consumidor? 
1.3 Conceitos centrais 
1.4 Falácias em marketing 

 
2. Fatores pessoais no comportamento do consumidor 
2.1 O consumidor como indivíduo 

 
3 Brand equity e o mix de marketing 
3.1 Programas de marketing para construção de brand equity 

3.2 Comunicação integrada para construir brand equity 
 
4 Pesquisa de Marketing 

4.1 O que é? 
4.2 Tipos de escalas de mensuração 
4.3 Formulários online 

 
5 E-marketing 

5.1 Comportamento do cliente online 
 
6 Marketing e turismo 

6.1 Marketing do destino: a segmentação da demanda turística 
6.2 A Hospitalidade como ferramenta de marketing de serviços 
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AVALIAÇÃO: 
 

• Duas avaliações escritas: totalizando 60 pontos (com duração de 4 horas cada)  
• Elaboração de Pesquisa de Mercado Online (no decorrer da disciplina): 20 pontos 
• Trabalho final (elaboração de Podcast): 20 pontos 

 
 
ATENÇÃO: RAG – REGIMENTO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 

 
Art. 35. A discente ou o discente tem direito à segunda chamada de qualquer avaliação, desde que 
apresente requerimento ao professor da disciplina, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de sua 
aplicação, contendo justificativa que demonstre a impossibilidade do comparecimento.  

 
 

 

 


