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Esta disciplina visa lançar luzes para os diferentes campos de conhecimento que chamaremos 
aqui de “Estudos Urbanos” e a necessidade dos alunos compreenderem, mesmo que 
minimamente, a sua interseção com o campo do “Turismo”. Este curso visa provocar e estimular 
um olhar mais crítico e abrangente sobre a dicotomia “Urbanização” e “Turismo”, aqui debatida 
através da realidade das cidades brasileiras. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Trabalho: Análise de casos concretos de planejamento e uso do espaço para fins turísticos. 
OBJETIVO:  
Analisar, a partir de um objeto empírico, as diferentes características que tipificam um processo 
de urbanização turística em um determinado espaço.  
JUSTIFICATIVA: 
 Este trabalho é fundamental para que o discente observe em in loco como se dá a produção e 
consumo de uma cidade direcionada prioritariamente para a atividade turística, tendo em vista 
que Juiz de Fora não possui simultaneamente as cinco características definidoras de tal 
processo. 
Tal atividade pretende elucidar os conteúdos teórico-metodológicos discutidos 
preliminarmente no curso, assim como provocar e estimular nos discentes um olhar mais crítico 
e abrangente sobre a dicotomia “Urbanização” e “Turismo”, temas centrais debatidos na 
referida disciplina. 
 
Na modalidade de Ensino Remoto Emergencial, todo o conteúdo da disciplina será trabalhado 
e disponibilizado de forma assíncrona. Apesar disso, estão previstos ao menos 2 encontros 
síncronos. O primeiro destinado a apresentar a metodologia do trabalho e o último para 
apresentação dos resultados pelos alunos. Tais encontros serão gravados e disponibilizados 
posteriormente na plataforma. 
 
METODOLOGIA E AVALIAÇÃO:  
Os alunos realizarão um estudo de caráter exploratório para observar se, uma determinada 
cidade de pequeno porte, que tem o turismo como atividade econômica principal, possui as 
características definidoras de um processo de urbanização turística, nos moldes propostos por 
Mullins (1991) e adaptado no Brasil por Mascarenhas (2004). 
 
Como tal análise só pode ser integralmente realizada através de um trabalho in loco, e 
considerando o momento de exceção vivenciado durante o Ensino Remoto Emergencial, 
optamos por pesquisar apenas as características que possam ser extraídas através de dados 
secundários. Sendo assim, o trabalho de campo será substituído por uma pesquisa de dados 
secundários sobre o tema supracitado. 
 



A avaliação ocorrerá 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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