SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 014/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Inicial e Continuada de Agente de
Informações Turísticas do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
– Campus Paracatu

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução
nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de
dezembro de 2019, publicado no DOU de 10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada
de Agente de Informações Turísticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Paracatu
, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devido à necessidade de
cumprimento de prazos do Ofício-Circular nº 57/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC.
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO CURSO
DDD TELEFONE
E-MAIL
SITE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO
MINEIRO – CAMAPUS PARACATU
10.695.891/0002-82
Federal
Rodovia MG 188 - Km 167 Fazendinha
Paracatu/MG/38600-000
Evandro Pereira de Souza
(38) 3365-0300
dg.pct@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/paracatu

2. DADOS DO CURSO

CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
MODALIDADE
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada (FIC) de Agente de
Informações Turísticas
Turismo, Hospitalidade e Lazer
Qualificação
35
À Distância
Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
200h/aula
Semanal
Multiperiódico
Campus Paracatu
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3. JUSTIFICATIVA
Ao analisar o fenômeno turístico na região de Paracatu, no Noroeste do Estado de
Minas Gerais, enfoca-se, geralmente, nos aspectos econômico e ecológico. Além destes, é
preciso considerar, também, o aspecto social, gerando trabalho e renda para todos que
compõem a cadeia produtiva do turismo e melhorando a qualidade dos serviços prestados,
garantindo a qualidade no atendimento aos turistas e frequentadores dos estabelecimentos.
Para contribuir com a otimização das atividades turísticas da nossa região, é
necessário profissionalizar o setor através de cursos para a formação de mão de obra local,
visto que a busca por profissionais qualificados para o mercado de trabalho vem se tornando
uma realidade cada vez mais consistente.
De acordo com a pesquisa realizada pela (FGV), a pedido do Ministério do Turismo,
os destinos turísticos nacionais superam os internacionais nas preferências dos brasileiros.
No universo dos que pretendem viajar, 68,7% apontam como destino cidades brasileiras.
Outros 23,3% disseram que vão visitar outros países. Estima-se que os desembarques
domésticos saltem dos 56 milhões, registrados em 2009, para 73 milhões, em 2014. Projeta
também a geração de 2 milhões de empregos formais e informais de 2010 a 2014. O cenário
ainda terá uma melhora, visto que o país vai sediar a Copa do Mundo, em 2014, e as
Olimpíadas, em 2016. E, isso resultará em prospecções de novos turistas na região. O
Ministério do Turismo definiu quatro eixos de atuação para a Copa do Mundo de 2014 e um
deles diz respeito à qualificação profissional, juntamente com promoção e imagem,
requalificação do parque hoteleiro e infraestrutura turística.
Cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais propôs a criação de circuitos turísticos,
fortalecendo as relações comerciais e turísticas entre os municípios parceiros, gerando um
esforço para construir coletivamente a gestão do turismo no Estado. Assim, os circuitos turísticos
constituem em um modelo inovador para gerir a atividade turística e já apresenta excelentes
resultados, como a potencialização dos esforços para promover o desenvolvimento turístico, a
busca de meios para capacitação profissional do setor, a preservação e o resgate dos patrimônios
culturais e naturais, a melhoria da qualidade de vida dos municípios e o atendimento adequado
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ao turista.
Paracatu está sendo redescoberta aos poucos para o turismo. A cidade teve seu Núcleo
Histórico tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em
2010, valorizando um belo conjunto de casas, ruas, igrejas, casarões e sobrados bem cuidados e
que, a cada dia, melhoram seu aspecto e valor.
Paracatu é um município de grande importância agropecuária e também possui uma das
maiores minas de ouro do mundo, ainda em atividade. O turismo até então nunca tinha sido
aventado como uma opção econômica. Com o tombamento histórico e a proximidade de Brasília,
essa área vem crescendo.
Além de seu Núcleo Histórico, Paracatu oferece um portentoso turismo rural, baseado
nas cachoeiras e grutas.
Hoje, os brasilienses têm, em Paracatu, uma segunda opção de turismo de fim de
semana, ao lado da também histórica Pirenópolis, em Goiás. Por isso, e por suas tradições
culturais, tem grande chance de reverter o quadro e ganhar um novo impulso.

A cidade de Paracatu e região, abundantes em atrativos turísticos, por sua vez, são
atuantes no Circuito Turístico Tropeiros de Minas, e com essa perspectiva, a oferta do curso
de Agente de Informações Turísticas, oportuniza a inclusão da grande massa trabalhadora
não qualificada, para que adquira as habilidades e competências necessárias, para a prestação
de um serviço de excelência contribuindo com o crescimento qualificado do setor turístico
na região e a manutenção da mão de obra. Justifica-se, portanto, a oferta do Curso na
modalidade FIC/EAD que o IFTM - Campus Paracatu disponibiliza para a população local.
Além disso, a estrutura pedagógica desse curso orienta-se por princípios éticos,
estéticos, políticos e pedagógicos, com o objetivo maior de propiciar aos cursistas uma
atuação profissional em consonância com a ética, a sustentabilidade, a responsabilidade
socioambiental e com o desenvolvimento local e regional.
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4. OBJETIVOS
4.1 Geral
Capacitar pessoas para informar turistas sobre roteiros, programações,
serviços e produtos de uma determinada localidade e/ou região turística,
desenvolvendo as habilidades básicas e técnicas para o exercício da função com
eficiência e qualidade na prestação de seus serviços com foco no atendimento ao
turista e na divulgação do destino turístico.

4.2 Específicos

✔

Conhecer o significado e a importância do turismo e hospitalidade na sociedade
contemporânea;

✔

Formar profissionais comprometidos com o uso equilibrado do território em que se
configura o turismo enquanto fenômeno social;

✔

Possibilitar o aperfeiçoamento de competências e habilidades que compõem o perfil
do profissional do turismo;

✔

Participar de atividades práticas expondo ideias e sugestões de melhoria.

5. PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadores ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional de Agente de Informações Turísticas que possuam no mínimo 15 anos completos
e o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) completo, e comunidade em geral.
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6. PERFIL DO EGRESSO
O profissional cuja formação seja Agente de Informações Turísticas informa e orienta
turistas sobre roteiros, programações, serviços e produtos, bem como presta informações
históricas, culturais e artísticas locais em postos de atendimento ao turista. Apoia no processo
de venda de pacotes, pacotes de produtos e serviços turísticos e na organização de eventos
sociais, culturais e técnico científicos, dentre outros. Além disso, este profissional deve
comprometer-se profissionalmente de forma sustentável, considerando os princípios do
empreendedorismo, da ética, da cidadania e da qualidade de vida, a fim de imprimir um
diferencial competitivo em sua profissão.

7. PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Os ingressantes deverão ter, no mínimo, o ensino fundamental completo (leitura e
escrita) e no mínimo 15 anos completos. Para participar do processo de seleção dos cursos
FIC, os candidatos deverão entregar os documentos solicitados de acordo com o edital e/ou
programa. O estudante deve possuir um computador padrão IBM-PC com sistema
operacional compatível para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e acesso à internet
por banda larga.

8. MATRIZ CURRICULAR

Matriz curricular do Curso FIC Agente de Informações Turísticas
MÓDULOS
Fundamentos
de Turismo

CONTEÚDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Compreensão do fenômeno turístico;
Conceitos e definições de turismo;
Evolução histórica do turismo;
Terminologia e tipologia turística;
Modelo referencial de turismo;

CARGA
HORÁRIA
50h
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6.
7.

I

Meio
Ambiente
Qualidade
Vida

e
de

II

Patrimônio
Cultural
III

Geografia
Local Aplicada
ao Turismo

Tempo livre e lazer;
O mercado turístico, produto turístico, oferta e
demanda turística;
8. O
turismo
como
atividade
geradora
de
desenvolvimento econômico;
9. Empresas de turismo, agenciamento e meios de
hospedagem;
10. Visão do curso, de profissão e ofertas;
Contextualização com o mercado de trabalho;
Organismos públicos, privados e organizações
internacionais de turismo;
11. Potencialidades e tendências da atividade turística;
Caracterização, classificação, tipologia, componentes
estruturais, institucionais e operacionais do turismo;
Caracterização e problematização dos conceitos de
segmentos do mercado turístico;
12. Estudo da caracterização, classificação e tipologia do
Turismo;
13. Apresentação do Sistema Turístico – SISTUR e de seus
componentes.
1. Conceitos básicos em ecologia e meio ambiente;
Contextualização histórica da problemática;
2. Convenções Internacionais e Nacionais;
3. Agenda 21;
4. Desenvolvimento Sustentável;
5. Aspectos gerais sobre a biodiversidade brasileira e do
noroeste de Minas Gerais);
6. Marcos históricos da educação ambiental no exterior e
no Brasil;
7. Conceitos da Educação Ambiental, cidadania e
consumo consciente e práticas sustentáveis;
8. Políticas públicas ambientais; Legislação Ambiental:
Art. 225 da Constituição Federal/88;
9. Política Nacional de Meio Ambiente e Lei dos Crimes
Ambientais; Modelos de gestão ambiental e
Responsabilidade Social e Ambiental;
10. Mudanças Climáticas, definições, causas e
consequências; Protocolo de Quioto;
Oportunidades Empresariais; Meio Ambiente e Qualidade
de Vida: vida urbana e rural.
1. Introdução ao estudo do patrimônio cultural;
2. Patrimônio cultural e identidade nacional e do
Noroeste;
3. Uso do patrimônio cultural;
4. O patrimônio cultural nas ciências Sociais;
5. Patrimônio e políticas culturais; Preservação da
história local e sua Identidade;
6. Restauração e tombamento; Legislação;
7. Museu. Importância da Museologia;
8. Tipos e funções de museu;
9. Relação Patrimônio Cultural e Turismo;
14. Sua utilização como segmento do setor.
1. Turismo e Geografia: aspectos conceituais, aportes
teóricos e metodológicos;
2. Categorias de análise num enfoque geográfico;

30h

20h

20h
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IV

Comunicação
e
Relações
interpessoais
voltadas
ao
Atendimento
Turístico

V

Planejamento e
Organização
do Turismo
VI

3. A paisagem como recurso turístico;
4. Turismo: apropriação e reorganização do território;
Panorama da Geografia do turismo no Brasil: principais
centros emissores e receptores do turismo;
5. O papel do turismo no cenário da globalização e da
mundialização da cultura;
15. A relação turismo e natureza: potencialidades turísticas
do domínio do cerrado do noroeste de Minas Gerais.
1. Comportamento pessoal e social.
2. Etiqueta pessoal e social.
3. Ética profissional.
4. Componentes essenciais da comunicação.
5. Noções de redação oficial;
6. Estilo, organização do pensamento e desenvolvimento
da capacidade de expressão oral e escrita.
16. Leitura e interpretação de textos.
1. Planejamento: conceitos, princípios, dimensões e
classificações; Planejamento como processo;
2. Conceitos de plano, programas e projetos;
3. Inventário da oferta turística;
4. Planejamento, patrimônio e comunidade receptora;
5. Fontes de financiamentos voltadas para turismo;
6. Sistema turístico;
7. Ciclo de vida das destinações turísticas (teorias);
8. Impactos provocados pela atividade turística;
9. Atrativos turísticos: potencial, real e recursos;
10. Elaboração de diagnóstico do núcleo receptor: revisão
do inventário, fichas de diagnóstico, percentuais, textos
de análise e quadro SWOT;
11. Metodologias de elaboração de propostas de ação:
objetivos, justificativa, metodologia, parcerias e
prazos;
12. Teorias do Lazer; Processo evolutivo do lazer;
13. A indústria do lazer e do entretenimento;
14. Políticas e espaços de lazer;
17. Técnicas de lazer e recreação.

30h

50h

Total carga horária do curso

200h

8.1 Ementas e carga horária dos componentes curriculares

Fundamentos de Turismo
Módulo

I

Carga Horária

50h

EMENTA

Compreensão do fenômeno turístico; Conceitos e definições de turismo; Evolução histórica do
turismo; Terminologia e tipologia turística; Modelo referencial de turismo; Tempo livre e lazer;
O mercado turístico, produto turístico, oferta e demanda turística; O turismo como atividade
geradora de desenvolvimento econômico; Empresas de turismo, agenciamento e meios de
hospedagem; Visão do curso, de profissão e ofertas; Contextualização com o mercado de
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trabalho; Organismos públicos, privados e organizações internacionais de turismo;
Potencialidades e tendências da atividade turística; Caracterização, classificação, tipologia,
componentes estruturais, institucionais e operacionais do turismo; Caracterização e
problematização dos conceitos de segmentos do mercado turístico; Estudo da caracterização,
classificação e tipologia do Turismo; Apresentação do Sistema Turístico – SISTUR e de seus
componentes.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
DENCKER, A. de F. M. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. São Paulo: Futura,
2000.
DORTA, L.; POMILIO, R. As Leis do Turismo: Uma visão panorâmica. São Paulo: Texto novo 2003.
GASTAL, Suzana. Turismo: 9 propostas para um saber-fazer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001 - Coleção
Comunicação, 4.
GONÇALVES, Maria Helena B. Introdução a Turismo e Hotelaria. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1998.
HOLLANDA, Janir. Turismo: operação e agenciamento. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2003.
KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo. 3º Edição. São Paulo: Editora Aleph, 2001.
Complementar:
LEMOS, Leandro. Turismo: que negócio é esse? Campinas: Papirus, 2001.
MAMEDE, Gladston. Direito do Consumidor no Turismo. São Paulo: Atlas, 2004

Meio Ambiente e Qualidade de Vida
Módulo

II

Carga Horária

30h

EMENTA

Conceitos básicos em ecologia e meio ambiente; Contextualização histórica da
problemática;
Convenções Internacionais e Nacionais; Agenda 21; Desenvolvimento Sustentável;
Consequências da degradação ambiental (Erosão, Desmatamento, Desertificação, Práticas
agrícolas, Poluição do solo, Poluição da água, Poluição do ar, Perda de Biodiversidade –
Aspectos gerais sobre a biodiversidade brasileira e do noroeste de Minas Gerais); Marcos
históricos da educação ambiental no exterior e no Brasil; Conceitos da Educação Ambiental,
cidadania e consumo consciente e práticas sustentáveis; Políticas públicas ambientais;
Legislação Ambiental: Art. 225 da Constituição Federal/88; Política Nacional de Meio
Ambiente e Lei dos Crimes Ambientais; Modelos de gestão ambiental e Responsabilidade
Social e Ambiental; Mudanças Climáticas, definições, causas e consequências; Protocolo
de Quioto; Oportunidades Empresariais; Meio Ambiente e Qualidade de Vida: vida urbana
e rural.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
COSTA, Patrícia Côrtes. Unidades de conservação: matéria prima do ecoturismo. São Paulo: Aleph, 2002.
FILHO, Américo Pellegrini. Dicionário enciclopédico de Ecologia e Turismo. 1a. edição. Barueri: Manole,
2000.
RUSCHMANN, Dóris. Turismo e Planejamento Sustentável – A proteção do meio ambiente. Campinas,
SP: Papirus, 1997.
BECKER. B.; MIRANDA, M. (orgs.). A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 1997.
______ et al. (orgs.). Geografia e meio ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.
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Complementar:
BURSZTYN, M. Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1993.
CAVALCANTI, C. (org.). Sociedade e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo:
Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1998.
FERREIRA, L. C.; VIOLA, E. (orgs.). Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas: Editora
da UNICAMP, 1996.
MARTINE, G. (org.). População, meio ambiente e desenvolvimento: verdades e contradições. Campinas:
Editora da UNICAMP, 1993.

Patrimônio Cultural
Módulo

III

Carga Horária

20h

EMENTA

Introdução ao estudo do patrimônio cultural; Visão atual; Patrimônio cultural e identidade
nacional e do Noroeste; Uso do patrimônio cultural; O patrimônio cultural nas ciências
Sociais; Patrimônio e políticas culturais; Preservação da história local e sua Identidade;
Restauração e tombamento; Legislação; Museu. Importância da Museologia; Tipos e
funções de museu; Relação Patrimônio Cultural e Turismo; Sua utilização como segmento
do setor.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
OLIVEIRA MELLO, Antônio de. A igreja no Vale do Paracatu. Paracatu: [s.n.], 1980. Paracatu: 87 p.
OLIVEIRA MELLO, Antônio de. Afonso Arinos e o sertão. Rio de Janeiro: , 1961. Rio de Janeiro: 102 p.
OLIVEIRA MELLO, Antônio de. As minas reveladas: Paracatu no tempo. Paracatu: Prefeitura Municipal,
2002. Paracatu: 508 p.
LIVEIRA MELLO, Antônio de. Memoria cultural: a cultura em Paracatu. Belo Horizonte: Comissão Mineira
de Folclore, 1990. Belo Horizonte: 230 p.
OLIVEIRA MELLO, Antônio de. Memorias de um tempo. Paracatu: Academia de Letras do Noroeste MG,
1999. Paracatu: 152 p.
OLIVEIRA MELLO, Antônio de. Paracatu, meu bem querer. Paracatu: RPM, 1991. Paracatu: 126 p.
Complementar:
CAMARGO. Haroldo Leitão. Patrimônio Histórico e Cultural. 1º Edição. São Paulo: Editora Aleph, 2002 –
Coleção ABC do Turismo.
MURTA, Stela Maris; ALBANO, Celina. Interpretar o Patrimônio: um exercício do olhar. Belo Horizonte:
UFMG, 2005.

Geografia Local Aplicada ao Turismo
Módulo

IV

Carga Horária

20h

EMENTA

Turismo e Geografia: aspectos conceituais, aportes teóricos e metodológicos; Categorias de
análise num enfoque geográfico; A paisagem como recurso turístico; Turismo: apropriação
e reorganização do território; Panorama da Geografia do turismo no Brasil: principais
centros emissores e receptores do turismo; O papel do turismo no cenário da globalização e
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da mundialização da cultura; A relação turismo e natureza: potencialidades turísticas do
domínio do cerrado do Noroeste de Minas Gerais.
BIBLIOGRAFIA
Básica:

ALMEIDA, Regina Araújo de. Geografia e cartografia para o turismo. São Paulo: IPSIS,
2007.
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Geografias do Turismo: de Lugares a Pseudo-lugares.
São Paulo: Roca, 2007.
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à Geografia do turismo. São Paulo: Roca,
2003.
OLIVEIRA MELLO, Antonio de. Paracatu, meu bem querer. Paracatu: RPM, 1991. Paracatu: 126 p.
Complementar:

MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. 4ª. ed. São Paulo: HARBRA,
2011.
NOGUEIRA, Ruth E. Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados
espaciais. 2ª ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.
RODRIGUES, Adyr Balastreri (org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques
regionais. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1999.
TELES, Reinaldo Miranda de Sá. Fundamentos geográficos do turismo. Rio de Janeiro:
Elsivier, 2009.

Comunicação e Relações interpessoais voltadas ao Atendimento Turístico
Módulo

V

Carga Horária

30h

EMENTA

Comportamento pessoal e social. Etiqueta pessoal e social. Ética profissional. Componentes
essenciais da comunicação. Noções de redação oficial. Estilo, organização do pensamento
e desenvolvimento da capacidade de expressão oral e escrita. Leitura e interpretação de
textos.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
FARACO, C. A., TEZZA, C. Prática de Texto. Língua Portuguesa para nossos estudantes. Ed. Vozes.
Petrópoles: 1999.
FIORIN, J. L. Introdução à Linguística 1 – Objetivos Teóricos. Ed. Contexto, são Paulo: 2006.
CRIVELARO, Rafael; TAKAMORI, Jorge Yukio. Dinâmica das Relações Interpessoais. 1a. Edição. Nova
Campinas: Alínea, 2005.
BLIKSTEIN, IZIDORO. Como Falar Em Público: Técnicas de Comunicação para Apresentações. 1a.
Edição. São Paulo: Alínea, 2006.
Complementar:
DEL PRETTE, Zilda A. Pereira; DEL PRETTE, Almir. Psicologia Das Relações Interpessoais: Vivencias
Para o Trabalho em Grupo. Petrópolis: Vozes, 2001.
KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo: Para uma nova compreensão do lazer e das viagens. 3a.
edição. São Paulo: Aleph, 2000.
NOBREGA, Maria Helena da. Estratégias De Comunicação em Grupo: Como Se Apresentar em Eventos
Empresariais e Acade. 1a. edição. São Paulo: Atlas, 2007.
OMT. Sinais e Símbolos turísticos: guia ilustrado e descritivo. São Paulo: Roca, 2003.
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Planejamento e Organização do Turismo
Módulo

VI

Carga Horária

50h

EMENTA

Planejamento: conceitos, princípios, dimensões e classificações; Planejamento como
processo; Conceitos de plano, programas e projetos; Inventário da oferta turística.
Planejamento, patrimônio e comunidade receptora; Fontes de financiamentos voltadas para
turismo; Sistema turístico; Ciclo de vida das destinações turísticas (teorias); Impactos
provocados pela atividade turística; Atrativos turísticos: potencial, real e recursos;
Elaboração de diagnóstico do núcleo receptor: revisão do inventário, fichas de diagnóstico,
percentuais, textos de análise e quadro SWOT; Metodologias de elaboração de propostas de
ação: objetivos, justificativa, metodologia, parcerias e prazos; Teorias do Lazer; Processo
evolutivo do lazer; A indústria do lazer e do entretenimento; Políticas e espaços de lazer;
Técnicas de lazer e recreação.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
BARRETTO, Margarita. Planejamento e organização em turismo. 2.ed. Campinas: Papirus, 1996.
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 2.ed. São Paulo: Editora Senac-SP, 1998.
_____ Política e planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006.
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru: EDUSC, 2002.
Complementar:
BRASIL. Ministério do Turismo. Macroprogramas, Programas e Ações do MTur. Disponível em:
<http://www.turismo.gov.br/turismo/programas ações/>. Acesso em: 18de abril de 2014.
CÉSAR, Pedro de Alcântara Bittencourt; STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Inventário turístico: primeira
etapa da elaboração do plano de desenvolvimento turístico. Campinas: Editora Alínea, 2005

9. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
A avaliação do desempenho do aluno beneficiário de Curso Agente de Informações
Turísticas, tem como foco o caráter diagnóstico e formativo, consistindo em um conjunto de
ações que permitam recolher dados, visando à análise da constituição das competências por
parte do estudante.
Suas funções primordiais são:
✔

Obter evidências sobre o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos,

habilidades e atitudes necessárias à constituição de competências, visando a tomada
de decisões sobre o encaminhamento dos processos de aprendizagem do estudante
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durante o curso.
✔

Analisar a coerência do trabalho pedagógico com o perfil do egresso previstas

no Projeto do Curso.
✔

Estabelecer previamente, por componente curricular, critérios que permitam

visualizar os avanços e os desafios dos estudantes no desenvolvimento das
competências. Os critérios servirão de referência para o estudante avaliar sua própria
trajetória e para o docente tomar decisões quanto ao rumo dos processos de ensino e
aprendizagem.
O registro, para fins de documentos acadêmicos, será efetivado ao final de cada
componente curricular apontando a situação do aluno no que se refere à constituição de
competências. Para tanto, utilizar-se-á nomenclatura:
✔ A - (Apto): quando o aluno tiver obtido as competências, com conceitos A, B ou C e

frequência mínima de 75%;
✔ NA - (Não Apto): quando o aluno não tiver obtido as competências, ou seja, conceito

R e por frequência inferior a 75%.
Para os cursos FIC/EAD será adotado o sistema de conceito, por meio da conversão
dos pontos obtidos e totalizados por cada discente em cada componente curricular, sendo
considerado:

CONCEITO

DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO

PERCENTUAL (%)

A

O estudante atingiu seu desempenho com excelência

De 90 a 100

B

O estudante atingiu o desempenho com eficiência.

De 70 a menor que 90

C

O estudante atingiu o desempenho necessário.

De 60 a menor que 70

R

O estudante não atingiu o desempenho mínimo
necessário.

De 0 a menor que 60

A frequência mínima para aprovação nos componentes curriculares será de igual ou
superior a 75% da carga horária ministrada.
A frequência ao curso fica assegurada somente aos alunos cadastrados no Sistec,
através das demandantes e, não completando as vagas com estas pré-matrículas, serão
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utilizadas as inscrições online. Não serão adotadas modalidades de aluno ouvinte ou aluno
em matrícula especial.
A frequência dos alunos às atividades escolares é obrigatória, considerando-se
reprovado o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco (75) por cento da carga
horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da frequência
ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo as possíveis faltas. É vedada
a matrícula decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista para o
curso.
Caso o aluno seja reprovado não receberá certificado. Em caso de não
comparecimento do aluno, logo após a efetivação da matrícula, durante o período de uma
semana de atividades escolares, o mesmo será considerado desistente, exceto mediante
apresentação de justificativa legal protocolada junto ao Orientador do curso dentro do prazo
de até quarenta e oito (48) horas, a contar do primeiro dia de aula perdido, respeitando o
limite de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista para o curso.
Para os casos de dependência de conteúdo de algum componente curricular, poderão,
em comum acordo, o orientador e professor estabelecerem formas de reposição. Poderão ser
chamados alunos classificados em lista de espera para preenchimento das vagas
remanescentes do curso.

10 – QUADRO DE DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
A seleção dos profissionais será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado
ou Edital de Extensão para servidores da Rede Pública.

MÓDULO/CURRICULARES

Fundamentos de Turismo
I

II

FORMAÇÃO

Graduação
em
Turismo,
Tecnólogo em Turismo ou
História
Meio Ambiente e Qualidade Graduação ou Licenciatura
de Vida
em Biologia ou Geografia.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.
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II
I
I
V

V

V
I

Patrimônio Cultural

Graduação ou Licenciatura em
História ou Artes

Geografia Local Aplicada ao
Turismo
Graduação ou Licenciatura em
Geografia
Comunicação e Relações Graduação em Administração,
interpessoais voltadas ao Letras, Relações Públicas ou
Turismo
Atendimento Turístico
Planejamento e Organização Graduação
em
Turismo,
do Turismo
Tecnólogo
em
Turismo,
Relações
Públicas
ou
Administração.

A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.

11 – INFRAESTRUTURA
O curso será à distância, sendo realizado através do “Moodle”, ambiente virtual de
aprendizagem. Na primeira semana do curso o cursista poderá frequentar a capacitação no
“Moodle”, que constará no certificado como horas adicionais, visto que referida capacitação
no Moodle configura um módulo opcional do curso. O Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) do IFTM utilizará a plataforma Moodle. A plataforma Moodle permite o
gerenciamento de informações acadêmicas, administrativas e de comunicação, sendo
possível a integração entre alunos e professores. Poderão integrar a plataforma outros meios
de comunicação remota, tais como: Zoom, Google Meet.
ESPECIFICAÇÃO

Webcam
Mesa digitalizadora
Headphone com microfone
Microfone de lapela
Kit de iluminação - Softbox

12 CERTIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

2
2
2
2
1
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Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional em Agente de Informações Turísticas, na modalidade
EaD, observada a escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos
FIC, a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e
aproveitamento superior ou igual a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o
Certificado de Agente de Informações Turísticas.

