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APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia

em Gestão  de  Turismo,  na  modalidade  presencial,  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  do  Tocantins  (IFTO),  ofertado  pelo  Campus Palmas.  A instituição  tem  como  órgão

mantenedor o Ministério da Educação – MEC e configura-se como proposta curricular baseada nos

fundamentos  filosóficos  da  prática  educativa  em  uma  perspectiva  que  traduz  a  necessidade  de

convergência da interdisciplinaridade de forma estimulante face aos desafios dos novos tempos, nos

princípios norteadores da modalidade da educação de nível superior Tecnologia conforme orienta a

LDB n.º 9.694/96, assim como a Resolução CNE/CES 13/2006 que trata das Diretrizes Curriculares

Nacionais do Curso de Graduação em Turismo, mas tendo como diretrizes para o referido curso o

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia conforme Portaria MEC n.º 413, de 11 de

maio de 2016.

Como  marco  orientador  desta  proposta,  estão  presentes  as  diretrizes  institucionais

explicitadas  no  Projeto  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  traduzidas  na  missão  desta

instituição  de  proporcionar  desenvolvimento  educacional,  científico  e  tecnológico  no  Estado  do

Tocantins por meio da formação pessoal e qualificação profissional, adequando sua função social

transformadora e visando à formação do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e

eticamente comprometido com a dinâmica da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça

social.

Consta  também a  concepção  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em Gestão  de  Turismo

informando  seus  objetivos  gerais  contextualizados  à  sua  configuração  institucional,  política,

geográfica  e  socioeconômica,  estando  devidamente  situado  em  ambiente  regional  e  nacional,

adquirindo formas de realização da interdisciplinaridade e integração entre teoria e prática, incentivo

à pesquisa científica bem como as formas de avaliação de ensino.

O presente admite linhas de formação específicas direcionadas para as áreas ocupacionais

do  turismo  com enfoque  na  gestão  deste  em âmbito  público  e  privado,  obedecendo  à  vocação

ecológica das regiões turísticas, bem como ao crescente ambiente de negócios de forma a atender o

perfil profissiográfico que o mercado do Tocantins e, em esfera maior, do Brasil, estão inseridos. O
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profissional formado neste curso atuará nos diversos processos de trabalho relacionados aos eixos

tecnológicos que compreendem a área Turismo, Lazer e Hospitalidade, estando apto a compreender e

executar questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o mercado

turístico, sua expansão e seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de

decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação profissional.

Após a análise de especialistas da área do Campus Palmas, optou-se em ofertarmos o curso

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, por compreender uma área mais abrangente e que

possivelmente atrairá mais egressos e interessados na área.

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo oferecerá 40 vagas anualmente,

através de processo seletivo e do SISU, para o período matutino, sendo a carga horária total das

disciplinas de 1633,8h e mais 100h de atividades complementares totalizando 1733,8h, com duração

de dois anos e meio ou cinco semestres.

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo foi autorizado para funcionamento

através da Resolução n.º 29/2013/CONSUP/IFTO.

O Instituto Federal de Educação, Ciência  e Tecnologia do Tocantins – IFTO, advindo da

Escola Técnica Federal de Palmas – ETF-Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins –

EAFA. Criado pela  Lei  n.º  11.892/2008 que  instituiu  a  Rede Federal  de  Educação Profissional,

Científica e Tecnológica.

O  IFTO  se  desenvolveu  distribuindo  suas  unidades  por  todo  o  estado  do  Tocantins.

Atualmente está composto pelos campi de Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis,

Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional; campi avançados de Formoso do Araguaia,

Lagoa da Confusão e Pedro Afonso e Polos de Educação a Distância de Alvorada, Araguacema,

Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Gurupi,

Natividade, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga,

Tocantinópolis e Mateiros (Figura 1) possuindo atualmente 94 cursos espalhados pelos mais diversos

campi do estado e que atualmente possui 11380 alunos (IFTO como um todo).
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Figura 1 – Campi e Polos de Educação a Distância do IFTO no estado do Tocantins.

O Campus  Palmas é oriundo da antiga ETF-Palmas contando atualmente com uma área de

125.508,38 m². A ETF-Palmas foi criada em 1993 por meio da Lei n.º 867/93 tendo sido inaugurada

em 2003. Inicialmente foram ofertados os cursos de Edificações, Eletrotécnica e Informática, todos

na modalidade subsequente ao ensino médio.

No  ano  de  2004  foi  iniciada  a  oferta  de  mais  seis  novos  cursos  técnicos  também  na

modalidade subsequente: Agrimensura, Eletrônica, Gestão em Agronegócio, Saneamento Ambiental,

Secretariado e Turismo e Hospitalidade. A modalidade de ensino técnico integrado ao ensino médio

somente foi iniciada em 2005 numa parceria da Secretaria de Educação do estado do Tocantins

quando então  foram ofertados  os  cursos  de  Edificações,  Eletrônica,  Eletrotécnica  e  Informática.

Ainda,  em 2005 iniciou-se também a oferta  de cursos na modalidade de Educação de Jovens e

Adultos – PROEJA. Em 2006 teve início a oferta dos cursos superiores de graduação tecnológica em

Construção de Edifícios, Gestão Pública, Sistemas Elétricos e Sistemas para Internet.

Atualmente  o campus  Palmas  possui  29  cursos  e  4260  alunos.em  diferentes  níveis  e
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modalidades:

a) Cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente

I. Agrimensura;

II. Automação Industrial;

III. Edificações;

IV. Eletrotécnica;

V. Informática

VI. Secretariado;

VII. Segurança do Trabalho.

b) Cursos técnicos de nível médio integrados ao ensino médio

VII. Administração;

VIII. Agrimensura;

IX. Agronegócio;

X. Controle Ambiental;

XI. Eletrotécnica

XII. Eventos;

XIII. Informática para Internet;

XIV. Mecatrônica.

c) Cursos profissionalizantes na modalidade Educação de Jovens e Adult     

      XV. Atendimento;

XVI. Manutenção e Operação de Microcomputadores.

d) Cursos superiores de graduação

XVII. Tecnologia em Gestão Pública;

XVIII. Tecnologia em Gestão de Turismo;

XIX. Tecnologia em Sistemas para Internet;
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XX. Licenciatura em Educação Física;

XXI. Licenciatura em Física;

XXII. Licenciatura em Letras;

XXIII. Licenciatura em Matemática;

XXIV. Bacharelado em Engenharia Agronômica;

XXV. Bacharelado em Engenharia Civil;

XXVI.Bacharelado em Engenharia Elétrica.

e) Cursos de Pós-graduação

XXVII. Lato sensu: Especialização em Telemática;

XXVIII. Stricto sensu: Mestrado em Educação Profissional.

f) Cursos técnicos de nível médio na modalidade à distância em Polos de Educação ao longo de

todo o estado.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Nome do Curso Curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
Nível de Ensino Educação Superior
Tipo do Curso Curso Superior de Tecnologia
Habilitação Tecnólogo(a)
Área de Conhecimento Não se aplica
Tipo de Eixo Curso Superior de Tecnologia
Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer
Etapa de Ensino Não se aplica
Forma de Articulação Não se aplica
Organização do Tempo 
Escolar/Acadêmico

Período Semestral

Periodicidade de Ingresso Anual
Modalidade de Ensino Presencial
Modalidade de Ensino Educação Profissional e Tecnológica
Duração do Curso/Integralização 2,5 anos ou 5 semestres
Carga Horária Mínima de Integralização/
Carga Horária do Curso

1.733,7 horas/relógio (60 minutos)/ 2080  horas-aula 
(50 minutos)

Carga Horária de Oferta Semipresencial Não se aplica
Vagas ofertadas 40 vagas ofertadas por ano
Turno de oferta Matutino
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Este PPC ancora-se nos seguintes marcos legais:

=> Legislações Gerais:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9.394/96;

Lei  n.º  13.168,  de  6  de  outubro  de  2015,  que  altera  a  redação  do  §  1o  do  art.  47  da  Lei  n.º

9.394/1996.

=> Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação:

Resolução CNE/CES N.º 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados

quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.

=> Resoluções e pareceres específicos do curso emitidos pelo Conselho Nacional de

Educação:

Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.

Portaria n.º 413, de 11 de maio de 2016, que aprova, em extrato, o Catálogo Nacional de

Cursos Superiores de Tecnologia.

=> Requisitos Legais/Normativos - SINAES:

Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá

outras providências;

Lei N.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece a Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista;

Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental;

Lei n.º 10.861/2004 - Lei do SINAES, que estabelece os princípios da avaliação da educação superi-

or;

Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Li -
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bras;

Decreto n.º 4.281 de 25 de junho de 2002, que estabelece as Políticas de Educação Ambiental;

Decretos n.º 5.296/2004, n.º 6.949/2009, n.º 7.611/2011 e Portaria MEC N.º 3.284/2003, que estabe-

lecem condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida;

Resolução CNE/CP n.º 1 de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Afri-

cana;

Resolução CNE/CP n.º 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Edu-

cação em Direitos Humanos;

Resolução CONAES n.º 1, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante;

Parecer CNE/CP n.º 8 de 6 de março de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educa-

ção em Direitos Humanos;

Artigo 99 da Portaria Seres/MEC n.º 23/2017, que dispõe sobre o fluxo dos processos de

credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconheci-

mento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos;

Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial  e a distância,  de outubro de 2017 -

MEC/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP.

=> Regulamento do IFTO:

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO,

aprovado pela Resolução n.º 24/2011/CONSUP/IFTO, de 16 de dezembro de 2011, alterado pela Re-

solução n.º  45/2012/CONSUP/IFTO, de  19 de novembro de  2012 e alterado pela  Resolução n.º

51/2016/CONSUP/IFTO, de 7 de outubro de 2016;

Instrução Normativa n.º 1/2018/REITORIA/IFTO, de 26 de março de 2018, aprovada pela Resolução

n.º 17/2018/CONSUP/IFTO, de 26 de março de 2018, que estabelece os

procedimentos a serem adotados para autorização, alterações estruturais e conjunturais, aditamentos,

suspensão voluntária por tempo determinado, e extinção/inativação de cursos ofertados pelo Instituto
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins que tramitam pela Pró-reitoria de Ensino, e

dá outras providências.

1. JUSTIFICATIVA

As transformações sociais da atualidade têm gerado mudanças significativas no mundo do

trabalho.  Os  desafios  estão  relacionados  aos  avanços  tecnológicos  e  às  novas  expectativas  das

empresas,  que  agora  enfrentam  mercados  globalizados,  extremamente  competitivos.  Com  a

globalização, tem-se um mercado de trabalho mais competitivo, exigindo mais qualidade com menor

custo.

O contexto socioeconômico atual registra o processo de desenvolvimento experimentado

pela atividade turística no mundo. A partir do esforço empreendido pelo governo federal em parceria

com a iniciativa privada, da prioridade dada ao setor e da implementação da Política Nacional de

Turismo,  a  atividade  vem  alcançando  números  crescentes  nos  últimos  anos.  A execução  dos

programas  e  ações,  aliada  à  eficiente  execução  orçamentária,  fizeram  frente  a  conjunturas

desfavoráveis, a exemplo da falência da empresa aérea Varig ou dos momentos mais graves da crise

financeira  internacional,  propiciando  condições  favoráveis  de  crescimento  da  atividade.  Os

resultados, medidos por meio de indicadores diretos e indiretos relacionados à geração de empregos,

fluxos turísticos domésticos e entrada de divisas estrangeiras, registram os avanços do setor (MTUR,

2018).

Para  tal,  contribuiu  a  implementação  do  modelo  de  Gestão  Descentralizada  e

Compartilhada,  a  estruturação da oferta  turística a  partir  do modelo proposto pelo  Programa de

Regionalização, a realização de cinco edições do Salão do Turismo, a revisão da legislação turística

com a promulgação da Lei do Turismo, a qualificação profissional e o desenvolvimento do novo

sistema de cadastramento de prestadores de serviços turísticos. Além disso, o aumento do crédito

para o setor, a ampliação das campanhas de incentivo às viagens domésticas, o redirecionamento das

estratégias de promoção internacional com destaque para a diversidade natural e cultural do País e,

especificamente, a captação dos dois principais megaeventos esportivos internacionais – a Copa do

Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 – representaram conquistas significativas.
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Segundo a Organização Mundial de Turismo - OMT, o Turismo é responsável pela geração

de 6% a 8% do total de empregos no mundo. Além disto, é uma das atividades econômicas que

demanda o menor investimento para a geração de trabalho. Segundo pesquisa da Fundação Instituto

de Pesquisa Econômica – FIPE, a hotelaria, um segmento intensivo em mão de obra e com grande

participação  na  atividade  turística,  demanda  cerca  de  R$  16.198,60  do  valor  de  produção  da

atividade para a geração de uma unidade de emprego. Valor este bem menor do que o demandado por

outros setores econômicos, tais como indústria têxtil (R$ 27.435,20), construção civil (R$ 28.033,00)

e siderurgia (R$ 68.205,90).

O aumento da renda média e do consumo das famílias e a emergência de uma nova classe

média  no  Brasil  constituem  uma  oportunidade  ímpar  de  fortalecimento  deste  mercado  e  de

reconhecimento  do  Turismo como importante  fator  de  desenvolvimento  econômico e  social.  No

momento em que novos produtos entram, a cada dia, na pauta de consumo dos brasileiros, as viagens

podem  e  devem  ser  incluídas  neste  rol,  potencializando  o  consumo  doméstico  e  aquecendo  a

economia.

As viagens domésticas no Brasil vêm crescendo nos últimos anos. Os números apresentam

uma expansão de 12,5% de 2005 a 2007, quando foram realizadas em torno de 156 milhões de

viagens domésticas  e  são utilizados diferentes  tipos  de meios  de hospedagem (hotéis,  pousadas,

resorts, campings, casas de parentes e amigos, etc.), de transportes (avião, automóvel, ônibus, etc.) e

por diferentes motivações (lazer, negócios, visita a parentes, etc.) segundo o Ministério do Turismo -

MTUR (2018).

O  futuro  desempenho  brasileiro  com  a  organização  de  megaeventos  também  torna  a

perspectiva de aumento de demanda por profissionais qualificados como promissora. O país já foi

sede da Copa de 2014 de futebol e das Olimpíadas de 2016 o que fez com que o Brasil impulsionasse

o setor de turismo, refletindo até hoje no aumento no número de turistas no país.

O setor de Turismo está a todo vapor no Brasil, e tanto a iniciativa privada como os órgãos

públicos se conscientizaram da importância estratégica do Turismo para a economia do país e de que,

afinal, não só de praia vive o turista no Brasil, e que vale a pena investir no desenvolvimento de

destinos alternativos. Dessa forma, cada vez mais regiões, estados e cidades brasileiras se tornam
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novos pontos turísticos.

Complementarmente,  a  expansão  crescente  do  turismo e  da  hotelaria  tem aberto  novas

oportunidades de negócios e empregos não apenas nas áreas mais tradicionais - agências de viagens,

organizadoras de viagens, transportes rodoviários, marítimos, aéreos, estabelecimentos hoteleiros e

assemelhados, mas também em outras frentes de trabalho especializado, como animação cultural,

recreação, parques temáticos, gestão de eventos etc.

Localizado na região Norte do Brasil, o Tocantins é constituído por 139 municípios, que

juntos somam, conforme contagem da população em 2018, 1.555.229 habitantes distribuídos nos

277.720,404  km²  que  compreendem sua  extensão  territorial  (IBGE,  2018),  da  qual  5,4% estão

contidos na região da “Amazônia Legal” (SEPLAN, 2008). Na Figura 2, ilustra-se a localização do

Estado do Tocantins e sua Capital.

Em termos de sua localização, o Tocantins é privilegiado a assumir a condição de corredor

de escoamento da produção brasileira, pois crescentes são os investimentos nesta direção, tais como:

Projeto da Hidrovia Tocantins-Araguaia, Ferrovia Norte-Sul, Plataforma Multimodal, entre outros. O

potencial  hidroelétrico  é  outra  característica  regional,  que  vem atraindo  a  instalação  de  Usinas

Hidrelétricas de diversificados portes.

Já a Capital Palmas está no centro geográfico do Estado, distante cerca de 60km da BR-153

(Belém-Brasília), a partir da qual tem seus acessos terrestres (TO-050 e TO-060) para outras capitais

brasileiras, cujas distâncias são apresentadas no Quadro 1.  As distâncias são medidas “de centro a

centro e os caminhos são os mais curtos, dando preferência às rodovias asfaltadas” (DNIT, 2009,

s.p.).
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PALMAS

                                         Figura 2 – Localização do Estado do Tocantins e sua Capital

    Fonte: Adaptado de SEPLAN (2008)

Quadro 1 – Distâncias entre Palmas e outras cidades brasileiras:

CIDADE DISTÂNCIA
(km)

CIDADE DISTÂNCIA
(km)

Belém 1283 João Pessoa 2253
Belo
Horizonte

1690 Maceió 1851

Boa Vista 4926 Manaus 4141
Brasília 973 Natal 2345
Campo
Grande

1785 Porto Alegre 2747

Cuiabá 1784 Porto Velho 3240
Curitiba 2036 Rio  de

janeiro
2124

Florianópolis 2336 Salvador 1454
Fortaleza 2035 São Luís 1386
Goiânia 874 São Paulo 1776
Imperatriz 624 Teresina 1401

Fonte: Adaptado de DNIT (2009)

Em termos da população, segundo contagem em 2018, Palmas soma 291.855 habitantes

distribuídos  nos  2.218,942km²  que  compõem  sua  extensão  territorial  (IBGE,  2018).  O  Poder

Municipal  aponta  que  Palmas  “A maior  taxa  de  crescimento  populacional  entre  as  capitais,  no
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período 2016-2017, foi a de Palmas (2,48%)” (IBGE, 2019).

Fruto ou não desta corrente migratória, a população municipal caracteriza-se por ter base

jovem (IBGE,  2010),  acompanhando  proporcionalmente  as  pirâmides  etárias  do  Tocantins  e  do

Brasil, ver Figura 3.

A base etária jovem de Palmas e do Tocantins pode constituir uma grande oportunidade para

as  Instituições  de  Ensino,  quando  do  direcionamento  de  suas  ações  e  não-ações.  Nesta  lógica,

estando estas comprometidas com “a racionalização, a eficiência, a eficácia, a economicidade e a

efetividade  dos  recursos  investidos”  (BRASIL,  2010a),  deverão,  entre  outros,  “promover  a

integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior” e

ainda:

[...] orientar sua oferta formativa em benefício da  consolidação e  fortalecimento
dos  arranjos  produtivos,  sociais e  culturais  locais,  identificados  com base  no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no
âmbito de atuação do Instituto Federal [...] (BRASIL, 2008a, s.p., grifo nosso)

Figura 3 – Pirâmide etária de Palmas/Tocantins/Brasil
 Fonte: IBGE (2010)

Nesse ponto, (re)conhecer as externalidades latentes na micro e macro regiões da área de

atuação territorial do IFTO é tarefa que não pode ser delegada a quem desconhece e/ou não possua
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sensibilidade  para  a  textura  socioeconômica  das  diversificadas  ocupações,  ou  seja:  não  se  pode

vaticinar tais cenários apoiando-se tão somente na Letra da Lei ou nas inspirações intermuro escolar.

A cadeia produtiva no estado é formada predominantemente pelos setores da carne, couro,

leite,  vestuário,  fruticultura,  piscicultura,  móveis,  construção  civil,  agricultura,  mas  também  o

turismo.  O Ministério  do Turismo validou os  Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo

Sustentável (PDITS) dos polos de Palmas, Cantão e Jalapão. Esta ação permite ao estado pleitear

recursos  públicos,  a  exemplo  do Programa Regional  de  Desenvolvimento  do  Turismo (Prodetur

Nacional), para melhorar a infraestrutura e reforçar suas potencialidades (MTUR, 2017). Acredita-se

que  ações  desta  natureza  venham a  alavancar  o  turismo na  região,  fazendo  com que haja  uma

demanda  por  profissionais  qualificados  no  setor  do  turismo  para  atuarem  na  elaboração  e

implementação do programa.

As atividades do setor terciário, especialmente aquelas vinculadas ao turismo, respondem

por cerca de 30% do Produto Interno Bruto do estado. Isso se deve ao processo de crescimento das

atividades turísticas. O setor de serviços cresce, não apenas pela expansão do produto interno, como

também pela absorção da força de trabalho, ainda que desqualificada, encontrando-se concentrada na

capital Palmas e entorno: rio Araguaia, Jalapão e rio Tocantins.

A atividade turística no estado foi organizada em cinco regiões turísticas: Ilha do Bananal,

Serras e Lago, Lagos e Praias do Cantão, Serras Gerais e Encantos do Jalapão, com o propósito de

definir os produtos turísticos do estado e facilitar nas estratégias de planejamento e marketing da

atividade.

Destacamos  nessas  regiões  os  destinos  turísticos  de  Palmas  e  Mateiros  considerados

destinos  indutores  do  turismo  pelo  Ministério  do  Turismo.  A capital  do  estado,  Palmas,  vem

buscando se estabelecer no cenário nacional e internacional como um centro receptivo composto de

atrativos turísticos naturais e artificiais. Em alinhamento com a pesquisa realizada pela Fundação

Getúlio  Vargas  sobre  Destinos  Indutores  do  Desenvolvimento  Turístico  Regional,  percebe-se  a

necessidade da prestação de serviços  turísticos nos setores hoteleiros,  eventos e guiamento,  pois

como diz o relatório “... uma alta qualidade por parte das pessoas envolvidas na atividade permitirá

que as empresas ganhem uma margem competitiva e agreguem valor ao destino turístico.  Nessa
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dimensão, destaca-se a necessidade da força de trabalho, uma vez que a provisão de uma força de

trabalho educada e treinada para atender às demandas dos turistas tem sido uma tarefa árdua para

governos e iniciativa privada” (MTUR, 2010).

Um fator relevante quanto à necessidade e prioridade de qualificação e desenvolvimento dos

recursos humanos para atuarem nas áreas propostas é a expansão do turismo no estado. Isto exige a

melhoria de qualidade dos componentes de sua cadeia produtiva por meio da excelência nos serviços

como também confirma a pesquisa de Destinos Indutores da Fundação Getúlio Vargas.

Verifica-se, ainda, a importância que o governo do estado vem concedendo a essa atividade,

mediante os investimentos em infraestrutura e os atrativos turísticos, no qual se insere a atividade de

hospedagem, guiamento e eventos. O desenvolvimento do setor, aliado ao planejamento estratégico,

aprimoramento da infraestrutura,  e  dos  serviços,  e  principalmente com trabalhadores  capazes  de

executarem tarefas com criatividade e eficiência, são elementos fundamentais para um mercado em

franca expansão.

Entre  as  deficiências  encontradas  neste  setor  no  Tocantins,  uma  das  principais  está

relacionada  à  ineficiência  do  atendimento  aos  turistas  em  hotéis,  pousadas  e  restaurantes  e  na

condução aos atrativos turísticos. Ressaltamos que o Turismo requer não só atrativos naturais e/ou

artificiais  para o seu desenvolvimento,  mas toda uma infraestrutura e  equipamentos que possam

atender e satisfazer a uma clientela altamente exigente: o turista, que quer ser convidado a sentir,

viver e ser protagonista em um destino turístico e não apenas visitá-lo ou contemplá-lo.

Devemos destacar que a capital Palmas foi selecionada pelo Ministério do Turismo como

uma das 30 rotas turísticas estratégicas para o desenvolvimento do turismo no Brasil,  através do

Programa Investe Turismo, que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento, gerar empregos e

aumentar  a  qualidade e  competitividade,  o  que contempla a  capacitação profissional  do destino,

assim reforça-se a necessidade de cursos de nível superior na área. (BRASIL, 2019)

Outro fator importante é quanto as regiões são compostas por unidades de conservação no

estado,  somando-se  12  (doze)  no  total,  entre  elas  três  importantes  parques  (Parque  Estadual  do

Jalapão, Parque Estadual do Lajeado e Parque Estadual do Cantão) que possuem, de acordo com os

planos  de  manejos,  grande  potencial  para  a  exploração  de  atividades  turísticas,  o  que  requer
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profissionais capacitados para atuarem nessas localidades no que diz respeito ao planejamento do

turismo no local, demandando profissionais com conhecimentos específicos de gestão em turismo.

É  fato  que  profissionalização  dessa  atividade  no  estado  ainda  mostra-se  em  nível  de

Formação Inicial  Continuada,  ministrados  principalmente  pelo  Sistema S,  e  de  nível  técnico  no

Instituto  Federal  do  Tocantins.  Podemos  observar  a  falta  de  um  curso  no  eixo  de  Turismo,

Hospitalidade e Lazer de nível superior na capital Palmas. O  outro curso Superior de Tecnologia de

Gestão  de  Turismo  do  estado  é  ofertado  pela  Universidade  Federal  do  Tocantins  na  cidade  de

Araguaína,  cidade  não  localizada  estrategicamente  próxima  aos  principais  polos  de  turismo  do

estado. Ainda há o Curso Superior de Tecnologia em Turismo na cidade de Arraias, ofertado pela

Universidade do Tocantins, mas o enfoque do curso é em Turismo Patrimonial e Socioambiental.

Neste contexto, os estudantes que se encontram na capital Palmas e seu entorno, que se

formam em cursos a nível técnico não tem a possibilidade de uma verticalização de cursos para de

nível superior o que acaba fazendo com que os mesmos migrem para outras áreas do conhecimento.

Podemos observar em pesquisas realizadas com 95 (noventa-e-cinco) egressos de cursos

técnicos da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer  do IFTO -  Campus Palmas, o interesse pela

continuidade ao itinerário formativo da área através de um curso de nível superior. Os resultados das

pesquisas evidenciam essa afirmativa em que mais de 73% dos entrevistados apontaram que fariam

um curso superior na área de Turismo, sendo tecnólogo ou bacharelado.

Outro destaque foi quando a pesquisa de demanda realizada pelo IFTO, campus Palmas em

2019, onde cursos superiores na área de turismo foram citados como tendo interesse por 14% dos

entrevistados.

Podemos  observar  também,  na  figura  4,  o  interesse  dos  acadêmicos  em  continuar  o

itinerário formativo na área após a conclusão do curso, sendo que a maioria apontou cursos que

fazem parte do perfil profissional da área de turismo, hospitalidade e lazer, como ecoturismo que se

mostrou em primeiro lugar na preferência dos entrevistados e agenciamento em segundo lugar, o que

demonstra também a possibilidade de expansão da área para futuras ofertas de pós graduações.
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Figura 4 – Interesse dos acadêmicos em pós graduações na área:

Ainda, foi perguntando na referida pesquisa sobre o horário de preferência dos respondentes.

Logo, o horário previsto de curso foi definido de acordo com a pesquisa de demanda de cursos

superiores realizado pelo IFTO, Campus Palmas no ano de 2019, onde constatou- se, de acordo com

a figura 5 abaixo, que 24% dos entrevistados apontaram a preferência por cursos no período matutino

e 28% alegaram serem indiferente ao horário do curso, desde que seja o curso de escolhido pelos

mesmos.

Figura 5 - Qual a sua preferência com relação ao horário de oferta?

Quando  verificado  as  respostas  dos  respondentes  que  optaram  pelo  curso  Superior  de

Tecnologia em Gestão de Turismo, podemos também observar a preferência pelo curso no horário

matutino,  conforme  podemos  observar  no  gráfico  abaixo,  onde  31%  responderam  por  essa

preferência e apenas 12% alegaram poder cursar somente no horário noturno (vide figura 6).
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Figura 6 -  Qual a sua preferência com relação ao horário de oferta?
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Sou indiferente ao horário, mas só farei o curso de minha preferência
Prefiro o turno Matutino ou integral, mas só farei o curso de minha preferência
Prefiro o turno noturno, mas só farei o curso de minha preferência
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Prefiro o turno noturno e posso fazer outro curso que não seja o meu preferido
Só poderei cursar no horário matutino ou integral
Só poderei cursar no horário noturno

Ressaltamos que a oferta do curso no horário matutino facilitará o planejamento de atividades

de aulas práticas e visitas técnicas, pois a maioria dos setores que compõe a atividade do turismo,

como restaurantes, hotéis, empreendimentos turísticos diversos, somente são possíveis a realização

de tais atividades no período matutino ou vespertino, portanto a oferta do curso no período matutino

facilitará uma maior imersão prática no mercado de trabalho profissional.

Apontamos também que serão disponibilizadas a entrada de 40 vagas anualmente no curso e

que  o número  de  vagas  ofertadas  está  de  acordo  com  a  infraestrutura  de  salas  e  laboratórios

existentes na instituição. Com a criação do Curso, o NDE optou por manter o padrão de 40 vagas,

mas de maneira anual, para atender a demanda do mercado de Turismo que ainda é incipiente.

O Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Tocantins, atento a essa demanda,

oferece à comunidade um Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo , desde o ano de

2014/01, com o objetivo de capacitar cidadãos para atuação profissional no setor de planejamento da
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atividade do turismo apoiados na Hospitalidade.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Atender a uma demanda específica da região relativamente à expansão de atividades em

comércio e serviços, desenvolvendo as competências profissionais específicas da área profissional de

Turismo  e  Hospitalidade,  de  modo  a  ampliar  a  oferta  de  profissionais  habilitados  e  de

empreendedores na área,  o que trará uma significativa melhoria à qualidade de vida do cidadão

palmense.

O Curso pretende formar profissionais éticos, críticos e reflexivos para atuar nas diversas

áreas da atividade de turismo (planejamento e desenvolvimento da atividade turística, agenciamento

e operações de viagens, transportadoras turísticas, consultorias, hotelaria, organização de eventos,

gestão de políticas públicas e promoção e comercialização de destinos turísticos), contribuindo nos

processos de tomada de decisão,  integrando equipes de trabalho voltadas para o planejamento e

implantação das atividades turísticas de forma sustentável.

2.2 Objetivos Específicos

O  curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Turismo  do  Campus  Palmas  objetiva

capacitar técnica e academicamente o estudante de modo a promover a ampliação da sua esfera de

atuação  e  a  interação  com  outros  profissionais,  dando-lhe  condições  para  que  desenvolva

competências específicas da habilitação profissional de Tecnólogo em Gestão de Turismo, de modo

que ele possa assumir a responsabilidade e o compromisso de:

 Identificar  os  potenciais  turísticos,  considerando  a  diversidade  cultural  e  os  aspectos

socioambientais para o desenvolvimento local e regional;

 Definir objetivos de planejamento estratégico de negócios e de projetos aplicados ao  trade

turístico;

 Elaborar estudos de mercado turístico;
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 Analisar e avaliar os efeitos positivos e negativos de atividades turísticas;

 Planejar e operacionalizar estudos de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos

e projetos turísticos;

 Elaborar projetos de intervenção em áreas de interesse ambiental;

 Diagnosticar, analisar e gerir a infraestrutura de turismo em suas três vertentes: hospedagem,

alimentação e transporte;

 Definir e implementar padrões de qualidade no segmento;

 Organizar e administrar os setores internos de estabelecimentos ligados ao turismo, como

parques temáticos, pousadas, hotéis, clubes, espaços de eventos, entre outros;

 Definir e liderar equipes de trabalho;

 Atuar no planejamento e desenvolvimento da atividade turística, nos segmentos público e

privado, organizações não-governamentais e de comunicação, na elaboração de políticas de

turismo nas organizações nacionais, estaduais e municipais.

3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores (2016, p.153), o Curso Superior

de Tecnologia em Gestão de Turismo “diagnostica o potencial de destinos e produtos turísticos. Cria

e implanta roteiros turísticos. Planeja e gerencia atividades relacionadas aos distintos segmentos de

mercado  do  turismo.  Articula  os  diferentes  agentes  locais,  regionais  e  internacionais  da  área.

Administra  e  opera  atividades  em  agências  de  turismo  e  transportadoras  turísticas.  Gerencia  e

executa procedimentos em meios de hospedagem, restaurantes e eventos. Vistoria, avalia e emite

parecer técnico em sua área de formação”.

4. FORMAS E REQUISITOS DE INGRESSO

O ingresso ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo é anual. A cada ano são

ofertadas 40 (quarenta) vagas para o período matutino. O horário das aulas definido é das 8h às

11h40, de segunda-feira a sexta-feira (conforme quadro 2). Se necessário, ministrar-se-ão aulas aos
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sábados.  A hora/aula é de 50 (cinquenta) minutos. O Curso tem duração mínima de 2 (dois) anos e

meio ou 5 (cinco) semestres letivos e máxima de 5 (cinco) anos ou 10 (dez) semestres letivos.

Quadro 2 - Horário de aulas do curso:
TURNO 1º Aula 2º Aula Intervalo 3º Aula 4º Aula
Matutino 08:00 – 08:50 08:50 – 09:40 09:40-10:00 10:00-10:50 10:50-11:40

 Fonte: Elaborado pela comissão responsável

De acordo  com o  previsto  em edital  de  inscrição  para  o  processo  de  seleção,  todos  os

candidatos selecionados para ingressar no Curso estão sujeitos ao acatamento dos prazos previstos

naquele edital, sob pena de sofrer as penalidades previstas.

Os candidatos aprovados, chamados por ordem de classificação, submetem-se, no ato da ma-

trícula, integral e incondicionalmente, aos termos do Regulamento da Organização Didático-Pedagó-

gica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO vigente.

O regime de matrícula é por crédito, com periodicidade letiva semestral.

O ingresso no curso de superior em Tecnologia em Gestão de Turismo será concedido somen-

te a quem já tenha concluído o ensino médio, ou equivalente a este nível conforme ODP, mediante

processo seletivo público, que pode ser em um dos seguintes:

Vestibular / SiSU / Transferência / Portador de Diploma / Reingresso.

Em atendimento ao Acordo de Metas e Compromissos firmado entre o Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação, considerado o

compromisso do Instituto Federal com a diversidade, com a redução de barreiras educativas e com

inclusão de grupos em desvantagem social, o ingresso nos cursos do Campus Palmas adotou a partir

de 2011 formas de acesso assentadas em ações afirmativas visando minimizar o prejuízo aos grupos

socio-étnicos menos favorecidos. Desta forma, os processos seletivos possuem 50% das vagas reser-

vadas para os estudantes oriundos de escola pública, destas de acordo com a realidade local, são re-

servadas segundo a renda e segundo a etnia, pretos, pardos e indígenas conforme disposto em Edital

de acordo com a legislação vigente.

 Processo Seletivo (Vestibular): será realizado 1 (um) processo seletivo por ano – entrada
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anual – sendo ofertadas 20 (vinte) vagas por semestre. As informações detalhadas do Processo Seleti-

vo serão apresentadas em Edital Público, constando informações das características do Curso superi-

or em Tecnologia em Gestão de Turismo, assim como orientações sobre a estrutura e a organização

do Processo de Seleção, incluindo: período das inscrições; local de realização das provas; conteúdo

programático das provas; critérios de classificação e desempate, assim como os procedimentos de

matricula. As provas do Processo Seletivo serão limitadas aos conteúdos integrantes do Núcleo Co-

mum do Ensino Médio e objetivam aferir a formação obtida pelo candidato.

 Sistema de Seleção Unificada (SiSU): através do gerenciamento feito pelo Ministério da

Educação, por meio do qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionarão

novos estudantes exclusivamente pela nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Se-

rão ofertadas 20 (vinte) vagas nesta modalidade conforme edital, respeitando os critérios de distribui-

ção de vagas do IFTO.

 Transferência: e prevista a transferência de estudantes de outras IES para o Curso superi-

or em Tecnologia em Gestão de Turismo do Campus Palmas para o prosseguimento de estudos do

mesmo curso mediante a existência de vaga. E prevista também a transferência de estudantes oriun-

dos de cursos ofertados em outros Campi do IFTO conforme a Organização Didático-pedagógica dos

Cursos de Superiores de Graduação do IFTO. A transferência está condicionada a existência de vaga,

sendo disponibilizada através de edital público de abertura de processo seletivo a cada semestre leti-

vo. A transferência para o curso desejado não exime o estudante da adaptação a sua grade curricular,

assim como a integralização dessa grade no prazo previsto no respectivo Projeto Pedagógico.  A

transferência de estudantes ex-officio são possíveis independentemente da existência de vaga dispo-

nibilizada em edital público, conforme legislação vigente. Na modalidade de transferência, também e

permitida a mudança de curso de estudantes do próprio Campus Palmas, também chamado de trans-

ferência interna, conforme a existência de vagas destinadas através de edital público.

 Portador de Título: havendo vagas ociosas no curso poderá ser efetuada matrícula de in-

gresso de portadores de diploma de curso superior, para obtenção de novo título,

observadas as normas e o limite das vagas dos cursos oferecidos. Estas vagas são disponibilizadas

após o processo seletivo, em edital com regras próprias a cada semestre letivo.
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Reingresso: o reingresso e modalidade de ingresso facultado a estudantes dos cursos de

graduação do IFTO que se enquadrem na condição de evadido ou desligado. O

reingresso ocorre através de processo seletivo regido por Edital próprio.

O IFTO permitirá a título de complementação de estudos, conforme disposto, na ODP, a ma-

trícula em disciplina(s) para estudante especial e enriquecimento curricular, condicionado a disponi-

bilidade de vaga. Considera-se estudante especial o interessado externo ao IFTO, considera-se candi-

dato ao enriquecimento curricular o estudante do Campus do IFTO, ambos que tenham concluído o

ensino médio. As condições relativas aos processos seletivos para a Complementação de Estudos se-

guirão Edital próprio.

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

5.1 Competências

O mercado atual busca um profissional capaz de atuar com grande versatilidade e transitar

nas diversas áreas de conhecimento.  Em especial,  o curso Superior de Tecnologia em Gestão de

Turismo, do IFTO -Campus Palmas, propiciará uma formação que torne o profissional um vetor de

contribuição capaz de compreender  a  importância  do desenvolvimento  da atividade turística nas

sociedades  atuais  e  futuras,  não  só  em  termos  econômicos,  mas  também  ambientais,  sociais  e

culturais, especialmente em relação ao desenvolvimento e oferta de produtos e serviços sustentáveis

e coerentes com a capacidade de oferta das destinações turísticas e das comunidades locais inseridas

nesta atividade.

O curso terá uma formação amalgamada por sólidos conhecimentos teóricos e práticos nas

áreas  de  gestão,  planejamento,  agenciamento,  transporte  e  marketing,  alicerçados  numa  base

humanística e uma visão global que possibilite compreender o meio social em seus aspectos político,

econômico, cultural e ambiental, capaz de atuar de forma polivalente, contextualizada e competente.

O egresso do Curso, conforme o estará apto a desenvolver ações no âmbito do planejamento

turístico, agenciamento de viagens (emissivas, receptivas e operadoras de turismo), transportadoras

turísticas  e  consultorias  voltadas  para  o  gerenciamento  das  políticas  públicas  e  para  a
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comercialização e promoção dos serviços relativos a atividade.

Especificamente  o  curso  desenvolverá  competência  profissional,  habilidades  e  atitudes

comportamentais, tais como:

I - Conhecer, interpretar e aplicar:

a) legislação turística, legislação ambiental e código de defesa do consumidor;

b) políticas públicas de turismo;

c) códigos, siglas e sinais usados na comunicação turística;

d) pesquisas, sondagens e indicadores socioeconômicos;

e)  mediante  critérios  prévios  e  adequados,  os  estabelecimentos  prestadores  de  serviços

turísticos,  incluindo  meios  de  hospedagens,  transportadoras,  agências  de  turismo,  empresas

promotoras de eventos e outras áreas, postas com segurança à disposição do mercado turístico e de

sua expansão;

f)  Comunicação  interpessoal,  intercultural,  usando  expressão  correta  e  precisa  sobre

aspectos técnicos específicos da interpretação da realidade das organizações e dos traços culturais de

cada comunidade ou segmento social.

5.2 Habilidades:

I - Planejar, gerenciar e operar:

a) agências de viagens e operadoras de turismo receptivo e emissivo;

b) empresas de transporte turístico;

c) negócios e serviços turísticos;

d) marketing e vendas de produtos e serviços turísticos;

e) Planejar e executar projetos e programas estratégicos relacionados com empreendimentos

turísticos e seu gerenciamento.

f) Demonstrar conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, com

humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética.

II - Integrar, atuar e lidar:

a)  equipes  multidisciplinares  e  multidisciplinares,  interagindo  criativamente  face  aos
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diferentes contextos organizacionais e sociais;

b) planos, programas e projetos relacionados ao patrimônio natural, histórico e cultural;

III – Utilizar e dominar:

a)  técnicas de elaboração de programas, roteiros e itinerários;

b)  modelos matemáticos de avaliação de gestão econômica e financeira;

c) técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações geográficas, históricas,

artísticas,  esportivas,  recreativas  e  de  entretenimento,  folclóricas,  artesanais,  gastronômicas,

religiosas, políticas e outros traços culturais, como diversas formas de manifestação da comunidade

humana;

d)  métodos  e  técnicas  indispensáveis  ao  estudo  dos  diferentes  mercados  turísticos,

identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta adequada a cada perfil do turista;

e) diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua intervenção nos traços

culturais de uma comunidade ainda não conhecida;

f) adequadamente a informática e outros recursos tecnológicos.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

6.1 Introdução

O Projeto Pedagógico do Curso foi concebido a partir da Resolução CNE/CP n.º 3/2002, que

institui as diretrizes curriculares para os cursos de nível tecnológico; da Portaria INEP n.º 142 de 24

de junho de 2009, que estabelece as condições e conteúdos para o Exame Nacional de Desempenho e

dos Estudantes (ENADE) da Portaria Normativa n.º 8, de 26 de abril de 2017 e o Edital n.º 26, de 16

de junho de 2017 re regulamenta o Enade 2017 e portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, dos cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de

Turismo; do Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia (Portaria n.º 413, de 11 de maio de 2016),

eixo  tecnológico  de  Turismo,  Hospitalidade  e  Lazer;  e  Portaria  de  Denominação  dos  Cursos

Superiores de Tecnologia (Portaria MEC n.º 413, de 11 de maio de 2016).

A  organização  e  administração  dos  conteúdos  buscam  fomentar  a  proposta  de
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interdisciplinaridade entre estas áreas de conhecimento, preparando profissionais aptos a participar

ativamente do processo ensino-aprendizagem e organizacional das instituições onde estiver inserido,

sejam  públicas  ou  privadas,  a  partir  de  uma  formação  integral  e  complementar  abrangendo  as

diversas  áreas  da  formação,  suplementando  uma  proposta  que  propicie  a  articulação  entre  as

disciplinas, como meio complementar de interação conforme currículo proposto.

A carga horária total para a integralização do Curso Superior de Tecnologia em

Gestão de Turismo é de 1733,8 horas, de onde estão incluídas 100 horas para a realização das Ativi-

dades Complementares.

6.2  Grade Curricular

Quadro 3 – Grade curricular do Curso Superior Tecnologia em Gestão de Turismo:

PERÍODO 1º

CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-60min)

C H Prática
(hora-60 min)

C H Total
(hora-60 min) Pré-requisitos

Teoria Geral do 
Turismo 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe
Fundamentos da 
Administração 4 80 66,7 - 66,7 Não existe
Leitura e Produção 
de Textos

4 80 66,7 - 66,7 Não existe

Metodologia 
Científica

2 40 25 8,3 33,3 Não existe

Sociologia do Lazer
e do Turismo

2 40 33,3 - 33,3 Não existe

Língua Inglesa I 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe

TOTAL 1º PERÍODO 20 400 308,5 24,9 333,4

PERÍODO 2º

CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-60min)

C H Prática
(hora-60 min)

C H Total
(hora-60 min) Pré-requisitos

Geografia Aplicada 
ao Turismo

4 80
58,4 8,3 66,7

Não existe

Turismo e Meio 
Ambiente 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe
Agenciamento  de
Viagens  e
Transportes

4 80
58,4 8,3 66,7

Teoria Geral do
Turismo

Língua Inglesa II 4 80 58,4 8,3 66,7 Língua Inglesa I
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Políticas Públicas e 
Turismo 4 80 66,7 - 66,7

Teoria Geral do
Turismo

TOTAL 2º PERÍODO 20 400 300,3 33,2 333,5

PERÍODO 3º

CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-60min)

C H Prática
(hora-60 min)

C H Total
(hora-60 min) Pré-requisitos

Gestão de Eventos 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe
História Aplicada ao
Turismo 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe

Língua Inglesa III 4 80
58,4 8,3 66,7

Língua Inglesa
II

Ecoturismo 2 40 25 8,3 33,3
Turismo e Meio

Ambiente
Gestão de 
Alimentos e 
Bebidas 2 40 25 8,3 33,3 Não existe

Planejamento
Turístico 4 80 41.7 25 66,7

Teoria Geral do
Turismo e
Políticas

Públicas e
Turismo.

TOTAL 3º PERÍODO 20 400 266,9 66,5 333,4

PERÍODO 4º

CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-60min)

C H Prática
(hora-60 min)

C H Total
(hora-60 min) Pré-requisitos

Língua Espanhola 
Aplicada ao 
Turismo I 4 80 58,4 8,3 66,7

Não existe

Turismo e Cultura 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe

Gestão de Pessoas 2 40 33,3 - 33,3 Não existe

Projetos em 
Turismo 2 40 33,3 - 33,3

Todas as
disciplinas do 1

e 2º período.

Gestão de Meios de
Hospedagem 4 80 58,4 8,3 66,7

Teoria Geral do
Turismo

Direito Aplicado ao 
Turismo 4 80 66,7 - 66,7 Não existe

TOTAL 4º PERÍODO 20 400 308,5 24,9 333,4

PERÍODO 5º
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CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-60min)

C H Prática
(hora-60 min)

C H Total
(hora-60 min) Pré-requisitos

Organização 
Empresarial 4 80 66,7 - 66,7

Fundamentos
da

Administração

Língua Espanhola 
Aplicada ao 
Turismo II

4 80

58,4 8,3 66,7

Língua
Espanhola
Aplicada ao
Turismo I

Empreendedorismo 4 80 58,4 8,3 66,7 Não existe

Seminário de 
pesquisa 2 40 33,3 - 33,3

Projetos em
Turismo

Marketing 2 40 25 8,3 33,3 Não existe
Gestão Financeira 2 40 33,3 - 33,3 Não existe

TOTAL 5º PERÍODO 18 360 275,1 24,9 300

TOTAL DE DISCIPLINAS 1.633,7

CÓDIGO
SIGA Componente curricular

Carga horária total
(hora-60min) Pré-requisitos

Atividades Complementares 100 A partir do 1º período do curso

DISCIPLINA OPTATIVAS

CÓDIGO
SIGA

Disciplinas
Obrigatórias/Eletivas

Aulas/
Semana

Total (aula/
semestre)

C H Teórica
(hora-50min)

C H Prática
(hora-50 min)

C H Total
(hora-50 min)

Pré-requisitos

Fundamentos em 
Libras 4 80 66,7 - 66,7 Não existe

Apresenta-se a seguir o Rol de disciplinas eletivas, considerando que os planos de ensino das

mesmas encontram-se em anexo à este PPC.

Disciplinas obrigatórios /
Eletivas

Total
(aulas/

semestre)
Teoria Geral do Turismo 80

Fundamentos da Administração 80
Leitura e Produção de Textos 80

Metodologia Científica 40
Sociologia do Lazer e do Turismo 40

Língua Inglesa I 80
Geografia Aplicada ao Turismo 80

Turismo e Meio Ambiente 80
Agenciamento de Viagens e Transportes 80
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Língua Inglesa II 80
Políticas Públicas e Turismo 80

Gestão de Eventos 80
História Aplicada ao Turismo 80

Língua Inglesa III 80
Ecoturismo 40

Gestão de Alimentos e Bebidas 40
Planejamento Turístico 80

Língua Espanhola Aplicada ao Turismo I 80
Turismo e Cultura 80

Gestão de Pessoas 40
Projetos em Turismo 40

Gestão de Meios de Hospedagem 80
Direito Aplicado ao Turismo 80
Organização Empresarial 80

Língua Espanhola Aplicada ao Turismo II 80
Empreendedorismo 80

Seminário de pesquisa 40
Marketing 40

Gestão Financeira 40
Atividades Complementares 120

Total 2080 Horas aula de 50 minutos

6.3 Metodologia

Conforme o  PDI  IFTO 2015-2019,  aos  estudantes  do  IFTO,  nos  campi  que  compõem o

instituto, são oferecidas diversas oportunidades de desenvolvimento profissional, por meio da oferta

de  bolsas  de  iniciação  científica,  monitorias  e  outros  programas  que  visem  assegurar  sua

permanência  e  êxito,  como  atendimento  médico-odontológico,  psicossocial,  bolsas-permanência,

restaurante próprio com subsídio na alimentação, dentro outros.

Além disso, as políticas educacionais, no âmbito do IFTO, são compreendidas como direito

constitucional  subjetivo  e  inalienável  constante  no  rol  das  políticas  públicas  biopsicossociais  e

pedagógicas/andragógicas justamente pelo fato de se terem ações institucionais que impactam no que

ora denominamos como educação do sujeito em sua integralidade.

Na  política  de  acesso  e  permanência,  cada  campus  do  IFTO,  conforme  disponibilidade

logística, promoverá, em colaboração com agências de fomento à cultura e de assistência aos povos

indígenas, quilombolas e demais categorias, o desenvolvimento de programas integrados de ensino,

pesquisa e extensão com o objetivo de proporcionar aos povos indígenas e quilombolas,  demais

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

categorias e suas comunidades, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas

identidades  étnicas;  a  valorização  de  suas  línguas  e  ciências;  garantir  aos  povos  indígenas  e

quilombolas,  e  demais  categorias,  suas  comunidades  e  povos,  o  acesso  às  informações,

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades pertencentes ou não

à categoria.

Quanto à inclusão, permanência e sucesso escolar/acadêmico, o IFTO assegurará ao público-

alvo da educação especial - as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento

e  com  altas  habilidades  ou  superdotação,  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  povos  indígenas,

quilombolas, negros, assentados da reforma agrária, oriundos de escolas públicas e com fragilidade

socioeconômica  -  as  condições  para  adquirir  as  competências  e  habilidades  técnico-científicas  e

sociais necessárias, de modo a possibilitar a sua plena e igual participação no sistema de ensino e na

vida em comunidade.

Para isso, o IFTO tomará medidas de apoio individualizadas, criação de grupos de trabalho ou

discussão (GTs e GDs), em núcleos de multiprofissionais, para que, a partir de diagnósticos, sejam

adotadas  medidas  efetivas  para  a  construção  de  ambientes  que  maximizem  o  desenvolvimento

acadêmico  e  social,  de  acordo  com a  meta  de  inclusão  plena  destes  estudantes,  combatendo  a

retenção e a evasão escolar.

Ainda se destaca que  o fazer pedagógico no IFTO tem como foco trabalhar na superação da

separação ciência/tecnologia e teoria/prática, tendo na pesquisa um princípio educativo e científico e

nas ações de extensão uma forma de diálogo permanente com a sociedade.

As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, a

produção,  o  empreendedorismo  e  a  difusão  de  conhecimentos  culturais,  artísticos,  científicos  e

tecnológicos.

Visando  consolidar  a  produção  científica,  o  IFTO  possui  programas  para  servidores  e

acadêmicos:

O Programa de Apoio à Pesquisa – PAP/IFTO tem a finalidade de estabelecer critérios e

procedimentos  para  o  fomento  de  projetos  de  pesquisa  pelo  Programa de  Apoio  à  Pesquisa  do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (PAP/IFTO).
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Incentivos implantados:

 Bolsas Produtividade em Pesquisa e Inovação (PQ);

 Bolsas de Pesquisa em Arranjos Produtivos Locais (APL);

 Consolidação de grupos de pesquisa – material de custeio e permanente;

 Taxa de Bancada;

 Auxílio-publicação e tradução;

 Auxílio para participação em eventos.

Destaca-se ainda o Programa de Iniciação Científica do IFTO – PIC que regulamenta as atividades 

de Iniciação Científica do IFTO, regendo a concessão de bolsas de Iniciação Científica 

disponibilizadas pelo IFTO e por outras instituições de apoio à pesquisa. O programa oportuniza o 

engajamento do acadêmico na comunidade científica, permitindo-o aprender, na prática, o 

desenvolvimento de pesquisas de maneira criteriosa e sob permanente avaliação.

O IFTO conta com os seguintes programas de bolsa:

 Pibiti  -  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  em  Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação: visa estimular estudantes de cursos superiores de tecnologia

ao desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação. O produto final

da pesquisa deve gerar um processo ou produto de qualquer área de conhecimento.

Agências de financiamento: IFTO e CNPq.

 ICJ  –  Iniciação  Científica  Júnior:  visa  despertar  vocação  científica  e  incentivar

talentos  potenciais  entre  estudantes  do  Ensino  Médio  Integrado  à  Educação

Profissional  e  do  Ensino  Técnico  Subsequente,  mediante  sua  participação  em

atividades  de  pesquisa  científica  ou  tecnológica  orientadas  por  pesquisador

qualificado. Agência de financiamento: IFTO

A pesquisa se insere na prática pedagógica do Curso de Gestão em Turismo como mecanismo

de  aprofundamento  do  ensino  através  de  métodos  qualitativos  e  quantitativos  de  investigação

científica.  Esta  pode ser  realizada enquanto recurso didático das disciplinas  técnicas,  bem como

através  de  associação  formal  do  docente  junto  ao  Núcleo  de  Estudos  em Educação,  Turismo e

Hospitalidade – NETUH, grupo formalizado que tem como objetivo fomentar pesquisas na área de
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educação,  turismo  e  hospitalidade  como  forma  de  análise,  discussão  e  a  proposição  de  ações

relacionadas ao desenvolvimento turístico. Os docentes poderão atuar ainda junto a outros grupos ou

núcleos de pesquisa, bem como serão encorajados a participar de editais exclusivos para este fim.

Ainda no que tange à pesquisa e de acordo com a Resolução n.º 466/2012, do Conselho Naci-

onal de Saúde, “Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema

CEP/CONEP”, cabendo à instituição onde se realizam as pesquisas a constituição do CEP.

Desta maneira, o Instituto Federal do Tocantins possui um Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/IFTO,

que é um órgão colegiado, interdisciplinar e independente, criado para defender os interesses dos su-

jeitos de pesquisas, em sua integridade e dignidade, além de contribuir no desenvolvimento da pes-

quisa dentro dos padrões éticos.

O  CEP  é  responsável  pela  avaliação  e  acompanhamento  dos  aspectos  éticos  de  todas

as  pesquisas  do  IFTO  envolvendo  seres  humanos,  além  das  indicadas  pela  CONEP,  para  o

mesmo  fim,  contribuindo  assim,  com  o  processo  educativo  dos  pesquisadores,  da  instituição  e

dos próprios membros do comitê.

Quanto as  políticas de extensão do IFTO acontecerão por meio de projetos e programas de

extensão,  sendo estes entendidos como um conjunto de atividades transformadoras,  as quais são

desenvolvidas  e/ou  aplicadas  na  interação  com  comunidades,  e  que  representem  soluções  para

inclusão social, geração de oportunidades e melhorias das condições de vida.

Serão implantados serviços e desenvolvidas ações sociais, artísticas, culturais e econômicas,

por  meio de programas e  projetos  de extensão,  com vistas  a  garantir  melhorias  no desempenho

escolar/acadêmico dos estudantes, assim como reduzir os índices de retenção e evasão.

Entre as ações fomentadas pela Pró-Reitoria de Extensão podemos destacar:

 Programas de bolsa de extensão - seleciona propostas para apoio financeiro a programas ou

projetos  de  extensão,  em  especial,  aos  que  visem  contribuir  para  o  desenvolvimento  e

disseminação de ações que favoreçam a comunidade externa. Esses projetos são gerenciados

por servidores que obrigatoriamente fazem parte dessa equipe.

 Ciência sem Fronteiras (CsF) – é um programa que busca promover a consolidação, expansão

e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por
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meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto

do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (MCTI)  e  do  Ministério  da  Educação

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias

de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

 Programa Bolsa Permanência – é uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio

financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em situação

de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é

pago diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício.

 Programa de Assistência Estudantil  – é um conjunto de ações  voltadas ao atendimento a

estudantes  regularmente  matriculados  em cursos  oferecidos  pelo  IFTO nas  modalidades:

ensino médio (Proeja, médio integrado, concomitante e subsequente) e superior (bacharelado,

tecnólogo e licenciatura), visando à permanência e êxito na perspectiva de inclusão social,

produção de conhecimento, melhoria do desempenho escolar e da qualidade de vida.

O Campus Palmas também oferece aos estudantes um restaurante acadêmico (RA),  mantido

com  a  finalidade  de  ofertar  duas  refeições  diárias  aos  estudantes  do  Campus  Palmas,  sob  a

supervisão da  Nutricionista,  e  equipe  de agentes  terceirizados.  O RA tem desenho arquitetônico

prevendo um espaço interno para cozinha industrial, câmara frigorifica e dispensa com estoque de

alimentos, e um espaço externo – o salão de refeições, com o leiaute de mesas e cadeiras para uso

comum.  Esse  salão  de  refeições  mantém-se  aberto  aos  estudantes,  estabelecendo  um espaço  de

convivência e integração da comunidade interna. O objetivo principal do RA é prestar atendimento

por  meio  do  fornecimento  de  refeições  balanceadas  e  de  qualidade.  Estudantes  em  situação

vulnerabilidade  socieconômica,  comprovada  através  de  edital  de  seleção,  recebem  Auxílio-

Alimentação Integral, que consiste no auxílio financeiro para duas refeições diárias no RA durante

todo o semestre letivo. Adicionalmente, todos os estudantes regularmente matriculados no IFTO –

Campus Palmas recebem Auxílio-Alimentação Parcial, modalidade na qual o estudante arca somente

com uma pequena parcela  do  custo  de  cada  refeição.  Demais  atribuições  do  RA consistem em

garantir uma refeição a baixo custo a todo o público interno. O sucesso do RA atrai diariamente um
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grande contingente do público externo ao Campus Palmas. O RA, por meio de seu corpo técnico,

promove ações de educação alimentar voltadas à segurança nutricional, gerando novas práticas e

hábitos alimentares saudáveis, colaborando com a eficiência no processo ensino-aprendizagem, no

intuito  de  garantir  aos  estudantes  a  permanência  e  conclusão dos  cursos.  Atualmente  a  refeição

ofertada no RA é produzida por empresa terceirizada que presta serviços ao IFTO – Campus Palmas,

mediante  Contrato  de  Concessão  Administrativa  de  uso  de  bem  público,  garantido  através  de

licitação,  cuja  gestão  contratual  está  a  cargo  da  nutricionista  do  Campus  e  da  comissão  de

fiscalização do contrato.

A extensão do ensino do Curso Superior Tecnologia em Gestão de Turismo ocorrerá através

da  participação  dos  alunos  nas  ações  integradas  projetadas  pelos  docentes  de  acordo  com  as

demandas  da  sociedade,  seus  interesses  e  necessidades,  estabelecendo  mecanismos  que  inter-

relacionam o saber acadêmico e o popular, bem como nas ações integradas com as administrações

públicas, em suas várias instâncias, e com entidades da sociedade civil. As atividades deverão ser

formalizadas  através  dos  processos  institucionais  já  existentes  como  a  participação  em  editais

específicos para a extensão com ou sem o incentivo de bolsa, ou através da participação, proposição

e/ou  organização  de  atividades  de  extensão  no  formato  de  programa,  projeto,  evento,  cursos,

prestação de serviços e visitas técnicas.

Destaca-se  ainda  as  visitas  técnicas  que  tem  grande  importância  como  instrumento  de

aprendizagem, devendo ser utilizada pelo professor como elemento de apoio. As visitas realizadas a

eventos de jornadas científicas e congressos ajudam na formação dos estudantes conjugando teoria e

prática e proporcionando aos estudantes aprendizados da realidade profissional.

Como  instrumento  de  aprendizagem  as  visitas  técnicas  têm  entre  seus  objetivos,  a

visualização da realidade profissional, a interação com profissionais da área de formação, o exercício

das habilidades de análise e observação.

As visitas técnicas, como instrumento didático-pedagógico serão realizadas tendo em vista a

contextualização  de  conhecimentos  de  um  ou  mais  disciplinas.  Serão  realizadas  com  o

acompanhamento de um ou mais professores. Uma visita técnica poderá ser realizada envolvendo um

ou mais turmas do curso de acordo com o número total de estudantes e a capacidade do transporte
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institucional.

Diante deste contexto, considerando que a visita técnica atua como ferramenta complementar

de grande relevância para a formação acadêmica por permitir aos discentes o aperfeiçoamento  in

loco da teoria discutida em sala de aula (COSTA e ARAÚJO, 2012), e no intuito de desenvolver um

olhar crítico e científico sobre o fenômeno socioespacial e multifacetado que é o turismo, o Curso de

Gestão em Turismo adota este recurso como método integrante e obrigatório para a consolidação do

saber.

As visitas  técnicas serão obrigatórias  e  contemplada no plano de ensino da disciplina de

Planejamento  Turístico,  ofertada  no  3  Período tendo  em vista  que  a  metodologia  proposta  pela

disciplina  envolve  a  elaboração  do  documento  do  Ministério  do  Turismo  intitulado  Plano  de

Desenvolvimento  Turístico,  sendo  a  disciplina  ofertada  anualmente  e  decido  pelo  colegiado  a

destinação turística do Estado do Tocantins que será contemplada na criação do documento, o que

faz se necessário a visita técnica para realização de diagnóstico turístico local e pesquisas com a

comunidade.

As demais visitas técnicas não obrigatórias poderão ser formuladas e estruturadas de acordo

com o tema de estudo de forma coerente ao planejamento das disciplinas envolvidas e relacionando-

se com os objetivos de ensino dos professores.

O planejamento das visitas técnicas no curso está a cargo dos professores e da Coordenação

de curso. Os relatórios das visitas técnicas podem ser utilizados como instrumentos de aprendizagem

e avaliação de acordo com a disciplina e metodologia do professor.

Assim  para  colocar  em  prática  a  realização  das  visitas,  o  docente  deverá  obedecer  à

elaboração das seguintes etapas: 1) Projeto 2) Planejamento; 3) Execução e 4) Avaliação.

1) Projeto: O projeto da visita técnica deverá seguir a portaria sobre Visitas Técnicas do IFTO -

Campus Palmas (em vigência) que normatiza os procedimentos para a realização de visitas

técnicas. No projeto, deve estar descrito as formas de avaliação da visita que poderão gerar

“produtos”  a  serem  definidos  pelos  professores  responsáveis  (como,  por  exemplo,

seminários,  artigos  científicos,  workshops,  exposições,  painéis,  relatórios  e  outras

modalidades).
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2) Planejamento: Nesta etapa, o docente poderá elaborar um instrumento a ser utilizado pelo

aluno durante a visita técnica, que deverá conter informações como: informações sobre o

local da visita técnica, cuidados e deveres do aluno, roteiro da atividade, instrumento didático

e  outras  que  os  docentes  responsável  e  corresponsável  considerem  relevantes  para  o

desenvolvimento das atividades.

3) Execução: Esta etapa compreende a realização da visita técnica que deverá ser obedecido os

itens  que  compõem o projeto  e  ter  obrigatoriamente  o  acompanhamento  dos  professores

responsáveis.

4) Avaliação: Esta etapa constitui o pós-visita técnica compreendendo na avaliação conforme

previsto no projeto.

Para as visitas técnicas com duração de mais de um dia ou para outras regiões ou Estados,

poderão ter  caráter  interdisciplinar,  envolvendo no mínimo dois  professores  sendo um professor

como responsável e um corresponsável.

O projeto deverá ser submetido à avaliação e aprovação do colegiado do Curso e seguir os

procedimentos  estabelecidos  na  portaria  sobre  Visitas  Técnicas  do  IFTO -  Campus Palmas  (em

vigência).

Caberá ao Colegiado de Curso o julgamento dos casos omissos, bem como a participação

direta nas atividades de planejamento da visita técnica.

Destacamos também que uma das atividades pensadas para o acadêmico do curso superior

Tecnologia em Gestão de Turismo é a semana acadêmica, que se caracteriza como um evento que

poderá assumir diversos formatos com o intuito principal de discutir assuntos da área de Turismo,

bem como divulgar resultados de possíveis pesquisas de alunos e docentes. Este evento acontece a

cada dois anos e vem ocorrendo desde o final do 3º semestre da primeira turma ingressante.

Ainda sobre atividades de enriquecimento curricular está a Prática Profissional  que será

desenvolvida  em  empresas  e  nos  laboratórios  do  Campus,  sendo  incluída  na  carga  horária  da

Habilitação Profissional. Ressalta-se que não está desvinculada da teoria: ela constitui e organiza o

currículo.  Será desenvolvida ao longo do curso por  meio de atividades,  como: estudos de caso,

visitas  técnicas,  conhecimento  de  mercado  e  das  empresas,  pesquisas,  trabalhos  em  grupo  e
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individual e elaboração de relatórios.

O tempo necessário e a forma para o desenvolvimento da prática profissional, realizada nas

empresas, serão explicitados na proposta pedagógica da Unidade Escolar e no plano de trabalho dos

docentes.

Para tanto, buscar-se-á, a todo o momento, um estreito relacionamento com as empresas,

criando alternativas  metodológicas  inovadoras  e  dinâmicas,  considerando o  desenvolvimento,  ao

longo de todo o curso, de atividades tais como: conhecimento do mercado e das empresas, através de

visitas  técnicas  supervisionadas  por  professores  da  área;  planejamento  e  execução  de  projetos

concretos  e  experimentais  característicos  da  área,  mediante  supervisão  de  professores  da  área;

participações  em  seminários,  workshops,  palestras  com profissionais  atuantes;  participações  em

feiras técnicas mediante supervisão de professores da área.

A prática profissional buscará constantemente o estudo e a implantação de formas mais

flexíveis de organização do trabalho, visando à associação entre teoria e prática, bem como uma

constante renovação ou atualização tecnológica, condição essencial para que a educação profissional

seja efetivamente um espaço significativo de formação, atualização e especialização profissional.

Considerando a natureza prática dos cursos de tecnológia, optou-se em não inserir o estágio

supervisionado como item obrigatório a ser cumprido pelo estudante. Oferecer-se-á incentivo para

que o estudante busque através da prática como disciplinas situações que simulem o ambiente real de

trabalho de forma que eles desenvolvam da melhor  forma possível as competências exigidas ao

profissional.

Com relação as disciplinas optativas em atendimento ao Decreto 5.626/2005 que trata sobre a

disciplina “Libras” (Língua Brasileira de Sinais), por ser obrigatória a oferta da disciplina apenas nas

licenciaturas, optou-se em ofertá-la como disciplina optativa no Curso Superior de Tecnologia em

Gestão de Turismo por considerarmos a sua relevância para o mercado de turismo inclusivo. Por esta

razão a disciplina será ofertada com o nome de Fundamentos de Libras com carga horária total de

60h. O professor ministrante da disciplina deverá ter titulação prevista no Decreto acima descrito.

Quanto ao atendimento as outras legislações específicas, a temática relacionada à Educação

para  as  Relações  Étnico-raciais  e  para  o  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  é  tratada
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diretamente nas disciplinas " História Aplicada ao Turismo; Turismo e Cultura e Leitura e Produção

de textos”.

As temáticas indígena e ambiental são abordadas de forma transversal em todo o curso e

especificamente  nas  disciplinas  “Turismo  e  Meio  ambiente”;  Ecoturismo;  História  Aplicada  ao

Turismo; e Turismo e Cultura e Leitura e Produção de Textos.

A temática Educação em Direitos Humanos, em atendimento à Resolução MEC/CNE/CEP Nº

1, de 30 de maio de 2012, que estabelece diretrizes nacionais para a educação em Direitos Humanos,

é  tratada  na  disciplina  “Leitura  e  Produção  de  Textos”  e  “Direito  Aplicado  ao  Turismo”.  Os

conteúdos  ministrados  deverão  usar  concepções  e  práticas  educativas  fundadas  nos  Direitos

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã

de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.

Ressaltamos também que os requisitos obrigatórios quanto a Lei n.º 9.795, de 27 de abril de

1999  e  Decreto  N.º  4.281 de  25  de  junho  de  2002  sobre  a  temática  de  Políticas  de  Educação

Ambiental  a  mesma faz parte  do contexto  profissional  da área  do turismo estando presente nas

ementas de Direito aplicado ao turismo, Turismo e Meio Ambiente e Ecoturismo.

Da  mesma  forma,  promove  discussões  sobre  educação  inclusiva  visando  o  respeito  às

pessoas com necessidades específicas, de forma a combater o preconceito e promover a inclusão

destes educandos.

É facultado ao estudante o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores das

seguintes formas: Aproveitamento de Estudos e Exame de Proficiência.

6.3.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)

Na  atualidade  a  educação  deve  ser  pensada  de  forma  dinâmica  para  que  haja  uma

aprendizagem verdadeiramente significativa, levando assim os alunos a tornarem-se protagonistas do

processo de ensino aprendizagem e não meros espectadores. Neste sentido o uso de Tecnologias da

Informação vem ao encontro deste propósito.

Para Sartori et al., (2016 apud AFONSO, RODRIGUES E COELHO, 2019), o acesso às

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)  é  um  direito  de  todos,  levando-se  em
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consideração que se trata de bens da humanidade que tomaram dimensões socioculturais de extrema

relevância. E a sua inserção na escola, se utilizadas de forma eficaz, podem contribuir de forma

significativa para a aprendizagem, já que também oportuniza a inclusão, uma vez que os recursos

audiovisuais  facilitam o  acesso  ao  conhecimento  pelos  estudantes  que  apresentam necessidades

especiais.

Desta forma, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo busca, por meio da

infraestrutura  disponível  no  campus  Palmas,  dinamizar  ao  máximo  suas  aulas,  estimulando  a

inserção destes recursos no ambiente escolar.

Além dos projetores de slides que a coordenação do curso possui, ainda podemos contar

com outro  datashow disponível  no  laboratório  de  hospedagem.  A coordenação  ainda  dispõe  de

impressora coletiva com diferentes recursos multimídias.

A serviço do Campus há uma central de cópias impressas e cópias reprográficas. Ao mesmo

tempo, as estratégias adotadas para as atividades de ensino e aprendizado tem sido impactadas pelas

inúmeras  Tecnologias  da Informação e Comunicação (TICs)  disponíveis.  Há ainda o acesso aos

laboratórios de informática que permitem aos professores e alunos o acesso aos conteúdos científicos

mundiais através de plataformas de pesquisa disponíveis sem custos a comunidade do IFTO.

Nesse  sentido,  as  TICs  estão  disponíveis  para  serem  utilizadas  no  curso  superior  de

Tecnologia em Gestão de Turismo como apoio aos processos de ensino aprendizagem, possibilitando

o aumento do potencial  pedagógico dos professores,  a redução de distâncias físicas e a troca de

informações  em  tempo  real  entre  docentes  e  discentes,  além  de  ampliar  a  integração  do

conhecimento individual ou em grupo.

Dentre as inúmeras TICs disponíveis aos docentes e discentes do referido curso, destacam-

se as mais utilizadas:

• Moodle – é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment",

um  software  livre,  de  apoio  à  aprendizagem,  executado  num  ambiente  virtual.  Utilizado

principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, o programa permite a criação de cursos

"on-line",  páginas  de  disciplinas,  grupos  de  trabalho  e  comunidades  de  aprendizagem,  estando

disponível em 75 línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registrados, em mais de 175 países.
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Também disponível na versão para mobile;

• Listas de Transmissão (WhatsApp) – WhatsApp é um aplicativo/ferramenta digital livre,

em que se pode criar grupos e listas de transmissão de forma a enviar uma mensagem para vários

contatos  de uma só vez,  sem a  necessidade  de  selecionar  todos  os  usuários.  Por  ser  livre,  está

acessível  a  todos  os  docentes  e  discentes  e  pode  aproximar  muitas  vezes  em  tempo  real  os

componentes  desse  grupo,  além  de  poder  encaminhar  e  receber  materiais  didáticos  e  outros  a

qualquer momento, bastando estar conectado à internet. O aplicativo Whatsapp tem se destacado

bastante como um gênero multimodal. O uso do aplicativo tem se tornado frequente no cotidiano de

toda a sociedade, e consequentemente vem (re)definindo o significado de suas práticas sociais por

meio da linguagem digital e de diversos recursos presentes no aplicativo, destacando-se então como

um dos meios de comunicação mais utilizados no aparato tecnológico;

• Kahoot – Uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos, usada como tecnologia

educacional em escolas e outras instituições educacionais. Seus jogos de aprendizagem, "Kahoots",

são testes  de múltipla escolha que permitem arguir  os usuários/jogadores sobre um determinado

tema, interagindo através de um navegador da internet.

Padlet também é utilizado como uma ferramenta educacional. É um aplicativo de internet

aonde se permite que qualquer pessoa possa se expressar seu pensamento sobre uma determinada

temática  previamente  definida.  Seria  um mural  de  pensamentos  escritos  aonde  o  aluno,  com a

orientação do professor pode realizar a pesquisa de determinada temática definida pelo professor e

compartilhar suas ideias com demais colegas por meio deste aplicativo.

E para facilitar o acesso a informação, o IFTO disponibiliza sinal de Wi-Fi em todos os

blocos do Campus Palmas, com domínio genérico denominado “rede IFTO”, sendo que em cada

bloco é possível perceber o sinal de diferentes sub-redes. Assim, o estudante tem acesso ininterrupto

a internet, 24 horas por dia. A matrícula dos estudantes já no primeiro semestre do curso permite a

inscrição  dos  alunos no domínio do IFTO, com direito  a  uma senha de acesso aos  sistemas de

matrícula e escolhas das disciplinas a cursar no semestre, disponibilizando online o acompanhamento

do resultado das avaliações e as anotações de faltas/presença em cada disciplina.
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6.3.2 Planos de Ensino

Figuram  ainda  neste  PPC  os  planos  de  ensino  que  são  documentos  que  mostram  a

organização do conhecimento na ação do professor. O intuito é que seja um norte para o trabalho de

todos os docentes do curso, não só daqueles que ministram uma determinada disciplina, mas que este

professor possa também conhecer o que as demais disciplinas abordarão. A intenção é que não haja

sobreposição ou repetição de conteúdos, bem como, para que facilite a interdisciplinaridade a partir

do conhecimento do ementário das disciplinas.

Um plano de ensino deve conter a identificação da disciplina como componente curricular

dentro  da  estrutura  pensada  para  o  desenvolvimento  do  curso.  Essa  identificação  começa  pela

modalidade do curso - tecnólogo neste caso, a definição da nomenclatura referenciada da disciplina,

o  período  a  ser  ministrada,  a  carga  horária  semestral  prevista,  bem  como  o  número  de  aulas

semanais.  Ainda  deve  ser  estipulada  o  quanto  de  horas  dedicadas  às  atividades  práticas  estão

previstas, que no caso do Curso Superior de Tecnologia de Gestão de Turismo é de suma importância

para o aprofundamento da temática, por ser esta a forma do discente possuir contato com a realidade,

uma vez que o curso não possui estágio obrigatório. Ainda deve ser mencionada se há algum pré-

requisito a ser cumprido pelos alunos.

A Ementa é a parte do Plano de ensino composta por um recorte que declare quais os tópicos

que  farão  parte  do  conteúdo  da  disciplina,  limitando  sua  abrangência  dentro  da  carga  horária

ministrada.  O conteúdo programático  deve  ser  a  descrição  dos  tópicos  elencados  na  ementa.  O

conteúdo programático cobre a totalidade da disciplina, prevista na ementa, de modo a detalhar os

assuntos gerais e específicos que serão abordados ao longo do semestre.

Por  fim,  para  dar  suporte  aos  conteúdos programáticos  o  Plano de  Ensino deve  trazer  a

bibliografia

selecionada.  Devido  à  abrangência  da  ementa  a  bibliografia  deve  ser  dividida  entre  a  básica  e

a complementar,  nas  quais  serão encontradas  as  teorias  de que formam a disciplina.  Por fim,  o

Plano  de  Ensino  descrimina  as  competências  e  habilidades  focadas  no  desenvolvimento  e

preparação  dos  estudantes  para  os  desafios  pessoais  e  profissionais  da  atualidade,  numa
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formação cidadã para o mundo do trabalho.

Assim,  os  Planos  de  Ensino  elencados  neste  PPC são  objetos  de  avaliação  permanente,

diretamente  pelo  professor  ministrante  da  disciplina,  metodicamente  pelo  professor

Coordenador  em  conjunto  com  o  professor  ministrante,  levando  em  conta  as  habilidades  e

competências  desenvolvidas  e  requeridas  pelos  semestres  à  frente  no  desenrolar  do  curso.  Por

fim,  o  Colegiado  de  Curso  e  Núcleo  Docente  Estruturante  provocam  o  debate  sobre  a

intensidade  dos  dados  registrados  sobre  os  tópicos  ministrados  e  o  desempenho  observado  dos

estudantes.  Ao  final  do  processo  de  avaliação  do  Plano  de  Ensino  o  professor  é  convidado  a

propor  renovação  dos  tópicos  da  ementa  disciplinar,  bem  atualização  das  bibliografias

recomendadas, ou não.

6.3.3 Ações para Evitar a Retenção e a Evasão

Ainda  foram  pensadas  ações  para  evitar  a  retenção  e  a  evasão.  Existe  por  parte  da

Coordenação do Curso um acompanhamento constante do corpo discente visando a identificar as

causas da evasão escolar com o objetivo de evitá-la. Essa ação será realizada pelo acompanhamento

da frequência dos estudantes em períodos de tempo regulares tendo como instrumento o sistema

acadêmico,  bem como no caso da ocorrência  da desistência  de estudantes,  mantendo-se contato

pessoal, telefônico ou via e-mail com os mesmos para identificar os motivos reais que os levaram a

desistir, de forma a tentar corrigir os problemas que ocasionaram a desistência e o abandono do curso

antes de sua conclusão.

A fim de garantir a permanência do estudante no curso, a Instituição garantirá a assistência

aos estudantes de acordo com os programas governamentais de assistência ao educando, já relatados.

O IFTO, em conformidade com o manual da SETEC/MEC sobre retenção e evasão, criou

uma comissão  central  e  comissões  locais  que  executarão  o  plano estratégico  para  minimizar  os

efeitos dessas problemáticas.

A Coordenação de Curso e  Colegiado de Curso em suas reuniões  ordinárias  tratarão dos

problemas propondo soluções  e  acompanhando o andamento das  turmas de maneira  a  evitar  ao

máximo a retenção e a evasão escolar.
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A acessibilidade é um fator de inclusão e de responsabilidade social, conforme estabelecido

na Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Visando a um ensino socialmente responsável, o IFTO –

Campus Palmas  tem  implementado  melhorias  e  ações  que  favorecem  a  acessibilidade  de  toda

comunidade acadêmica, bem como dos cidadãos que necessitam utilizar os serviços disponibilizados

pela  Instituição.  Pretende-se,  dessa  forma,  que  o  paradigma  de  qualquer  sorte  de  preconceito,

discriminação e/ou algo equivalente seja minimizado e extinguido na IES e na sociedade como um

todo.

Nesse  sentido,  o  Campus  Palmas  conta  com  a  Coordenação  de  Educação  Inclusiva  e

Diversidade cujas competências incluem:

I  -promover  atendimento  aos  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, negros, indígenas e/ou outras categorias

que sejam catalogadas e/ou entendidas como passíveis de inclusão e diversidade;

II -diagnosticar e manter registro no âmbito do Campus Palmas de dossiê destes estudantes;

III  -elaborar  parecer  técnico  individualizado  indicando  minimamente:  Do  relatório,  Da

análise/estudo de caso e plano de ação articulado entre os setores para o seu atendimento;

IV -articular  caso  necessário  o  encaminhamento  de  atendimento  educacional  em classes,

escolas  ou serviços especializados,  sempre que,  em função das  condições  específicas dos

estudantes, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular no IFTO;

V -oportunizar formações continuadas no campo do currículo para educação inclusiva com

vias  a  adoção  de  novos  métodos,  técnicas,  e  adoção  de  recursos  educativos  conforme

especificidade diagnósticas;

VI -indicar por meio de parecer técnico procedimentos de terminalidade específica para os

estudantes que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental,

médio ou superior articulados com a educação profissional, em virtude de suas deficiências, e

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

VII -oportunizar e articular formação inicial e continuada aos servidores, para atendimento

especializado;

VIII -indicar mecanismos que estejam consonantes com os princípios da educação inclusiva
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voltada para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, em condições

adequadas  para  os  que  não  revelarem  capacidade  de  inserção  no  trabalho  competitivo,

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam

uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

IX  –assistir,  no  que  for  necessário,  os  estudantes,  familiares  e  docentes  para  que  seja

garantido  o  acesso,  a  permanência  e  conclusão  de  forma  igualitária  articulando  a  outras

instâncias  para  garantir  acesso  destes  estudantes  às  politicas  de  assistência  estudantil  e

assessoramento visando ao sucesso escolar/acadêmico;

X -mediar projetos e as ações nas áreas da educação inclusiva e diversidade no âmbito interno

e externo do Campus;

XI -elaborar e implementar o Programa de Educação Inclusiva em articulação aos órgãos

equivalentes da Reitoria do IFTO - DAES, no sentido de viabilizar os recursos nas ações

inclusiva e diversidade;

XII -promover parcerias com os demais Campi do IFTO e instituições afins, disponibilizando

Formação  Continuada  para  os  profissionais  da  educação  envolvidos  no  processo  ensino

aprendizagem, por meio de cursos e capacitações na área da Educação Inclusiva e áreas afins;

e

XIII -promover eventos que valorizem as diversidades e o respeito as diferenças.

O  Campus  conta  ainda  com  o  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades

Específicas  (NAPNE), o  Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  e Indígenas (Neabi)  e  o Núcleo de

Apoio aos Direitos Humanos e Igualdade de Gênero (Nadhig), que articulados com a Coordenação

de  Educação  Inclusiva  e  Diversidade  fomentam  a  viabilização  e  participação  plena  de  ações

inclusivas.

Corroborando com as demandas legais acerca destas questões, o IFTO – Campus Palmas tem

trabalhado  nas  dimensões  de  Acessibilidade,  promovendo  a  eliminação  de  barreiras  atitudinais,

programáticas,  pedagógicas,  arquitetônicas  e  de  comunicações,  o  que  inclui:  campanhas  de

conscientização para a comunidade acadêmica e colaboradores em diversos espaços com o objetivo

de despertar o convívio com a diferença, fortalecendo o convívio com a diversidade; aplicação de
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cartazes contendo mensagens referentes aos cuidados necessários com os portadores de deficiência

física;  apoio aos  funcionários,  técnicos  e  corpo docente  nas  demandas  relacionadas  ao processo

educativo  inclusivo;  cartilhas  explicativas  veiculadas  no  e-mail  institucional;  palestras  de

sensibilização; projetos de comunicação e eventos relativos à Inclusão e Acessibilidade; entre outros.

No que tange à Acessibilidade Pedagógica, o IFTO – Campus Palmas está em busca constante

de oferecer programas de formação, capacitação e sensibilização de professores para que os mesmos

utilizem metodologias de ensino com recursos e estratégias que possam assegurar o uso de estilos de

aprendizagem diferentes  -  flexibilização  do  tempo,  pranchas  de  comunicação,  texto  impresso  e

ampliado, dentre outros - promovendo acesso e permanência dos acadêmicos e colaboradores com

deficiência em todo contexto educacional e laboral. Com isso, o IFTO tem efetivado uma política de

acessibilidade e inclusão, promovendo ações que garantam o atendimento inclusivo e que assegurem

a  acessibilidade  física,  pedagógica  e  nas  comunicações  e  informações,  estimulando,  por  fim,  a

participação e acesso indistintos de todos os alunos.

É diante de tal perspectiva que o IFTO – Campus Palmas persegue a formação de cidadãos

conscientes  e  socialmente  responsáveis,  cientes  do  princípio  da  equidade,  pelo  qual  há  o

reconhecimento  das  diversidades  e  da  respectiva  necessidade  de  haver  condições  diferenciadas,

reconhecendo  o  direito  à  igualdade  de  oportunidades  de  acesso  ao  currículo  e  aos  elementos

curriculares, aliado ao reconhecimento e respeito às singularidades, em consonância com a Lei de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (9.394/96)  e  em  conformidade  com  as  disposições

apontadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Especial.

Segundo a Lei  8.842/1994,  sobre política  nacional  do idoso,  “a família,  a  sociedade e  o

Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participação

na comunidade, defendendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida” (BRASIL, 1994). Ainda

nessa Lei são previstas ações governamentais em diferentes áreas. Já no quesito educação, presume-

se o desenvolvimento de programas educacionais adaptados a condições mais favoráveis aos idosos,

além de apoio à criação de programas específicos para esta faixa etária.

6.3.4 Políticas Pedagógicas Institucionais
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A metodologia proposta para desenvolver o currículo por competências deverá:

 conduzir à aprendizagem significativa;

 ter critérios de referência, não uma corrida de obstáculos;

 dar ênfase ao que o estudante já sabe,

 ter sentido de diversidade e não de homogeneidade;

 levar à aprendizagem pessoal.

A escolha de projetos de trabalho para desenvolver a aprendizagem, no currículo organizado

por  competências,  tem  como  objetivo  favorecer  a  criação  de  estratégias  de  organização  dos

conhecimentos escolares:

 em relação ao tratamento da informação;

 na interação dos diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitam a

construção de conhecimentos;

 na  transformação  das  informações,  oriundas  dos  diferentes  saberes  disciplinares,  em

conhecimento próprio.

O tema do problema ou projeto de trabalho poderá ser selecionado da realidade social ou

profissional,  ou  proposta  pelos  estudantes  ou  pelo  professor,  dependendo  da  escolha  de  sua

relevância dentro do currículo.

As principais estratégias pedagógicas serão:

 Exercícios;

 Visitas aos laboratórios e execuções de ensaios;

 Visitas técnicas a empresas e eventos da área de turismo e Meio Ambiente;

 Interpretação e discussão de textos técnicos;

 Apresentação de vídeos técnicos;

 Apresentação de seminários;

 Trabalhos de pesquisa;
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 Trabalhos em equipe;

 Relatórios de ensaios e atividades desenvolvidas em aula ou atividade extra-aula;

 Execução e apresentação de projetos;

As aulas  teóricas  serão desenvolvidas  essencialmente em salas  de aula.  A exposição do

conteúdo, apoiada por material ilustrativo em geral, incluindo recursos midiáticos com diferentes

situações e exemplos de atuação profissional, e o ponto de partida para a efetivação do processo de

ensino-aprendizagem. Posteriormente, e relevante que o estudante desempenhe um papel mais ativo

no processo, tendo possibilidades de exercitar e aplicar o conteúdo, inclusive tendo condições de

recriar e criar soluções para problemas ou desafios.

As aulas práticas serão ministradas em laboratórios ou em campo, com abordagem que levem

os estudantes ao ambiente mais próximo do real, através de simulações do ambiente de trabalho.

Atividades extraclasses serão realizadas durante o curso, como seminários, palestras, visitas técnicas,

entre  outros.  Ainda  há  de  se  considerar  que  os  docentes  estarão  disponíveis  em  horários  pré-

determinados para atendimentos aos discentes.

As Estratégias Pedagógicas ou a ‘metodologia’ definida para desenvolver as atividades do

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo está comprometida com a interdisciplinaridade

e a contextualização, com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos

autônomos e cidadãos.

As  práticas  metodológicas  do  IFTO –  Campus Palmas  está  fundamentado  na  interação

professor/estudante  mediada  pelo  conhecimento  científico  e  pela  realidade  social.  Esta  postura

implica  em duas  funções  básicas:  a  função  incentivadora  e  a  função  orientadora.  Incentivadora

garantindo  situações  que  estimulem  a  participação  ativa  do  estudante  no  ato  de  aprender,  e

orientadora em relação do processo de aprendizagem do estudante,  orientando-o para que possa

construir seu próprio conhecimento.

No processo de interação professor/estudante o diálogo torna-se fundamental. A partir de

uma  questão  problematizadora  o  professor  expõe  o  que  sabe  procurando  relacionar  com  os

conhecimentos prévios e experiências dos estudantes, buscando uma síntese que explique ou resolva

a situação problema que desencadeou a discussão.  São apresentadas aos estudantes propostas de
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atividades  desafiadoras  que  acionam  seus  esquemas  cognitivos.  As  situações  problematizadoras

proporcionarão  aos  estudantes  observar,  descrever,  relatar,  dialogar,  ler,  escrever,  comparar,

identificar,  diferenciar,  analisar,  sintetizar  deduzir,  concluir,  julgar,  avaliar,  propor  e  comparar

hipóteses.

Para implementar essa visão os espaços das aulas expositivas são ampliados com atividades

de pesquisa e extensão. Essas atividades incluem: a) discussão de textos para o conhecimento e

construção de referencial  teórico  da  área;  b)  dinâmica  de grupo,  debates  e  outros  recursos  para

estimular  o  desenvolvimento  de  uma  postura  criativa,  crítica  e  reflexiva  frente  aos  temas

apresentados  e  à  prática  profissional;  c)  elaboração  de  projetos,  produtos  e  serviços  voltados  à

solução dos problemas regionais e nacionais pertinentes à área.

Além disso,  é  de  fundamental  importância  o  uso  de  técnicas  de  ensino  cuja  dinâmica

permita  estabelecer  relações entre  os  diversos  conteúdos do curso e  sua aplicação.  Dentro desta

perspectiva, para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, são sugeridas as seguintes

atividades:

 Desenvolvimento de projetos de trabalho capazes de integrar diferentes disciplinas de

um mesmo semestre do curso, ou, até mesmo, componentes de diferentes semestres;

 Realização de atividades complementares capazes de oferecer maiores informações a

respeito das atividades realizadas pelo profissional.

Os professores do curso deverão usar diversos métodos no desenvolvimento das disciplinas,

observando sempre as vantagens e as limitações de cada um.

O docente  pode  empregar  algumas  estratégias  de  ensino  com a  intenção  de  facilitar  a

aprendizagem significativa dos estudantes. As estratégias selecionadas aqui podem ser introduzidas

como apoio em textos acadêmicos, assim como na dinâmica do ensino (exposição, debates, discussão

etc.) ocorrida na classe. As principais estratégias são as seguintes:

 Objetivos claros  : prepare um enunciado que estabeleça condições e deixe clara a forma de

avaliação  da  aprendizagem  do  estudante.  Resumos,  sínteses  e  abstração  da  informação

relevante de um discurso oral ou escrito devem ser estimulados. Deve-se enfatizar conceitos-

chave, princípios, termos e argumento central.
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 Organização prévia  : ofereça informação de tipo introdutório e contextual. Essa informação é

elaborada  com um nível  de  abstração,  generalidade  e  inclusão  superior  ao  do  conteúdo

principal. Estenda uma ponte cognitiva entre a informação nova e a prévia.

 Ilustrações  : devem funcionar como representações visuais dos conceitos, objetos ou situações

de uma teoria ou tema específico (fotografias, desenhos, esquemas, gráficos, dramatizações

etc.).

 Analogias  :  são proposições que indicam que uma coisa ou evento (concreto e familiar)  é

semelhante a outro (desconhecido e abstrato ou complexo).

 Perguntas intercaladas  : perguntas inseridas na situação de ensino ou em um texto mantêm a

atenção e favorecem a prática, a retenção e a obtenção de informação relevante.

 Pistas topográficas e discursivas  : são sinalizações que se fazem em um texto ou na situação

de ensino para enfatizar e/ou organizar elementos relevantes do conteúdo por aprender.

 Mapas  conceituais  :  são  representações  gráficas  de  esquemas  de  conhecimento  (indicam

conceitos, proposições e explicações).

 Uso  de  estruturas  textuais  :  organizações  retóricas  de  um  discurso  oral  ou  escrito  que

influenciem em sua compreensão e memorização.

Diversas estratégias de ensino podem ser utilizadas antes (pré-instrucionais), durante (co-

instrucionais) ou depois (pós-instrucionais) de um conteúdo curricular específico, seja em um texto

ou em uma dinâmica de trabalho docente. Nesse sentido, é possível fazer uma primeira classificação

das estratégias de ensino com base em seu momento de uso e apresentação.

As estratégias pré-instrucionais em geral preparam e alertam o estudante em relação ao que

e como vai aprender (ativação de conhecimentos e experiências prévias pertinentes) e permitem que

ele se localize no contexto da aprendizagem pertinente. Algumas das estratégias pré-instrucionais

típicas são: os objetivos e a organização prévia.

As  estratégias  coinstrucionais  apoiam  os  conteúdos  curriculares  durante  o  processo  de

ensino  ou  da  leitura  do  texto  de  ensino.  Suas  funções  podem  ser:  localização  da  informação

principal; formação de conceitos com base nos conteúdos; delimitação da organização, estrutura e

inter-relações entre esses conteúdos e manutenção da atenção e motivação. Aqui podem ser incluídas
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estratégias como: ilustrações, redes semânticas, mapas conceituais e analogias, entre outras.

Por sua vez, as estratégias pós-instrucionais se apresentam depois do conteúdo que se há de

aprender  e  permitem ao estudante formar  uma visão  sintética,  integradora  e  inclusive  crítica  do

material. Em outros casos, permitem-no valorizar sua própria aprendizagem. Algumas das estratégias

pós-instrucionais mais reconhecidas são: perguntas intercaladas, resumos finais, redes semânticas e

mapas conceituais.

Outra classificação valiosa pode ser desenvolvida a partir dos processos cognitivos que as

estratégias estimulam para promover melhores aprendizagens. São estratégias criadas para ativar (ou

gerar) conhecimentos prévios e para estabelecer expectativas adequadas nos estudantes. Nesse grupo,

podemos  incluir  também  outras  estratégias  que  se  concentrem no  esclarecimento  das  intenções

educativas que o professor pretende conseguir no término do ciclo ou da situação educativa.

Dessa forma, a ativação do conhecimento prévio pode servir ao professor em duplo sentido:

para  conhecer  o  que  sabem  seus  estudantes  e  para  utilizar  tal  conhecimento  como  base  para

promover novas aprendizagens. Esclarecer aos estudantes as intenções educativas ou objetivos vai

ajudá-los  a  desenvolver  expectativas  adequadas  sobre  o  curso  e  a  encontrar  sentido  e/ou  valor

funcional às aprendizagens decorrentes. Podemos dizer que tais estratégias são principalmente do

tipo  pré-instrucional;  recomenda-se  usá-las  principalmente  no  início  do  período  letivo.  São

exemplos: as pré-interrogativas, a atividade geradora de informação prévia (a chuva de idéias, por

exemplo), o estabelecimento de objetivos etc.

6.3.5 Atividades complementares

Atividades  Complementares  que  são  caracterizadas  por  atividades  aquelas  nas  quais  os

estudantes participarão tendo como orientação o seu próprio interesse e/ou as atividades orientadas

pelos professores do curso, que poderão ser realizadas do primeiro ao último semestre do curso,

visando o enriquecimento do seu currículo e ampliação de sua visão crítica acerca de sua futura

profissão.

As atividades complementares serão obrigatórias no curso e trata-se de atividades de cunho

acadêmico, científico e cultural  que devem ser desenvolvidas pelos acadêmicos ao longo de sua
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formação,  como  forma  de  incentivar  sua  inserção  em outros  espaços  acadêmicos,  científicos  e

culturais.

Para classificação e atribuição da carga horária correspondente, dividem-se  as  Atividades

Complementares em:

I- Atividades de ensino

Participação como ouvinte em palestras, congressos, seminários, eventos técnico-científicos,

semanas  acadêmicas,  programas  de  treinamento,  jornadas  científicas,  simpósios,  encontros,

conferências, fóruns.

Ainda  podem  ser  consideradas  as  atividades  de  monitoria,  participação  em  atividades

extracurriculares, participação como ouvinte em bancas de TCC, sendo esta última pontuada 1 hora

por participação.

II- Atividades de pesquisa;

Serão  consideradas  atividades  de  pesquisa:  participação  como  voluntário  ou  bolsista  em

projetos de pesquisa (ICJ, PIBIC, PIDIT etc).

Também  serão  consideradas  como  1  hora  por  cada  atividades  complementares  as:

apresentações  de  artigos,  resumos,  pôsteres,  e  correlatos;  publicação  de  artigos  em  Revistas

Científicas, em Jornal ou Revistas comerciais; publicação de livro, capítulo, nota técnica, manual ou

equivalente e demais Eventos científicos como a Jornada de Iniciação Científica e Extensão (JICE);

III- Atividades de extensão;

Quanto as atividades de extensão, considerar-se-á a participação e/ou serviços em projetos de

extensão, atividades de estágio curricular, participação em empresas júnior correlatas, participação

em Comissão organizadora de simpósio, congressos e similares.

IV- Atividades socioculturais.

Serão consideradas aqui todas as atividades desenvolvidas no âmbito comunitário, tais como, cursos

de  línguas  estrangeiras  com  aproveitamento  satisfatório,  participações  em  eventos  artísticos  e

culturais, participação na organização de eventos, exposições de caráter social, artístico e cultural, ou

ainda participação como expositor em atividades desta natureza.
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Além disso, contará com atividades complementares o aluno que participar de diretório e

centros acadêmicos, entidades de classe, conselho superior e colegiados internos à instituição.

Destacamos que o percentual de atividades complementares a serem cumpridas pelo aluno

segue o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação Presenciais do

IFTO Aprovado pela Resolução n.º 24/2011/CONSUP/IFTO, de 16 de dezembro de 2011, alterado

pela Resolução n.º 45/2012/CONSUP/IFTO, de 19 de novembro de 2012 e alterado pela Resolução

n.º 51/2016/CONSUP/IFTO, de 7 de outubro de 2016, que diz no Art. 246 “devendo o estudante

cumprir o mínimo de 10% (dez por cento) para cada um dos tipos, atividades de ensino e atividades

socioculturais”, assim para validação e contagem das horas atividades complementares seguiremos

conforme o quadro 3 abaixo.

Quadro 3 –  Percentual de atividades complementares a serem
cumpridas pelo aluno:

Itens e Mínimos Exigidos Observações

Atividades de Ensino Mínimo exigido 
10% (10h)

Atividades de Extensão Não há percentual 
mínimo.

Atividades de Pesquisa Não há percentual 
mínimo.

Atividades Político/Socioculturais Mínimo exigido 
10% (10h)

Uma vez seguidas as normas existentes para o cumprimento da carga horária de 100 horas

destinadas às Atividades Complementares, será de livre escolha as atividades a serem cumpridas

pelos estudantes, tendo em vista seu interesse e sua disponibilidade de horário.

O aluno deve desenvolver essas atividades, obrigatórias para a sua graduação, no IFTO ou em

outras instituições públicas ou privadas, durante os semestres letivos.

Os casos omissos e as situações não previstas neste subitem serão analisados pelo Colegiado
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do Curso.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem do alunado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de

Turismo do IFTO segue  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Regulamento  da  Organização  Didático-

Pedagógica  dos  Cursos  de  Graduação  Presenciais  do  IFTO  vigente.  No  referido  regulamento,

considera  que  deverão  ser  utilizados  instrumentos  avaliativos  diversificados  que  possibilitem

observar e registrar o desempenho do aluno nas atividades de desenvolvidas, permitindo assim que

contribua  com  seu  desenvolvimento  cognitivo  e  reorientando-o  diante  das  dificuldades  de

apresentadas que possam surgir de modo que o professor seja o mediador do processo. 

Para todos os efeitos, avaliação diversificada é toda estratégia didático-pedagógica utilizada

no processo de avaliação da aprendizagem prevista no Plano de Ensino de cada disciplina, tais como:

I. Observação diária e/ou parcial dos professores; 

II. Trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; 

I. Testes escritos, com ou sem consulta; 

II. Verificações individuais ou em grupos; 

III. Arguições; 

IV. Seminários; 

V. Visitas; 

VI. Execução de projetos; 

VII. Relatórios referentes aos trabalhos e visitas; 

VIII. Trabalhos práticos; 

IX. Outros instrumentos pertinentes da prática pedagógica. 

O registro do rendimento escolar dos acadêmicos será compreendido de:

 Verificação da assiduidade;

 Avaliação do aproveitamento em todas as unidades curriculares.
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A avaliação do aproveitamento em disciplinas dar-se-á por uma única nota, denominada Nota

Final, proveniente de avaliações diversificadas ao longo do semestre letivo. As avaliações do Curso

Superior deverão ser feitas a partir da média aritmética de duas notas, intituladas AVALIAÇÃO 1 e

AVALIAÇÃO 2.  Ambas têm o mesmo peso.

De  acordo  com  o  Regulamento:  as  duas  etapas  que  compreendem  as  avaliações

diversificadas,  os estudantes com média inferior a 6,0 (seis)  terão a oportunidade de realizar os

Exames Finais, sejam eles teóricos ou práticos, que sendo igual ou superior a 6,0 (seis) substituirá a

nota anterior.

Para a conclusão do curso, o estudante deverá ter construído todas as competências e ter

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada disciplina. No decorrer do período

serão  disponibilizados  mecanismos  de  recuperação  para  que  o  estudante  possa  construir

gradativamente as competências. Não haverá abono de faltas para cálculo de frequência escolar. O

estudante que, por motivo justificado, não comparecer à atividade avaliativa poderá, dentro do prazo

de 2 (dois)  dias  letivos  após o seu retorno à  Instituição,  apresentar  requerimento com a  devida

justificativa à CORES, solicitando segunda oportunidade para a avaliação. 

Vale destacar que os estudantes que, por razões previstas pelo Decreto Lei n.º 1.044/1969 e

Lei n.º 6.202/1975, que tiverem impedidos de frequentar as aulas e necessitarem se ausentar por um

período superior  a  quinze  e  inferior  a  90 dias,  terão  direito  ao  regime especial  de  atendimento

domiciliar.  O pedido de atendimento  domiciliar  deverá  ser  requerido  pelo  estudante  ou  por  seu

representante legal, via setor de protocolo, até, no máximo, 5 (cinco) dias letivos após o início do

impedimento,  cabendo a análise  do pedido ao Coordenador de Curso e  a  decisão ao Diretor  de

Ensino (ou instância equivalente) do Campus que darão prosseguimento aos trâmites legais para

atendimento ao estudante. 

O componente curricular de Atividades Complementares será avaliado conforme previsão no

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO

vigente.
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8.  CRITÉRIOS  DE  APROVEITAMENTO  DE  CONHECIMENTOS  E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Quanto  ao  aproveitamento  de  conhecimentos  e  de  Estudos  é  a  inclusão,  no  histórico  escolar  do

estudante, de créditos já cumpridos em cursos de graduação no IFTO, ou em outras Instituições de Ensino

Superior, desde que legalmente reconhecidos. Poderá ser concedido mediante requerimento protocolado pelo

estudante,  ou  por  seu  representante  legal  para  a  Coordenação  de  Curso  de  acordo  com  o  disposto  no

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO vigente.

O  aproveitamento  de  conhecimentos  anteriores  será  realizado  também  através  de  Exame  de

Proficiência. Para realização do Exame de Proficiência é necessária a comprovação documental da fonte de

obtenção do conhecimento adquirido. O processo para o Exame de Proficiência deverá ser protocolado para a

Coordenação do Curso.

Todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o calendário acadêmico e segundo as

disposições do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação do IFTO vigente.

9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO

A avaliação do curso deve ser objeto de constante atenção por parte da Coordenação do Curso

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante.

A avaliação deverá contemplar além do curso em si a articulação deste com o mercado do trabalho

em  contraste  com  a  formação  do  estudante,  incluindo  todo  o  pessoal,  e  todas  as  instâncias

envolvidas: curso, estudante, professor, gestores e instituição.

9.1 Comissão Própria de Avaliação – CPA

No  âmbito  do  IFTO,  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  –  CPA  pertence  à  estrutura

administrativa  da  instituição,  tendo  como  função  a  avaliação  acadêmica  e  administrativa,

considerando-se as 12 dimensões avaliativas do Ministério da Educação. Em cada um dos Campi,
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essa Comissão é composta pelos representantes discentes, docentes e técnicos administrativos. A

CPA realiza  avaliação  interna  da  instituição  através  da  aplicação  de  questionários  (e  outros

instrumentos) disponibilizando para a comunidade interna os resultados das avaliações realizadas,

bem como incentiva o desenvolvimento de planos de ação para melhorias.

A  Coordenação  do  Curso  adotará  como  mecanismo  de  acompanhamento  acadêmico-

administrativo os resultados para proposição de ações que visem a corrigir aspectos não satisfatórios.

9.2 Outras formas de avaliação

Acompanhamento do resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE

pelo Colegiado do Curso com o objetivo de propor ações que garantam melhorias no curso.

Outras avaliações serão realizadas nas Reuniões de Colegiado de Curso, Reuniões do Núcleo

Docente Estruturante e reuniões com os representantes estudantis.

10. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

No subitem seguinte, encontra-se a relação das dependências do IFTO - Campus Palmas.

10. 1 Espaço Físico Existente e/ou em Construção

O Campus Palmas do IFTO oferece como ambientes estudantis essenciais salas de aula, salas

de apoio ao ensino, biblioteca, auditório, refeitório, miniauditórios e laboratórios, o que garante uma

condição adequada ao desenvolvimento dos currículos, conforme descrito no quadro abaixo:

Dependências Qtde. Área(m²)
Sala de Diretorias, Coordenações e administração 47 929,19
Sala de Professores 1 45,00
Sala com 10 micros para os professores 1 29,70
Consultório (Enfermagem, Médico e Odontológico) 3 30,00
Salas de Reunião 2 61,41
Hall de entrada 1 225,76
Recepção 1 328,86
Rednet 1 22,50
Sanitários 27 495,67
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Pátio Coberto/Lazer/Convivência 1 534,22
Cantina 1 33,45
Auditório Central 1 645,16
Mini Auditórios 4 409,22
Biblioteca 1 ~2.300,00
Salas de Aula 43 2.496,10
Sala de Vídeo 1 33,14
Sala de Estudos Individuais 1 67,42
Ginásio de Esportes 1 3.700,00
Quadras Externas 2 2.166,00
Laboratórios 34 1.742,72
Sala Reprografia 1 15,00
Garagem 1 450,00
Depósito 1 140,00
Depósito Coordenação Limpeza 1 45,01
Centro de Línguas, coordenação de pesquisa e 

atendimento aluno

1 361,00

Os docentes do Campus Palmas possuem salas de trabalhos coletivas que dispõe de mesas para

reuniões e cadeiras diversas, quadros de avisos, armários para guarda de material,  computadores

ligados à internet, facilitando a flexibilização e comodidade dos mesmos no ambiente de trabalho. As

salas  dos  docentes  possuem  iluminação,  acústica,  climatização  adequada,  além  de  banheiro

masculino e feminino e de um espaço a parte que funciona como copa,  composto por armários,

fogão, geladeira, bebedouro de água e outros utensílios de cozinha.

Também existem duas  salas  de  reuniões  no  bloco administrativo  ambas  com localização

próxima à direção do Campus Palmas e das coordenações, o que facilita a comunicação com o corpo

docente.  Além destas  salas,  ficam à  disposição  dos  docentes,  caso  necessário,  outras  salas  para

reuniões na biblioteca, climatizadas com equipamentos audiovisuais disponíveis.  

A coordenação do Curso de Gestão em Turismo conta uma sala no bloco administrativo 2 com

aproximadamente 33 m², para a realização dos trabalhos pedagógicos, acadêmicos e atendimento aos

estudantes do curso. A coordenação de Curso dispõe de espaço para reuniões Ordinária dos Docentes

e  do Núcleo Docente Estruturante,  bem como fica  à  disposição  para orientação de  Trabalho de
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Curso, Iniciação Científica, Grupos de Estudos e atendimentos extraclasse.

10.2 Biblioteca

A Biblioteca “Joao Paulo II” do Campus Palmas do IFTO, disponibiliza ao público 85 mil vo-

lumes/exemplares, aproximadamente, de livros, periódicos, multimidia, normas técnicas, mapas, etc.

Tem como finalidade reunir, organizar e disseminar as informações contidas em seu acervo, visando

atender as pesquisas, consultas e os empréstimos. E tem como finalidade promover o acesso, a recu-

peração e a disseminação da informação contribuindo para a formação de profissionais e cidadãos

comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, inclusiva e social.

A Biblioteca “Joao Paulo II” esta localizada nas dependências do Campus Palmas e funciona

desde marco de 2003. Em 2012 foi inaugurada uma expansão, disponibilizando uma área total de

2.410,24 m2, em dois pavimentos, conforme descriminado abaixo:

a) Pavimento Térreo:

I. Hall de acesso interno: com 48,64m2

II. Guarda volume: com 34,92m2, dispõe de 292 armários e bancadas para o público.

III. Espaço de Atendimento: com 5 guichês de atendimento ao público.

IV. Sala de restauração do acervo: com 14m2, mobiliada com mesas, armários, estantes e 01 compu-

tador.

V. Disponibilidade do Acervo (livros): com 498,20m2, para cerca de 85 mil obras.

VI. Disponibilidade de Hemeroteca (periódicos): 70,04m2 com mesas, armários, estantes, 1 compu-

tador e 1 scanner.

VII. Espaço para Processamento técnico: 34,42m2, com mesas, armários, estantes, 2 computadores,

1 impressora, ramal telefone, e 21 estantes em aço.

VIII. Sala da Secretaria: com 28,29m2, com mesas, armários, 15 guarda-volumes para servidores, 3

computadores e 1 impressora multifuncional.

IX. Sala da Coordenação: com 34,49m2, com mesas, armários, sofá, poltrona, 1 computador.
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X. Espaço de convivência e apoio interno (Copa): com 22,30m2, com pia com bancada, 1 forno mi-

cro-ondas, 1 geladeira, 1 bebedouro e armários, e banheiros feminino e masculino,

XI. Sala do Centro de Processamento de Dados - CPD: com 2,60m2

XII. Depósitos de materiais de limpeza (DML): com 3,46m2

b) Pavimento Superior:

I. Salão de Leitura: com 527,76m2, mobiliada, com capacidade para 181 usuários sentados.

II. Espaço para Acesso a internet: com 32,46m2, equipada com 11 maquinas, estantes multimidia de

DVDs.

III. Sala de vídeo: com 30,27m2, com 36 poltronas retrátil, 1 Datashow, uma Smart TV e Tela de pro-

jeção.

IV. Espaço para Cabines de estudo em grupo: com 32,50m2, com 5 cabines com capacidade para ate

6 pessoas cada cabine.

V. Sala de reunião/eventos: com 42,29m2, com capacidade para 20 pessoas.

VI. Sala com Mat. Especiais: com 69,83m2, com mesas, 1 computador e estantes com a produção ci-

entifica do Campus Palmas.

VII. Espaço para Cabines de Estudo Individual: com 69,83m2, com 42 cabines.

Atualmente, o acervo da biblioteca constitui-se de livros impressos com 7.043 títulos e 32.700 exem-

plares, CDs com 169 títulos e 474 exemplares, DVDs com 515 títulos e 584 exemplares, 232 traba-

lhos acadêmicos em formato impresso e digital , 20 mapas, além de 165 titulo e 228 exemplares de

suplementos de dvds, atendendo um total de 200 áreas do conhecimento. Todo o acervo e gerenciado

pelo Sistema Sophia Biblioteca, de acesso online.

O Horário de funcionamento e de segunda a sexta-feira, de 7h40min as 21h, ininterruptamen-

te, para o atendimento diário a comunidade interna (estudantes, docentes, técnicos administrativos,

terceirizados e estagiários) e comunidade externa (publico geral). Como rotina, o publico pode con-

sultar o horário de atendimento na rede social do Campus Palmas (facebook).
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A Biblioteca oferece diversificado serviço de atendimento ao publico-usuário: consulta ao

acervo, empréstimos de obras (renovação e reserva de material emprestado),

levantamento bibliográfico, orientação bibliográfica, orientação na formatação de trabalhos acadêmi-

cos, orientação da ficha catalográfica, e visita orientada. E ainda, acesso a internet, rede sem fio (wi-

fi) de acordo com a estrutura disponível. A biblioteca também promove, de forma integrada com a

área de ensino, atividades e eventos culturais, como: exposições, feiras de troca de livros e gibis, café

literário, concurso de poesias/contos, exposições de trabalhos etc. A promoção do acesso ao Portal de

Periódicos Capes pela comunidade acadêmica do IFTO e realizado via CAF e permitindo o acesso de

qualquer lugar e a qualquer hora.

A Biblioteca também disponibiliza 13 computadores com internet para acesso aos Portais de

Periódicos. Os bens, especificamente os livros e periódicos, ingressam no patrimônio publico, ou por

meio de licitação, ou por meio de contratação direta (ou, ainda, por via da “carona”, procedimento de

adesão ao resultado de licitação promovida por entidade outra, materializado numa ata de registro de

preços). Por meio da “carona “obtém-se consideráveis ganhos, sejam relacionados a esfera econô-

mico-financeira, seja com a mobilização de pessoal.

A aquisição de livros e periódico, sujeita-se a liberação de recursos, em conformidade com a

demanda institucional. Em casos de insuficiência do aporte orçamentário para o atendimento da de-

manda, busca-se o seu reforço por intermédio da Reitoria, especificamente através da Pro- Reitoria

de Administração (PROAD). Com o incremento do acervo, em constante crescimento, tem-se, não o

dispêndio de recursos públicos com a aquisição de obras, mas, sim, o investimento em espaços de

leitura, pesquisa, aprendizagem e desenvolvimento pessoal e comunitário, onde se vê, vivente e atu-

ante, a democratização do ensino e do saber. Mais, o investimento em infraestrutura física permite o

adequado atendimento das demandas sociais e escolares, ampliando seu rol de consulentes.

Para a aquisição de livros e material bibliográfico e utilizada a classificação da Despesa de

Capital – 44.90.52.18 “Acervo Bibliográfico” nas situações em que a União adquire livros e material

bibliográfico para bibliotecas destinados a atender um segmento da comunidade com propósito espe-

cifico como órgãos da administração direta, indireta e os fundos, exemplo: universidades, escolas, ór-

gãos públicos.
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A doação, espécie contratual em que o particular, ou outra entidade pública, transfere bens de

seu patrimônio ao de outra, que os aceita, incorporando-os, pois, ao seu patrimônio.

As doações de materiais informacionais deverão estar em consonância com o desenvolvimen-

to de acervo da biblioteca e de acordo com as especificidades das áreas e os critérios estabelecidos

para incorporação dos materiais no acervo.

As doações são espontâneas, onde a Biblioteca se reserva o direito de submeter os documen-

tos recebidos aos critérios de seleção com o objetivo de definir as ações, ou seja, incorporar ao acer-

vo, remanejar ou descartar. As doações são oficializadas mediante a assinatura de um termo de doa-

ção.

As manutenções no prédio da biblioteca são realizadas de forma preventiva e corretiva. No

caso da preventiva reservamos o período de férias onde se tem um menor número de usuários, permi-

tindo efetuar as manutenções de forma a gerar menor impacto na disponibilidade dos equipamentos

para os usuários.

As manutenções corretivas são feitas de acordo com as demandas solicitadas através de cha-

mados da central de serviços sistema SUAP, onde, toda vez que se e detectado um problema em al-

gum computador ou equipamento, um servidor da biblioteca acessa o sistema e abre um chamado

descrevendo o problema.

Os chamados são classificados pelo sistema de acordo com cada tipo de demanda. No caso de

problemas físicos nos equipamentos o prédio possui um estoque de peças e equipamentos para fazer

a substituição.

A biblioteca está informatizada e os serviços são on-line, com acesso via internet. A oferta e

pautada no compromisso em atender as necessidades dos usuários por meio de um acervo abrangente

e em constante atualização. Para o gerenciamento do acervo e serviços a Biblioteca adota o sistema

de gerenciamento Sophia Biblioteca.

O SophiA Biblioteca e um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado a

diversos tipos de Bibliotecas, e contempla as principais funções de uma biblioteca, funcionando de

forma integrada para facilitar a gestão e melhorar a rotina diária de seus usuários. E um sistema re -

moto o que permite aos próprios usuários realizarem suas renovações, reservas e pesquisas a qual-
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quer hora e de qualquer lugar.

Por meio do sistema Sophia Biblioteca os usuários podem realizar empréstimo,

devolução, renovação, reserva, realizar consulta bibliográfica, bem como acompanhar o

histórico de empréstimos.

Os empréstimos sao efetivados por meio de senhas pessoais e emitido recibos comprobatórios

por meio de e-mails e também impressos.

Especificamente para os arquivos citados anteriormente, que ficam em um servidor de arqui-

vos no Data Center, sao executadas 7 (sete) rotinas de backup, semanalmente; 6 (seis)backups incre-

mentais e 1 (um) backup completo.

A rotina de compra de materiais informacionais (livros, periódicos e multimeios) e feita a par-

tir da solicitação das Coordenações dos Cursos do Campus Palmas, os quais

encaminham os pedidos do corpo docente a Biblioteca. Este inicio do processo de compra permite

que haja uma integração entre os professores e a Biblioteca, no que concerne ao seu acervo e seus

serviços. O fato de as aquisições da Biblioteca se nortearem pelas indicações dos professores garante

a correlação pedagógica entre o acervo e os cursos/programas do Campus Palmas. Todas as solicita-

ções de compras da bibliografia básica e complementar são atendidas conforme disponibilidade das

distribuidoras.

A biblioteca busca atualizar-se no atendimento aos Portadores de Necessidades

Especiais (PNE), e tem como objetivo oferecer apoio e informações a este grupo específico de

usuários.

O desenho arquitetônico da biblioteca estabeleceu rampas de acesso ao salão de leitura do pa-

vimento superior, e seus balcões de atendimento ao usuário são rebaixados de modo a possibilitar o

atendimento individualizado ao usuário PNE e acessibilidade informacional a usuários com necessi-

dades especiais. No pavimento térreo, no Espaço de atendimento, funciona um balcão rebaixado para

atendimento aos usuários PNE, sendo possível a para pesquisa/consulta online, bem como o atendi-

mento prioritário previsto em legislação. Na Hemeroteca foi criado um espaço reservado para Porta-

dor de Necessidades Especiais (PNE), com 6 bancadas para cadeirantes, onde serão instalados alguns

equipamentos de tecnologia assistiva como, ampliadores de textos eletrônicos, leitores autônomos,
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scanner de livros com linhas Braille, folheadores automáticos de livros, teclados e

mouses especiais, impressoras Braille. Nesse espaço tem 01 computador com programa para leitura

de textos que fazem reconhecimento de voz, etc.

Ainda no pavimento térreo temos a disponibilidade do Acervo, sendo que as estantes estão

instaladas com espaço mínimo de 0,90 cm de corredor o que permite uma adequada circulação de

pessoas, inclusive a passagem de cadeira de rodas, com acesso integral as cerca de 85 mil obras dis-

poníveis. As portas são de face dupla, permitido o livre movimento dos usuários PNEs.

10.3 Instalações de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especiais

O  Campus Palmas  do  IFTO possui  um Núcleo  de  Apoio  às  Pessoas  com Necessidades

Especiais – Napne, com trabalho voltado especificamente às políticas de acessibilidade.

As instalações físicas do  Campus possuem rampas, em sua grande maioria com corrimãos

que permitem o acesso das pessoas com deficiência física aos espaços de uso coletivo da instituição,

assim como as salas de aula e laboratórios da instituição. Há reservas de vagas em estacionamentos

nas proximidades das unidades da instituição, e banheiros adaptados que dispõem de portas largas e

espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas, com barras de apoio nas paredes dos

banheiros,  nos  boxes  e  em torno das  cubas,  além de lavabos e  bebedouros  instalados em altura

acessível aos usuários de cadeiras de rodas.

Existem também telefones públicos instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de

rodas, instalados junto à área de vivência, assim como telefones públicos adaptados às pessoas com

deficiência auditiva, instalados junto à recepção e na sala do Napne.

10.4 Laboratório de Turismo e Hospitalidade

Um  laboratório  específico  já  disponível  para  o  Curso  é  o  Laboratório  de  Turismo  e

Hospitalidade, voltado para atender os segmentos de Hotelaria, Agenciamanto e Eventos.

O Laboratório está equipado com uma simulação de uma recepção de um hotel e agência de
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viagens, bem como espaço para realização de eventos.

Além disso, a seguinte estrutura:  1(um) Box que simula um apartamento, 1(um) Box que

simula uma sala de governança, 1 (um) Box que simula um banheiro de um apartamento, além de

uma sala de aula completa. Na tabela abaixo são apresentadas as descrições do laboratório citado.

A atualização tecnológica é feita anualmente,  de acordo com a dotação orçamentária da

instituição, quando são comprados equipamentos de interesse da área para dar suporte às aulas, às

pesquisas e às atividades de extensão executadas pelo corpo docente. Os materiais de consumo são

comprados de acordo com as demandas das disciplinas ofertadas no curso.

A manutenção  dos  equipamentos  é  realizada  de  forma  preventiva,  através  do  Técnico

responsável do Laboratório de Turismo e Hospitalidade, sendo realizada de acordo com o tipo de

equipamento.  A  manutenção  corretiva  ocorre  sempre  que  forem  detectados  problemas  nos

equipamentos, após a verificação e relato do responsável técnico do laboratório ou do coordenador

do curso.

Laboratório Área Física 
(m²)

Laboratório de Turismo e Hospitalidade 70,00

Tabela de instalações do Laboratório de Turismo e Hospitalidade

Iluminação: Adequada Climatização:Possui Conservação:Boa
Descrição (Materiais, Rouparia, Mobiliários, e/ou outros dados)
Qtde. Especificações
2 Microcomputador, 2,93 GHz, 2,93 GHZ, Mem. 2064kb, capacidade 4128mb, Bus de HD 

500GB, ATA 100, Memory 64/128 bit. Sistema Operacional: Windows Vista Home Premium; 
Sintonizador de TV: Sintonizador de TV com gravador pessoal de vídeo (PVR),

1 Impressora multifuncional, fax, copiadora e digitalizadora; Comunicação: Hi-Speed USB 2.0
1 Tela de Projeção Elétrica 84".
1 Projetor Portátil VPL-EX4 XGA 2100 Ansi Lumens Projetor Portátil VPL-EX4 XGA 2100 

Ansi Lumens Projetor Portátil VPL-EX4 XGA 2100 Ansi Lumens Projetor Portátil VPL-EX4 
XGA 2100 Ansi Lumens Projetor Portátil VPL-EX4 XGA 2100 Ansi Lumens.

1 Frigobar CRC08 76L : -Cor: Branco, -Capacidade total: 76,5 lts.
1 Mini System - MCD502 - 500W RMS, Conexão USB, Bandeja p/ 3 CD´s e Entrada p/ 

Microfone. Potência de Saída: 500W RMS (250W x 2).
1 DVD Player Hypervision - DVD-1080P7 - c/ Saída HDMI, Compatível com Full HD e DIVX

+ Cabo HDMI.
1 Televisor 32", LCD, widescreen, estéreo/sap, 3 entradas HDMI, 1 entrada RGB, 2 entradas 
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vídeo componente, 2 entradas A/V.
1 Telefone PLENO S/ CHAVE 40800513 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo 3 

volumes de campainha 2 timbres de campainha.
1 Bebedouro para galão de água de 20 litros, com gabinete de piso em aço inox de alto brilho.
1 Púlpito multimídia, base em aço com ponteiras ajustáveis aos desníveis do piso, mdf, com 

mesa de apoio pra equipamentos de projeção.
2 Armário multi uso para professor, duplo, com duas portas.
4 Armário multi uso duplo, com oito portas, fabricada em chapa de aço galvanizado.
30 Carteira universitária.
1 Cadeira giratória para professor com apoia braço, assento e encosto anatômicos.
1 Mesa em L para professor em fórmica BP, estrutura metálica.
1 Sofá estofado 2 lugares com estrutura em madeira maciça de reflorestamento.
2 Criado mudo em MDF ou MDP, com gaveta e prateleira.
1 Mesa lateral redonda com estrutura em 4 tubos de aço com acabamento cromado em inox.
1 Mesa de jantar redonda com estrutura central de Armação de 4 tubos cromados em inox.
2 Cadeira tubular com quatro pés cromados, tubos de 7/8".
1 Rádio Relógio, Am e Fm, Display vermelho, preto.
1 Ferro de passar auto shut-out (duplo sistema de segurança auto-off, desliga automaticamente 

sem uso na horizontal ou na vertical).
1 Cafeteira elétrica 700W para 4 xícaras, sistema 'pause andservice'.
1 Espelho de aumento dupla face, modelo para fixação na parede.
1 Secador de cabelo 1200 w, com base para fixação na parede.
2 Roupão de favo com friso, 50% algodão 50% poliéster.
2 Piso felpudo, 90% algodão, 10% poliester, 500gr/m².
2 Toalhão de banho felpuda, 90%algodão, 10% poliester - 500gr/m².
6 Toalha de banho felpuda, 90% algodão, 10% poliéster - 500gr/m².
24 Fronha com aba e com friso 100% algodão, 200 fios-120gr/m².
12 Protetor de travesseiro matelado em tecido 50% algodão e 50% poliéster, antimicrobial.
4 Porta travesseiro, 100%algodão, 200fios, 100% tecido percal.
12 Travesseiro com enchimento em poliéster, 100% poliéster, capa em algodão, 100% algodão.
2 Colcha piquet solteiro king size, em piquet 50% algodão, 50% poliéster.
1 Colcha piquet casal king size, em piquet 50% algodão, 50% poliéster.
2 Cobre Leito solteiro king size, 100% algodão, 200 fios, 100% tecido percal.
1 Cobre Leito casal king size, 100% algodão, 200 fios, 100% tecido percal.
2 Cobertor tipo fleece, soft solteiro king size, 100% poliester, macio de alta resistência, anti-

alérgico.
1 Cobertor tipo fleece, soft casal king size, 100% poliester, macio de alta resistência, anti-

alérgico.
2 Saia cama box solteiro king size, tedico gorgorão 50% poliéster 50% algodão.
1 Saia cama box casal king size, tedico gorgorão 50% poliéster 50% algodão.
2 Protetor de colchão solteiro king size, enchimento com fibra de poliéster especial, tecido 50%

algodão e 50% poliester, enchimento e forro 100% poliéster.
1 Protetor de colchão casal king size, enchimento com fibra de poliéster especial, tecido 

50%.algodão e 50% poliester, enchimento e forro 100% poliéster.
1 Edredon casal 100% algodão, 200 fios-120gr/m².
2 Edredon solteiro 100% algodão, 200 fios-120gr/m².
6 Lençol casal king size com aba e com friso 100% algodão, 200 fios-120gr/m²
12 Lençol solteiro king size com aba e com friso 100% algodão, 200 fios-120gr/m²
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2 Conjunto Cama Box mais Colchão King Size Solteiro com Pilow Top.
1 Carrinho em fibra 330 litros com tampa, rodízios de 8'' (pneumático).
1 FlipShart- Composto de QBL.
1 Bomba de hidromassagem para banheira.
1 Cortina Voil liso.
3 Cadeira de ESTRUTURA CROMADA, ACENTO ESTOFASO REVESTIDO EM COURO.
4 Poltrona COM ESTRUTURA ACÁCIA, ACENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO 

MARRON.
1 Cadeira Giratória ESTRUTURA CROMADA, ACENTO EM RECOURO
1 Móvel para banheiro, com gaveteiro e duas prateleiras.
1 Móvel para TV em MDF 18mm, com suporte giratório em MDF 18mm, local para frigobar.
1 Prateleira e nichos em MDF de 25MM revestida em BP com cabides cromado, portas 

corrediças em aluminio e vidro.
1 Mesa Lateral - EM MDF REVESTIDA EM BP.
1 Mesa de Centro - EM MDF REVESTIDA EM BP.
1 BALCÃO DE ATENDIMENTO (RECEPÇÃO).
1 Carro gaiola cromado, estrutura em tubos de 2", base de aço carbono revestida em carpete.
6 Persiana vertical em lâminas de poliéster, trilho (bandô) em alumínio revestido com o mesmo 

tecido da lâmina.

10.5 Laboratório de Informática

Laboratórios  de  informática  também  são  utilizados  pelo  curso  sendo  disponibilizado  no

Campus Palmas laboratório de informática com as seguinte característica:

1 - Data Show;

1 - Quadro Branco;

30  - Computadores Modelo: ITAUTEC INFOWAY SM 3322 AMD PHENOM X2, HD320

GB, 4 GB RAM ANO: 2010.

30 - Cadeiras acolchoadas.

Abaixo segue quadro de descrição dos laboratórios de informática:

Laboratório Área Física (m²)
7 67,97
8 67,97
9 67,97
10 33,47
11 67,97
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Em todos os computadores estão instalados os softwares: Codeblocks; Geogebra; Ghostscript

GPL; Gnuplot C; Google Drive; GoogleEarth; Gostscript; Gostview; HotPotatoes; LibreOffice 5.3;

Miktex; Modellus X 0.4; Mysql WorkBench; Notepad++; Octave 4.0.3; Python 2.7 e 3.6; Scilab

5.5.2; Texmaker; Visual Studio ultimate 2013.

11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

11.1 Pessoal Docente

Dentre o corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo  do Campus

Palmas  do IFTO,  destaca-se  no âmbito  do Curso a  atuação dois  doutores  e  quinze  mestres.  As

competências do corpo docente foram alcançadas ao longo de suas trajetórias profissionais, tanto

com qualificação acadêmica como por experiência profissional externa.

As componentes  e  o  perfil  profissional  do docente  adequados ao curso estão  listados  no

quadro  abaixo:

COMPONENTE
CURRICULAR

Perfil de formação acadêmica do docente para ministrar o
componente curricular

Teoria Geral do Turismo

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Licenciado em áreas afins com especialização em Turismo.

Fundamentos da 
Administração

Pós Graduação em áreas afins com graduação em Bacharel em
Administração

Língua Inglesa I
Pós Graduação na área de Linguagem áreas afins com graduação
em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa.

Leitura e Produção de Textos
Pós Graduação em áreas afins com graduação em Licenciado em
Letras

Metodologia Científica

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Licenciado em Letras ou em áreas afins
com especialização em Turismo

História aplicada ao turismo
Pós  Graduação  em  Turismo  ou  áreas  afins  com  graduação
Licenciado em História

Turismo e Cultura
Pós  Graduação  em  Turismo  ou  áreas  afins  com  graduação
Licenciado em História ou Bacharel em Turismo

Organização empresarial
Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Administração

Sociologia do Lazer e do Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
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Turismo
Bacharel Sociologia ou Bacharel em Turismo ou Licenciado em
áreas afins.

Língua Inglesa II
Pós Graduação na área de Linguagem áreas afins com graduação
em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa.

Turismo e Meio Ambiente

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Licenciado ou Pós graduação em Turismo com graduação em
áreas afins.

Geografia Aplicada ao 
Turismo

Pós  Graduação  em  Turismo  ou  áreas  afins  com  graduação
Licenciado em Geografia.

Agenciamento de Viagens

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação Licenciado em áreas
afins.

Marketing

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Administração ou em  Turismo ou Licenciado em
áreas afins ou Pós Graduação em Turismo com graduação em
áreas afins.

Língua Inglesa III
Pós Graduação na área de Linguagem áreas afins com graduação
em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa.

Direito aplicado ao Turismo
Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharelado em Direito.

Gestão de Pessoas

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Administração ou Pós Graduação em Turismo com
graduação Licenciado em áreas afins.

Gestão de Eventos

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação em áreas afins.

Planejamento Turístico

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pos Graduação em Turismo com graduação Licenciado em áreas
afins.

Ecoturismo

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós  Graduação  em  Turismo  ou  áreas  afins  com  graduação
Licenciado em áreas afins.

Gestão de Meios de 
Hospedagem

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Hotelaria ou Tecnólogo em Gestão de
Turismo.

Língua espanhola aplicada ao
turismo I

Pós  Graduação  na  área  de  Linguagem  ou  áreas  afins  com
graduação  Licenciado  em  Letras  com  habilitação  em  Língua
Espanhola.

Gestão Financeira
Pós Graduação em Contabilidade ou áreas afins com graduação
em Bacharel em Ciências Contábeis.

Políticas Públicas e Turismo Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
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Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduaçãoLicenciado em áreas
afins.

Seminários de Pesquisa

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação em Licenciado em
áreas afins.

Língua espanhola aplicada ao
turismo II

Pós  Graduação  na  área  de  Linguagem  ou  áreas  afins  com
graduação  Licenciado  em  Letras  com  habilitação  em  Língua
Espanhola.

Empreendedorismo

Pós Graduação em Turismo ou áreas afins com graduação em
Bacharel em Administração ou Pós Graduação em Turismo com
graduação Licenciado em áreas afins.

Organização de Eventos

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação em áreas afins.

Gestão de Alimentos e 
Bebidas

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação em áreas afins.

Projetos em Turismo

Pós  Graduação em Turismo e  áreas  afins  com graduação  em
Bacharel em Turismo ou Tecnólogo em Gestão de Turismo ou
Pós Graduação em Turismo com graduação em áreas afins.

Língua Inglesa III
Pós Graduação na área de Linguagem áreas afins com graduação
em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa.

11.2  Pessoal Técnico Administrativo

Dentre o Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo do Campus Palmas, destaca-se a atuação

das técnicas em assuntos educacionais, da orientadora educacional; dos bibliotecários, do técnico do

Laboratório de Turismo e Hospitalidade.

As competências do corpo técnico-administrativo foram formadas ao longo de suas trajetórias

profissionais, tanto com qualificação acadêmica como por experiência profissional externa.

Abaixo a tabela com a descrição do quadro de pessoal técnico administrativo do Campus

Palmas diretamente ligados ao curso:

SERVIDOR
TAE

FORMAÇÃO CARGO REGIME DE
TRABALHOGRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO
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Alexandre 
Pereira Araujo

Comunicação
Social Jornalismo

Especialização - 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Alex Marques 
Goncalves

Tecnólogo em
Redes de

Computadores

Especialização – 
Tecnologias em 
Educação à Distância

TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Alini Cardoso de
Albuquerque 
Alves

Licenciatura em
Letras

Especialização – 
Língua Brasileira de 
Sinais

TRADUTOR 
INTERPRETE DE 
LINGUAGEM 
SINAIS (PCIFE) - 
701266

40 HORAS
SEMANAIS

Ana Cristina da 
Silva

Bacharel em
Biomedicina

Especialização – 
Plantas Medicinais: 
Manejo, uso e 
processamento

TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Benemara 
Pereira da Silva 
Peluzio

Tecnólogo em
Processos Geren

ciais

Especialização – 
Gestão de Pessoas

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Bernard Silva 
Araújo Wermuth
de Carvalho

- - TEC DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701226

40 HORAS
SEMANAIS

Carlos Masuec 
de Souza Chaves

Administração Especialização – 
Direito 
Administrativo

ADMINISTRADOR
(PCIFE) - 701001

40 HORAS
SEMANAIS

Cassia Araujo 
Moraes Braga

Bacharel em
Serviço Social

Especialização – 
Instrumentalidade do 
Serviço Social

ASSISTENTE 
SOCIAL (PCIFE) - 
701006

40 HORAS
SEMANAIS

Cassia Patricia 
Ferreira

Bacharel em
Engenharia de

Alimentos

Especialização – 
Segurança do 
Trabalho

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Celso Vieira 
Viana

- - ASSISTENTE DE 
LABORATORIO 
(PCIFE) - 701437

40 HORAS
SEMANAIS

Cinara Kariny 
de Sousa

- - AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 

40 HORAS
SEMANAIS
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(PCIFE) - 701409

Clarissa Macedo
Silva

Bacharel em
Direito

Especialização – 
Direto de Família e 
Sucessões 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Claudio Borba 
Cerqueira

Cirurgião
Dentista

Especialização – 
Prótese Dentária

ODONTOLOGO - 
30 HORAS - DL 
1445-76 (PCIFE) - 
701063

30 HORAS
SEMANAIS

Cleison Alves 
Ferreira

Licenciatura em
História

Especialização – 
Direito 
Administrativo 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Cremil Maria de
Faria

Licenciatura em
Letras

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Daniella Moura 
Matos

Engenharia de
Alimentos

Especialização – 
Direito 
Administrativo

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Debora Candido 
de Oliveira 
Chaves

Psicologia Especialização – 
Gestão de Recursos 
Humanos

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Deusvaldina 
Barroso de 
Sousa

Licenciatura em
Pedagogia

- AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 
(PCIFE) - 701411

40 HORAS
SEMANAIS

Diogo Carvalho 
dos Santos

Bacharel em
Direito

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Edson Pedroza 
dos Santos 
Junior

Medicina Especialização – 
Medicina do Trabalho

MEDICO-AREA 
(PCIFE) - 701047

20 HORAS
SEMANAIS

Eduarda Maria 
Ibiapina da 
Rocha Coelho

Direito Especialização – 
Direito e Processo do 
Trabalho

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Eliane Vieira de 
Ataides Valim

Bacharela em
Comunicação

Social Jornalisto

Especialização – 
Docência do Ensino 
Superior

JORNALISTA 
(PCIFE) - 701045

25 HORAS
SEMANAIS

Elisania Arndt Bacharel em Especialização – ASSISTENTE EM 40 HORAS
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Ciências
Contábeis

Metodologia do 
Ensino e Pesquisa em 
Matemática e Física

ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

SEMANAIS

Elizabete 
Nonato Ferreira 
Lima Cunha

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Metodologia do 
Ensino para Educação
Básica

PEDAGOGO-
AREA (PCIFE) - 
701058

40 HORAS
SEMANAIS

Elizabeth Aguiar
Araujo

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Gestão, Orientação e 
Supervisão Escolar

AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 
(PCIFE) - 701409

40 HORAS
SEMANAIS

Elizandra de 
Almeida 
Pinheiro

Bacharel em
Ciências

Econômicas

Especialização – 
Gestão Pública e 
Sociedade

AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 
(PCIFE) - 701409

40 HORAS
SEMANAIS

Evanuzia 
Miranda da 
Silva

Técnico em
Saneamento
Ambiental

Mestrado – Gestão 
Ambiental

TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Fatima Regina 
Domingos

Licenciatura em
Educação Física

Especialização – 
Gestão Escolar com 
ênfase em 
Administração, 
Supervisão e 
Orientação Escolar

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Felipe Schulien 
Spindler

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Metodologia do 
Ensino Superior

TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Fernando de 
Sousa Leal

Ciências
Contábeis

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Francisco das 
Chagas Chaves 
da Rocha

Tecnólogo em
Gestão Pública

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE DE 
ALUNO (PCIFE) - 
701403

40 HORAS
SEMANAIS

Giselli 
Aparecida 
Felisbino

Bacharel em
Ciências da
Computação

Mestrado – Gestão 
Urbana

TEC DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701226

40 HORAS
SEMANAIS
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Glaucia Mara 
Silva Santos

Tecnologia em
Gestão Pública

Especialização – 
Gestão Social, 
Políticas Públicas, 
Redes e Defesa de 
Direitos

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Guntemberg 
Pereira Oliveira

Bacharel em
Engenharia

Elétrica

- TEC EM 
ELETROELETRON
ICA (PCIFE) - 
701232

40 HORAS
SEMANAIS

Gythana Dantas 
Cidreira Merigui

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Psicopedagogia 
Clínica e Institucional

PEDAGOGO-
AREA (PCIFE) - 
701058

40 HORAS
SEMANAIS

Helen Kaliane 
Dantas de 
Medeiros Santos

Tecnólogo em
Gestão Pública

- TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Helinio Pereira 
Lopes

Bacharel em
Ciências

Contábeis

- TECNICO EM 
CONTABILIDADE 
(PCIFE) - 701224

40 HORAS
SEMANAIS

Helton Roseno 
Lima

Direito Especialização – 
Direito Público

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Hemerson 
Leandro 
Carvalho de 
Holanda

Tecnólogo em
Agronegócios

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Hugo 
Cavalcante Lima

Sistemas de
Informação 

- TEC DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701226

40 HORAS
SEMANAIS

Ionara Silva 
Chaves Dias

Bacharel em
Nutrição

Mestrado – Gestão de
Políticas Públicas

NUTRICIONISTA-
HABILITACAO 
(PCIFE) - 701055

40 HORAS
SEMANAIS

Isau Soares de 
Medeiros

Bacharel em
Ciências da
Computação

Especialização – 
Telemática

TEC DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701226

40 HORAS
SEMANAIS
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Jacqueline 
Pilger Effgen

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Gestão, Orientação e 
Supervisão Escolar

PEDAGOGO-
AREA (PCIFE) - 
701058

40 HORAS
SEMANAIS

Jaqueline 
Carvalho Soares

Licenciatura em
Educação Física

Especialização – 
Gestão Pública com 
ênfase em Recursos 
Humanos

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Jeane Pamela 
Rubim Gomes

Bacharel em
Sistemas de
Informação

Mestrado – 
Modelagem 
Computacional do 
Conhecimento

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Joao Paulo 
Barbosa da Silva

Tecnólogo em
Processos
Gerenciais

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Jobherlane 
Farias Costa

Bacharel em
Geografia

Mestrado - Geografia ASSISTENTE DE 
ALUNO (PCIFE) - 
701403

40 HORAS
SEMANAIS

Joelma Ferreira 
Miranda Castro

Ciências
Contábeis

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Joelma 
Goncalves 
Mendes 
Balduino

Bacharel em
Administração

Especialização – 
Comunicação, 
Sociedade e Meio 
Ambiente

ADMINISTRADOR
(PCIFE) - 701001

40 HORAS
SEMANAIS

Jonathas Pereira 
Rabelo

Bacharel em
Engenharia de

Minas

- TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Junisley 
Mundim de 
Oliveira

Tecnologia em
Gestão Pública

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE DE 
ALUNO (PCIFE) - 
701403

40 HORAS
SEMANAIS

Kiara Souza dos 
Reis Cavalcante

Ciências
Econômicas

Mestrado - 
Agroenergia

TECNICO EM 
AGROPECUARIA 
(PCIFE) - 701214

40 HORAS
SEMANAIS

Kleryson 
Saraiva Freitas

Bacharel em
Administração

Mestrado – Gestão 
em Políticas Públicas 

ADMINISTRADOR
(PCIFE) - 701001

40 HORAS
SEMANAIS

Laecio Vieira Tecnologia em - ASSISTENTE EM 40 HORAS
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dos Santos 
Junior

Gestão de
Recursos
Humanos

ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

SEMANAIS

Lais Carina 
Coelho 
Rodrigues

Tecnólogo em
Gestão Pública

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Lara Maria 
Araujo de 
Almeida Alves

Bacharel em
Economia
Domestica

Especialização – 
Saúde da Família

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 
(PCIFE) - 701411

40 HORAS
SEMANAIS

Leonardo Brasil 
Carvalho

Ciências
Econômicas

Mestrado – 
Desenvolvimento 
Regional

ECONOMISTA 
(PCIFE) - 701026

40 HORAS
SEMANAIS

Leslie Cardoso 
da Silva

Ciências da
Computação

- ASSISTENTE DE 
LABORATORIO 
(PCIFE) - 701437

40 HORAS
SEMANAIS

Loulou 
Hibrahim Elias

Pedagogia Mestrado – Ensino de
Ciências e 
Matemáticas

TECNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 
(PCIFE) - 701079

40 HORAS
SEMANAIS

Luis Claudio 
Diniz dos Anjos

Engenharia Civil - ASSISTENTE DE 
LABORATORIO 
(PCIFE) - 701437

40 HORAS
SEMANAIS

Madson 
Marques de 
Oliveira

Análise de
Desenvolvimento

de Sistemas

Especialização – 
Engenharia de 
Software

ANALISTA DE 
TEC DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701062 

40 HORAS
SEMANAIS

Mara Cleide 
Oliveira dos 
Santos

Assistente Social Mestrado – Saúde 
Coletiva

ASSISTENTE 
SOCIAL (PCIFE) - 
701006

40 HORAS
SEMANAIS

Marcelo Bezerra
Lira

Administração Especialização – 
Gestão Pública

ADMINISTRADOR
(PCIFE) - 701001

40 HORAS
SEMANAIS

Marcia 
Aparecida Leite 
Siqueira

Assistente Social Especialização – 
Saúde Pública

ASSISTENTE 
SOCIAL (PCIFE) - 
701006

20 HORAS
SEMANAIS

Marcio Allan de 
Lima Martins

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Gestão em Tecnologia
da Informação

TECNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

40 HORAS
SEMANAIS
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(PCIFE) - 701079

Marcio Serafim 
de Almeida

Licenciatura em
Física

Mestrado – Ensino de
Física

TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Maria Claudia 
Pignata 
Schoepfer

Medicina Especialização – 
Clínica Médica

MEDICO-AREA 
(PCIFE) - 701047

20 HORAS
SEMANAIS

Maria Dalva 
Frasao de Araujo

Licenciatura em
Normal Superior

- OPERADOR DE 
MAQ DE 
LAVANDERIA 
(PCIFE) - 701828

40 HORAS
SEMANAIS

Maria Elisa 
Magalhaes 
Albuquerque 
Souto Ribeiro

Licenciatura em
Psicologia

Mestrado - Psicologia PSICOLOGO-
AREA (PCIFE) - 
701060

40 HORAS
SEMANAIS

Maria Ivete 
Frutuoso Costa

Gestão
Orientação e

Docência

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Maria Jose 
Pereira da Silva

Pedagogia Especialização – 
Gestão, Orientação e 
Supervisão Escolar

COZINHEIRO 
(PCIFE) - 701422

40 HORAS
SEMANAIS

Mariano Felipe 
Oster

Licenciatura em
História

Especialização – 
Gestão Pública

TECNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 
(PCIFE) - 701079

40 HORAS
SEMANAIS

Marina Ribeiro 
Pereira

Comunicação
Social Jornalismo

Especialização – 
Educação

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Marla Cristina 
Barbosa Santos

Assistente Social Especialização – 
Serviço Social com 
ênfase em Políticas 
Públicas

ASSISTENTE 
SOCIAL (PCIFE) - 
701006

30 HORAS
SEMANAIS

Martha Fabielle 
Pereira Staiger

Direito Especialização – 
Ciências Criminais

AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA 
(PCIFE) - 701409

40 HORAS
SEMANAIS

Milene Ana - - AUXILIAR DE 40 HORAS

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

Silva Araujo 
Wermuth

ENFERMAGEM 
(PCIFE) - 701411

SEMANAIS

Milene Ana 
Silva Araujo 
Wermuth

- - TECNICO EM 
ENFERMAGEM 
(PCIFE) - 701233

40 HORAS
SEMANAIS

Noemi Barreto 
Sales Zukowski

Licenciatura em
Pedagogia

Mestrado – Políticas 
Públicas e Gestão da 
Educação Profissional
e Tecnológica

PEDAGOGO-
AREA (PCIFE) - 
701058

40 HORAS
SEMANAIS

Paulo Marcos de
Azevedo

Engenharia de
Alimentos

Especialização – 
Administração 
Pública com ênfase 
em Gestão 
Universitária

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Rafaella 
Lorrayne Neves 
Portilho

Tecnologia em
Gestão Pública

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Rafhael Amorim
Barbosa

Engenharia de
Controle e
automação

- TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Raimunda 
Chaves da 
Rocha

Tecnologia em
Gestão Pública

Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Raquel Caixeta 
Duarte 
Mittelstad

Engenharia de
Alimentos

- ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Raquel da Silva 
Rodrigues

Tecnólogo em
Agronegócio

Especialização – 
Direito Pública, 
Constitucional, 
Administrativo e 
Tributário

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Raquel 
Francisca da 
Silveira

Licenciatura em
Pedagogia

Mestrado – Gestão de
Políticas Públicas

TECNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 
(PCIFE) - 701079

40 HORAS
SEMANAIS

Rodrigo Ciências - AUXILIAR DE 40 HORAS
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Vilarinho 
Jacome

Contábeis BIBLIOTECA 
(PCIFE) - 701409

SEMANAIS

Rogimeire Mota 
Duarte

Licenciatura em
Normal Superior

Especialização –
Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Romulo Noleto 
Passos

Direito Especialização – 
Direito Processual 
Civil

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Ronaldo 
Vasconcelos da 
Silva

Tecnologia em
Gestão Pública

Especialização – 
Administração 
Pública, Gerência de 
Cidade

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Ronivon 
Nepomuceno 
Nunes

Bacharel em
Ciências

Econômicas

Especialização – 
Gestão de Recursos 
Humanos e Meio 
Ambiente

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Rosana Maria 
Santos de 
Oliveira Correa

Biblioteconomia Especialização – 
Administração de 
Bibliotecas

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALIST
A (PCIFE) - 701010

40 HORAS
SEMANAIS

Sandra do Prado
Costa Pontes

Tecnologia em
Análise e

Desenvolvimento
de Sistemas

Mestrado – Gestão de
Políticas Públicas

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Sara dos Santos 
Silva

Bacharel em
Fisioterapia

- TECNICO DE 
LABORATORIO 
AREA (PCIFE) - 
701244

40 HORAS
SEMANAIS

Sidney Cabral 
Monteiro

Biblioteconomia Especialização – 
Educação de Jovens e 
Adultos - Proeja

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALIST
A (PCIFE) - 701010

40 HORAS
SEMANAIS

Silberto dos 
Santos Silva

- - ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Silvania Gomes 
da Costa

Psicologia Especialização – 
Saúde Publica, com 
ênfase em Saúde 
Coletiva e da Família

PSICOLOGO-
AREA (PCIFE) - 
701060

40 HORAS
SEMANAIS
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Silvia Daniele 
Rocha Ferreira

Licenciatura em
Pedagogia

Especialização – 
Ensino de Ciências e 
Matemática

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Sirlene Dias 
Putencio

Bacharel em
Ciências

Contábeis

Especialização – 
Gestão Contábil e 
Auditoria Fiscal

CONTADOR 
(PCIFE) - 701015

40 HORAS
SEMANAIS

Tadeu 
Guimaraes 
Jardim

Bacharel em
Engenharia
Ambiental

Especialização – 
Docência do Ensino 
Superior

TECNICO EM 
AUDIOVISUAL 
(PCIFE) - 701221

40 HORAS
SEMANAIS

Talles Martins 
Moura

Tecnologia em
Gestão de

Tecnologia da
Informação

Mestrado – Ciência 
da Computação

TEC DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
(PCIFE) - 701226

40 HORAS
SEMANAIS

Tania Santana de
Almeida

Assistente Social Mestrado - Educação ASSISTENTE 
SOCIAL (PCIFE) - 
701006

40 HORAS
SEMANAIS

Teresa Cristina 
Hitomi Kikuchi 
do Vale

Licenciatura em
Pedagogia

Mestrado - 
Linguística

TECNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 
(PCIFE) - 701079

40 HORAS
SEMANAIS

Thaynara Araujo
e Silva

Direito Mestrado – 
Engenharia de 
Produção e Sistemas

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Thiago Martins 
Rodrigues Alves

Enfermagem Especialização – 
Gestão Pública

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Vinicius Braga 
Rodrigues 
Duarte

Bacharel em
Direito

Especialização – 
Direto Pública: 
Constitucional, 
Administrativo e 
Tributário

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200

40 HORAS
SEMANAIS

Vladimir Lisboa 
de Carvalho

Bacharel em
Ciências

Contábeis

Especialização – 
Gerência Contábil, 
Auditoria e 
Controladoria

CONTADOR 
(PCIFE) - 701015

40 HORAS
SEMANAIS

Wagner Costa 
Resende Filho

Odontologia Especialização – 
Saúde Pública

ODONTOLOGO - 
30 HORAS - DL 

30 HORAS
SEMANAIS

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

1445-76 (PCIFE) - 
701063

Waldomiro 
Caldas Rolim

Biblioteconomia Especialização – 
Educação, 
Comunicação e 
Novas Tecnologia

BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALIST
A (PCIFE) - 701010

40 HORAS
SEMANAIS

11.3 Política de capacitação de Servidores

O PDI  e  o  PPI,  como Política  Institucional,  estabelecem a  promoção,  a  valorização  e  a

formação continuada dos servidores, visando à qualificação profissional e à satisfação pessoal. Nesse

sentido, o IFTO tem a prática de incentivar os técnicos-administrativos, assim como os docentes, a

participarem de eventos internos e externos de capacitação.

A política de capacitação no âmbito do Curso obedece ao "Regulamento para o Programa de

capacitação dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins".

Além disso, a instituição conta com o “Regulamento do Programa de Incentivos à Graduação

e Pós-graduação para Servidores do IFTO – Pró-Qualificar", que visa à capacitação de docentes e de

técnicos-administrativos  nos  níveis  de  pós-graduação,  sem  esquecer  a  formação  contínua  e

qualificação  de  profissionais,  que  auxiliarão  o  estado  do  Tocantins  a  promover  ações  de

desenvolvimento socioeconômico, mediante pesquisas tecnológicas de novos processos, produtos e

serviços,  em  estreita  articulação  com  as  demandas  contextualizadas  dos  setores  comunitários,

públicos e produtivos.

11.3 –Pessoal Terceirizado

Os serviços terceirizados oferecidos no Campus Palmas colaboram no andamento dos cursos.

Atualmente o IFTO Campus Palmas, possui 03 contratos de prestação de serviços terceirizados com

fornecimento  de  mão  de  obra,  tendo  como  objetos:  vigilância  armada;  Limpeza,  asseio  e

conservação; e Apoio Administrativo, conforme detalhamento abaixo:
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✔ Contrato  de  Vigilância  Armada:  4  (8  funcionários)  postos  de  vigilância  diurno  e  3  (6

funcionários) postos de vigilância noturno (Jornada 12x36h)

✔ Contrato de Limpeza, Asseio e Conservação: 44 serventes de Limpeza e 1 Encarregado

✔ Contrato de Apoio Administrativo: 4 Artífices de Jardinagem; 5 Artífices de Manutenção; 6

Trabalhadores  Braçais;  2  Copeiras;  3  Motoristas;  8  Recepcionistas;  -  2  Recepcionistas

Bilíngues (Português/Libras); 2 Telefonistas; 7 Agentes de Portaria; 2 Operador de Maquina

de Reprografia; 1 Encarregado. 

No total o Campus possui atualmente 101 funcionários terceirizados atualmente.

11.4 O Coordenador do Curso

O  Coordenador  de  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  de  Turismo  é  o  professor

responsável,  juntamente com o NDE, por gerir o curso sob sua responsabilidade.  A Organização

Didático-Pedagógica - ODP dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO vigente estabelece as

competências do Coordenador de Curso:

 realizar atividades que permitam a integração da ação técnico-pedagógica do grupo

docente;

 cumprir e fazer cumprir as normas deste Regulamento e deliberações do Conselho

Superior, Reitoria, Pró-reitorias, Direção Geral do campus, Colegiado de Curso e NDE;

 representar o Colegiado junto aos setores do IFTO;

 presidir as reuniões do NDE e executar, junto com este, as providências decorrentes

das decisões tomadas;

 realizar o acompanhamento e a avaliação dos cursos juntamente com o NDE;

 orientar os estudantes quanto à matrícula e integralização do curso;

 analisar e emitir  Parecer sobre alterações curriculares,  encaminhando-o aos órgãos

competentes;

 supervisionar o cumprimento da integralização curricular, a execução dos conteúdos
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programáticos e os horários do curso;

 analisar  e  emitir  Parecer  conclusivo  acerca  dos  requerimentos  recebidos  dos

estudantes, ouvidas as partes interessadas;

 acompanhar, em conjunto com o setor pedagógico, o regime disciplinar discente, no

âmbito do curso;

 aplicar a pena de advertência oral e de advertência por escrito ao corpo discente;

 tomar, nos casos urgentes, decisões ad referendum, encaminhando-as em seguida para

deliberação no Colegiado de Curso;

 planejar  e  realizar,  juntamente  com  os  demais  docentes,  eventos  acadêmicos

relacionados ao curso;

 coordenar o processo de elaboração, execução e atualização do PPC junto ao NDE;

 supervisionar a realização das atividades acadêmicas previstas no PPC;

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado, com direito a seu voto e ao voto de

qualidade;

 designar um membro do Colegiado para secretariar e lavrar as atas;

 receber os planos de ensino das disciplinas e o horário de trabalho dos professores que

pertencem a  sua  Coordenação  no  início  de  cada  período  letivo  e  encaminhá-lo  ao  setor

competente;

 receber e encaminhar para a CORES os diários dentro do prazo previsto no calendário
acadêmico;
 incentivar os docentes a empreender a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
 cumprir  e  fazer  cumprir  as  normas  constantes  do  PDI,  PPI  e  demais  atos
institucionais.

11.4.1 Dados do Coordenador de Curso

Nome: Ana Jaimile Cunha

Regime de Trabalho: 40h DE

Graduação: Bacharel em Turismo

Experiência Profissional na Educação:  Mestre em Turismo pela Universidade Federal do Rio
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Grande  do  Norte  (2010).  Especialista  em Gestão  Turística  pela  Universidad  Pompeu  Fabra  em

conjunto com a Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA), Barcelona, Espanha (2006).

Bacharel  em  Turismo  pela  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (2005).  Desenvolve

pesquisas  e  projetos  relacionados  à  arranjos  produtivos  locais  do  turismo,  economia  criativa,

negócios sociais e turismo, audiovisualidades, fotografia e turismo, bem como sobre métodos de

aprendizagem colaborativa. 2011 – 2012 – IFRN – PROFESSORA E. B. T. T SUBSTITUTA e 2012

– 2019 – IFTO – PROFESSORA EFETIVA, D.E.

11.5 Colegiado do Curso

O colegiado  do  Curso,  órgão  permanente,  de  caráter  deliberativo,  normativo  e  consultivo

setorial,  tem  por  responsabilidade  a  execução  didático-pedagógica  e  o  planejamento,

acompanhamento  e  avaliação  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  dos  ursos  em

conformidade com as diretrizes da Instituição.

O Colegiado de Curso é composto por:

 I. Coordenador do Curso;

II. Coordenador da Área Profissional ou equivalente, quando houver;

III. Todos os professores efetivos do curso;

IV. 1 (um) representante da equipe pedagógica;

V. 2 (dois) estudantes do curso eleitos por seus pares, sendo um estudante da primeira metade

do curso e outro da segunda metade do curso.

As ações, atribuições, responsabilidades e competências do Colegiado de Cursos devem estar

em conformidade com a regulamentação dada pela Organização Didáticopedagógica dos Cursos de

Graduação Presenciais do IFTO.

11.6 Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o Órgão consultivo responsável pela concepção do

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo e tem, por finalidade, a

implantação e contínua atualização do mesmo, conforme Resolução CONAES n.º 001 de 17 de junho
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de 2010. A Organização Didático-Pedagógica - ODP dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO

vigente - é o documento oficial que estabelece as diretrizes do NDE.

Com base nesse documento, o Núcleo Docente Estruturante é constituído pelo Coordenador

do Curso, que também é seu presidente, e por, no mínimo, cinco professores pertencentes ao corpo

docente do Curso. Segue abaixo descrição dos nomes e titulação dos titulares do NDE do Curso

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.

Veruska Chemet Dutra
(Presidente)

Doutora em Ciências

Daniella Cardoso Sardinha Mestre em Geografia
Jaci Camara de Albuquerque Mestre em Turismo
Janaina Maria Andrade Aires Fonseca Mestre  em  Desenvolvimento  Regional  e

Agronegócios
Mary Lucia Gomes Silveira de Senna Doutora em Ciências

Segundo a ODP dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO vigente, são atribuições do

NDE:

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino

constantes no currículo;

III  -  indicar  formas  de  incentivo  ao  desenvolvimento  de  linhas  de  pesquisa  e  extensão,

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com

as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV  -  zelar  pelo  cumprimento  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  Cursos  de

Graduação;

V - acompanhar todo processo didático-pedagógico, analisando os resultados do processo de

ensino- aprendizagem, observando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC);

VI  -  manter  atualizadas  as  ementas,  os  conteúdos  e  as  referências  das  disciplinas,  em

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN);

VII - acompanhar o processo do Exame Nacional de Desempenho de Acadêmicos (ENADE)
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e propor ações que garantam um nível de avaliação adequado ao Ministério da Educação

(MEC);

VIII - propor aos órgãos competentes, em articulação com o Colegiado do Curso, adequações

no Projeto Pedagógico do Curso, bem como alterações em seu currículo, quando for o caso;

IX - orientar a produção de material científico ou didático para publicação;

X - contribuir para a definição das linhas de pesquisa do curso, respeitando-se o Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

Os casos omissos, tais como os que tratam da competência específica de seu presidente, da

regularidade  dos  encontros  dos  membros,  da  funcionalidade  do  NDE,  dentre  outros,  estão

contemplados na ODP dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO vigente.

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

O diploma da  Habilitação  de  Tecnólogo em Gestão  de  Turismo poderá  ser  obtido  pelo

discente  que  tenha  concluído  os  5  semestres  e  a  carga  horária  prevista  para  as  atividades

complementares, com ou sem aproveitamento de estudos.

O curso não haverá certificação intermediária e poderá ser concluído:

 Com a integralização da carga horária mínima de 1633,8horas e mais as de 100 horas de

atividades complementares;

 Com as competências mínimas exigidas;

O  Diploma  da  Habilitação  Profissional  de  Tecnólogo  em  Gestão  de   Turismo  será

acompanhado de Históricos Escolares que explicitarão o perfil do egresso e o título da ocupação.

De acordo com o itinerário percorrido pelo discente, ele obterá o diploma da habilitação

profissional de TECNÓLOGO EM GESTÃO DE TURISMO.

Nos termos da legislação vigente os diplomas para os formandos do curso de Tecnólogo em

Gestão de Turismo serão emitidos para os estudantes que concluírem todas as componentes curricu-

lares e demais atividades que compõem o curso de acordo com este projeto pedagógico, respeitando-

se ainda a flexão de gênero.

O recebimento do diploma ocorrera, cumpridas todas as etapas  após a colação de grau que e
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obrigatória para os estudantes. Sendo também requisitos obrigatórios para a obtenção do diploma o

cumprimento das Atividades Complementares.
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16. ANEXO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Teoria Geral do Turismo

Período/Módulo/Ano: 1º Período

2. EMENTA

Conceito de turismo e turista; Antecedentes históricos das viagens e do turismo; Compreensão da

organização  estrutural  do  SISTUR.  Subsistemas  de  mercado,  oferta,  produção  e  distribuição  de

produtos turísticos, de demanda e de consumo. Tipologias de turismo. Conceito de hospitalidade.

Turismo e competitividade. Tendências e novas modalidades de turismo.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender as especificidades do turismo;

 Compreender o conceito de hospitalidade, Turismo e Lazer

 Conhecer os antecedentes históricos das viagens e do turismo;

 Conhecer os principais conceitos de turismo;

 Compreender  a  atual  conjuntura  do turismo no mundo,  no Brasil,  na Região Norte  e  no

Tocantins.

4. HABILIDADES

 Compreender os elementos do Sistema Turístico;

 Compreender os Agentes do Turismo;

 Compreender  os  Impactos  do  Turismo:  Relações  Ambientais;  Relações  Socioculturais  e

Relações Econômicas;

 Compreender as Tendências para o Desenvolvimento do Turismo.
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Contextualização Histórica do Turismo, Hospitalidade e Transportes

 Conceitos de Turismo e Hospitalidade

 Classificação e Tipologias de Turismo

 Cenários do Turismo

 Produto Turístico

 Oferta e Demanda turística

 Sistema produtivo do turismo

6. BIBLIOGRAFIA

6.1 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS,  R.  Fundamentos  do  turismo:  Fundamentos  do  turismo:  conceitos,  normas  e  definições.

Campinas: Alínea, 2002.

BENI, M. C. Análise estrutural do turismo. 10. ed.São Paulo: Senac, 2004.

BARRETO, M. Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo. 10. ed. Campinas. São Paulo, 2004.

6.2 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IGNARRA, L. R. Fundamentos do turismo. São Paulo: Pioneira, 2002.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Introdução ao Turismo. São Paulo: Roca, 2001.

PETROCCHI, M. Turismo: planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 2002.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Fundamentos da Administração

Período/Módulo/Ano: 1º período
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2. EMENTA

Conceito  de  Organização  e  Administração.  Papel  e  funções  do  Administrador.  Antecedentes

históricos da Administração e suas Principais Teorias Administrativas. O Processo Administrativo.

Tendências e perspectivas da Administração

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender  os  principais  conceitos  e  funções  administrativas  com  vistas  ao

desenvolvimento organizacional

 Compreender o papel desempenhado pelas diferentes escolas administrativas, sua evolução,

adaptação e aplicação aos tempos atuais.

4. HABILIDADES

 Reconhecer as funções do gestor e seus campos de atuação;

 Caracterizar o processo administrativo e o papel do(a)s administradores(as).

 Aplicar os fundamentos básicos das teorias administrativas e de organização nas empresas, 

visando a busca de diferenciais competitivos.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Administradores e as Organizações

 Papel e Funções do Administrador

 Habilidades e competências do Gestor

 Evolução histórica da administração;

 Principais Teorias da Administração: Administração Científica, Teoria Clássica, Teoria das
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relações Humanas, Teoria da Burocracia, Enfoque sistêmico; Teoria da Contingência.

 Tendências e perspectivas da Administração.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus,

2004.

MAXIMIANO, A.C. Amaru. Introdução à administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MOTTA, Fernando C. Prestes.Teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 2005.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAUJO, Luis César G. de.Teoria geral da administração: aplicações e resultados nas empresas

brasileiras. São Paulo: Atlas, 2004.

MAXIMIANO,  Antonio  Cesar  Amaru.  Teoria  geral  da  administração:  da  revolução  urbana  à

revolução digital. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 503p

TEIXEIRA,  H.J.,  SALOMAO,  S.M.,  TEIXEIRA,  C.J.  Fundamentos  de  Administração.  Rio  de

Janeiro: Elsevier, 2010.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Leitura e Produção de Textos

Período/Módulo/Ano: 1º Período

2. EMENTA

Concepções de leitura: aspectos cognitivos da compreensão de textos. Texto: mecanismos de

coesão e coerência. Leitura e produção de textos acadêmico-científicos. Estratégias e técnicas da

comunicação oral. Texto e discurso. Técnicas e tecnologias da comunicação oral. Leitura e produção
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de  textos  de  temáticas  ambientais,  étnico-raciais,  indígenas  e  direitos  humanos.   Discussão  e

produção de textos sobre a recriação das raízes culturais brasileiras e sobre os movimentos histórico-

sociais.

3. COMPETÊNCIAS

 Comparar concepções de leitura e de produção de textos. Analisar e estabelecer relações entre

elementos estruturantes do processo de leitura e de produção de textos a partir de diferentes gêneros

textuais. Elaborar estratégias para leitura e produção de textos. Compreender a interface entre texto e

discurso.

4. HABILIDADES

 Ter conhecimento de algumas estratégias de leitura e produção de textos orais e escritos,

considerando gêneros textuais diversos.  Produzir textos escritos atendendo os aspectos linguísticos

de qualidade de estilo. Aplicar a forma textual adequada à estrutura linguística e ao gênero textual.

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRANDÃO, H. N. (Org.). Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000.

KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992.

______ O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2006

5.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DIONÍSIO, A. P. et al. (Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002

KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender. São Paulo: Contexto, 2006.

MAGALHAES, I. ; LEAL, M. C. D. (Orgs.) Discurso, gênero e educação. Brasília: Plano, 2003.

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

MARCUSCHI,  Luiz  Antônio.  Produção  textual,  análise  de  gêneros  e  compreensão.  São  Paulo:

Parábola, 2008.

PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática,

1990.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Metodologia Científica

Período/Módulo/Ano: 1º período

2. EMENTA

Conceito e concepção de ciência.  Conceituação de Metodologia Científica.  Instrumentos teórico-

práticos básicos para aprender a estudar e a se manejar no universo do ensino superior.  Leitura:

conceitos, modelos e procedimentos. Produção de textos acadêmicos: Resumo, fichamento, síntese,

resenha.  Técnicas  de  apresentação  de  trabalho.  Introdução  aos  métodos  e  técnicas  de  pesquisa.

Pesquisa  e  análise  qualitativa  e  quantitativa.  Tipos  de  trabalhos  científicos.  Pesquisa  (conceitos,

tipos, instrumentos). Ética e Pesquisa. O projeto de pesquisa e etapas para sua construção. Artigo

científico. Normas da ABNT.

3. COMPETÊNCIAS

• Compreender  a  especificidades  e  importância  da  metodologia  científica,  bem  como,  os

procedimentos  e  as  técnicas  da  produção  do conhecimento  científico,  especialmente  da  área  de

turismo;

• Perceber  a  importância  da  ciência  e  da  pesquisa  científica,  tornando-se  estimulado  as

capacidades produtivas e contribuindo para a formação profissional, científica e sócio-política;

• Identificar  os  diferentes  conhecimentos  científicos  de  outras  formas  de  conhecimento  e

reconhecer e selecionar os principais métodos científicos e as principais técnicas de pesquisa;
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• Buscar  desenvolver-se  as  atitudes  investigativas  e  instigadoras  de  modo  a  incentivar  a

participação no desenvolvimento do conhecimento e da sociedade como um todo.

4. HABILIDADES

• Produzir  textos  científicos  levando  em  consideração  as  normas  e  formatações  a  serem

seguidas pelo professor;

• Aplicar conhecimentos adquiridos em pesquisas científicas.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Introdução ao Estudo da Metodologia científica: conceito básico, tipos de conhecimento e

processo de produção do conhecimento. Ciência básica e ciência aplicada.

• Crítica ao empirismo: importância e riscos do conhecimento popular.

• Requisitos  básicos:  A importância  da  Leitura;  Técnicas  para  elaboração dos  trabalhos  de

graduação;

• Técnicas de pesquisa bibliográfica; Normas para redação dos trabalhos científicos.

• Elaboração de seminários.

• Formas  básicas  de  apresentação  de  textos  em  Pesquisas  Científicas:  Resenha,  Relatório

Científico,  Monografia,  Sinopse;  Artigo  científico;  Paper  ou  comunicação  científica;  Informe

científico; Resumo; Fichamento; Síntese.

• Métodos  de  Pesquisa:  Origem  do  método;  Breve  histórico  do  método;  Métodos  de

abordagem:  Método Dedutivo,  Método Indutivo,  Método Hipotético-dedutivo,  Método Dialético.

Métodos  de  procedimento:  Método  Histórico,  Método  comparativo,  Método  estatístico,

Funcionalista, Estruturalista, Monográfico e Estudo de Caso.

• Introdução à Pesquisa Científica; Pesquisa de campo: Projeto de pesquisa; Planejamento da

pesquisa; Técnicas de pesquisa de campo; Técnicas de entrevistas; A coleta de dados; Análise dos

dados.
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• Representação dos dados; Relatório de pesquisa. Ética em pesquisa.

• Apresentação gráfica dos trabalhos científicos: Corpo do trabalho.

• Normalização documentária.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução a metodologia do trabalho científico. 9. ed. São Paulo:

Atlas, 2009.

LAKATOS, Eva Maria;  MARCONI, Maria de Andrade.  Técnicas de pesquisa.  7.  ed.  São Paulo:

Atlas, 2008.

MARCONI,  Marina  Andrade.  LAKATOS,  Eva  Maria.  Metodologia  do  trabalho  científico.  São

Paulo: Atlas, 2007.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação,

referências, elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2001.

MARCONI,  Marina Andrade;  LAKATOS, Eva Maria.  Metodologia Científica.  6ª  Edição.,  Atlas,

2011.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Introdução à Metodologia da Pesquisa em Turismo.

Editora Roca- Brasil.

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B.. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica.

São Paulo: Atlas, 2008.
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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Língua Inglesa I

Período/Módulo/Ano: 1º Período

2. EMENTA

Desenvolvimento da competência comunicativa do aluno em nível básico, considerando: a 

integração das habilidades de compreensão e expressão oral e escrita; a integração de estruturas 

básicas de gramática, fonética, fonologia e vocabulário; a introdução de estratégias comunicativas e 

de aprendizagem que fomentem a autonomia do aprendiz.

3. COMPETÊNCIAS

 Tornar-se consciente da importância do estudo da língua inglesa em suas futuras atividades

profissionais.

 Comunicar-se  em  situações  básicas,  em  sala  de  aula,  que  envolvam  a  área  de  turismo,

proporcionando um nível de compreensão oral e escrita, desenvolvidas principalmente por meio de

diferentes gêneros textuais.

 Utilizar-se do inglês como ferramenta de comunicação efetiva, com habilidade em 

compreensão auditiva, leitura, escrita e fala.

 Desenvolver pronúncia, vocabulário e expressões específicas da língua inglesa na área de

turismo.

4. HABILIDADES

 Ler e compreender textos específicos da área, através da utilização das estratégias e técnicas 

de leitura em inglês.

 Dominar as estratégias de leitura: Skimming/Scanning/Prediction/Inference, etc.
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 Desenvolver a competência leitora usando o conhecimento enciclopédico e o conhecimento

prévio do acadêmico na língua materna e em Língua Estrangeira.

 Aperfeiçoar a pronúncia e a fluência em inglês, focalizando aspectos da linguagem falada, 

como “stress”, ritmo, entonação, redução e contrastes sonoros.

 Cumprimentar, felicitar, convidar e agradecer; Apresentar-se e ser apresentado; Atender e 

recepcionar pessoas; Trocar informações pessoais e profissionais; Orientar-se em datas e horas, bem 

como espacialmente;

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Técnicas de Pronuncia na Língua Inglesa.

 Alfabeto fonético na Língua Inglesa;

 Greetings; Personal pronouns

 Nationalities;

 Noções de tempos verbais;

 Preposições;

 Cardinal/ordinal numbers;

 Seasons and Months of the year;

 Calendar / Days of  the week;

 Saying times;

 Noções de Direções;

 Moedas Estrangeiras.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRUZ, Decio Torres. Inglês para Turismo e Hotelaria. São Paulo: DISAL, 2005.

DE BIAGGI, Enaura T. Krieck; STAVALE, Emeri de Biaggi. Inglês básico para Hotelaria e Turismo.
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São Paulo: DISAL,2004.

FRAXINO, André; PERUSSO, André. Inglês para profissionais de Turismo. Barueri, SP: DISAL,

2010.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITTO, Marisa M. Jenkinsde ; GREGORIM , Clóvis O. Michaelis Inglês: gramática prática. São 

Paulo: Editora Melhoramentos, 2006.

FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos- Inglês-Português. São Paulo: Globo, 

2005.

SOUSA, Adriana Grade Fiori ; ABSY, Conceição A. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 

Instrumental. São Paulo: DISAL, 2005.

RUBIO, Braulio Alexandre Banda. Inglês para Governança Hoteleira. São Paulo: Editora Senac São

Paulo, 2012.

VIERA, ElenaraViera de ; NUNES, AgataZgarda Chaves Nunes. The language of hotel in English-

book 1.Caxias doSul, RS: EDUCS, 2004.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Sociologia do Lazer e do Turismo

Período/Módulo/Ano: 1º Período

2. EMENTA

Discussão sobre o referencial teórico sobre a sociologia e suas aplicações práticas, especialmente em

relação ao trabalho e ao tempo livre.  Análise dos desdobramentos dos fenômenos do lazer e do

turismo na atualidade sobre as comunidades receptoras,  e as  formas de interação destas com os

visitantes.  O  elemento  humano  no  contexto  da  liderança,  motivação  e  comunicação.  O

comportamento e as experiências vividas em viagens. O encontro entre viajantes e viajados. A volta

do turista e os efeitos secundários.
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3. COMPETÊNCIAS

 Reconhecer os principais conceitos de forma a aprimorar a visão humanística.

 Perceber-se como sujeito do processo sociológico do Turismo.

 Conhecer as principais linhas de pensamento relacionadas ao trabalho, ao lazer e ao turismo.

 Compreender os sentimentos que envolvem a volta do turista e os efeitos secundários.

4. HABILIDADES

 Identificar os principais comportamentos dos turistas;

 Compreender a importância das experiências vividas em viagens pelos turistas;

 Desenvolver  espírito  crítico  em  relação  aos  impactos  gerados  pela  interação  turista  X

comunidade receptora.

 Buscar atenuar estes impactos negativos produzidos pelos turistas.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Sociologia, Cultura e Sociedade;

 O Indivíduo na Sociedade: Status Social e Papel Social;

 Visão Histórico-sociológica do Lazer e do Turismo;

 Tempo de lazer;

 Pensadores Contemporâneos do Trabalho, do Lazer e do Turismo: Dumazedier e a Revolução

Ética-Estética do Lazer; Krippendorf (Humanização do Cotidiano e das Viagens); De Masi (Ócio

Criativo e o Futuro do Trabalho);

 O elemento humano no contexto da liderança, motivação e comunicação.

 O comportamento e as experiências vividas em viagens
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6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do lazer e das viagens.

São Paulo: Aleph, 2001.

TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. A sociedade pós-industrial e o profissional em turismo. Campinas, SP:

Papirus, 1998.

YÁZIGI, Eduardo. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano em litorais e montanhas. 2.

Ed. São Paulo: contexto, 2001.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia aplicada ao turismo. SP: Atlas, 2002.

MARINHO, Alcyane.; BRUHNS, Heloisa Turini (org.). Viagens, Lazer e esporte. Barueri: Manole,

2006.

NETTO, Alexandre Panosso.; TRIGO, Luiz G. Godoi. Reflexões sobre um novo turismo: política,

ciência e sociedade. São Paulo: Aleph, 2003.

PAIVA, Maria das Graças de Menezes. Sociologia do Turismo. Campinas, SP: Papirus, 1995.

TRIBE, John. Economia do lazer e do turismo. Economia do lazer e do turismo. São Paulo: Manole,

2003.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Geografia Aplicada ao Turismo

Período/Módulo/Ano: 2º Período

2. 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
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do território. A Globalização e o Turismo: implicações socioespaciais. Fundamentos da cartografia

aplicados ao Turismo. Turismo e representações cartográficas. As novas geotecnologias e o Turismo.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender a relação entre a Geografia e o Turismo e a importância da análise geográfica

no fenômeno turístico.



4. HABILIDADES

 Utilizar as categorias de análise da Geografia para entender, de forma mais abrangente, a

atividade turística.

 Compreender o turismo como um fenômeno social e seu papel na organização do espaço.

 Analisar a ocupação dos territórios pela atividade turística.

 Compreender a importância da cartografia aplicada na atividade turística.

 Assimilar algumas noções da ciência cartográfica aplicadas ao Turismo.

 Conhecer as novas geotecnologias e as suas possibilidades de aplicação na atividade turística.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Geografia e Turismo: aspectos conceituais, aportes teóricos e metodológicos.

• Categorias de análise num enfoque geográfico.

• A paisagem como recurso turístico.

• Turismo: apropriação e reorganização do território.

• A Globalização e o Turismo: implicações socioespaciais.

• Fundamentos da cartografia aplicados ao Turismo.

• Turismo e representações cartográficas.

• As novas geotecnologias e o Turismo.
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6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à Geografia do turismo. São Paulo: Roca, 2003.

HEBER. Chavier. A percepção Geográfica do Turismo. São Paulo. Aleph, 2007 (Série Turismo).

VENTURI. Luis (org). Praticando Geografia – Técnicas de Campo e Laboratório. São Paulo Oficina de Texto,

2005.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Iniciação em sensoriamento remoto. São Paulo: Oficina de Textos,

2007.

ANJOS, R.S.A. Dinâmica Territorial.  Cartogra¦a – Monitoramento – Modelagem. BrasíliaDistrito

Federal  -  Mapas  Editora  e  Consultoria,  2008  –  Brasil

CARNEIRO,  B.  M.  “Potencialidades  Ecoturísitcas  das  Praias  Fluviais  do  rio  Tocantins.”

In:Territórios  Turísticos  no  Brasil  Central.  Brasília:  LGE  Editora,  2009.

FLORENZANO, T.G. (Org.) Geomorfologia: Conceitos e tecnologias atuais. Ed. O¦cina de Textos,

2008.  320p.

MENESES, P.R.; ALMEIDA, T. (Orgs). Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento

Remoto.  Ed.  CNPq,  2012.  276p.

MOREIRA, M.A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. Ed. UFV,

4. Ed., 2011. 422p.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Turismo e Meio Ambiente

Período/Módulo/Ano: 2º período

2. EMENTA

Principais aspectos do meio ambiente e suas transformações causadas pelas atividades turísticas;
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administração  do  turismo  sob  o  enfoque  da  preservação  do  meio  ambiente;  classificação,

características e dimensionamentos do patrimônio natural; o meio ambiente como atrativo turístico;

legislação  permanente,  compatibilidade  e  sustentabilidade  da  oferta;  limites  e  crescimento  da

atividade; conscientização da comunidade sobre a preservação ambiental, Unidades de Conservação

e suas características, as ONGs e sua importância para a conservação do Planeta.

3. COMPETÊNCIAS

• Compreender  a  contextualização  da  sustentabilidade  no  desenvolvimento  de  atividades

turísticas.

• Aplicar as práticas sustentáveis na Gestão de Turismo.

•

4. HABILIDADES

• Desenvolver habilidades para que o gestor do turismo pense e aja de maneira sustentável,

através do conhecimento sobre os principais impactos negativos e positivos gerados pelo turismo, as

potencialidades  e  possibilidades  de  implantação  de  empreendimentos  sustentáveis  ambiental  e

economicamente

•

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Conceitos e Princípios da Sustentabilidade;

• Estocolmo 72; Rio 92; Rio + 10; Rio + 20 e os objetivos do milênio;

• Meio Ambiente e Turismo: Conceitos, características e fundamentos;

• Impactos ambientais provocados pela ação antrópica (solos, fauna e flora, relevo, água, áreas

urbanas/industriais e áreas rurais);

• Poluição ambiental;

• Impactos ambientais em sistemas urbanos;
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• Os impactos ambientais em ecossistemas naturais;

• Impactos ambientais das atividades turísticas;

• Como promover a sustentabilidade no turismo regional;

• As Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais: conceitos, categorias e sua

ligação como o turismo;

• Áreas de proteção indígena e sua relação com turismo e meio ambiente;

• Lutas em defesa do meio ambiente: Papel das ONGs;

• O turismo como aliado no processo de conservação/preservação ambiental;

• Reciclagem e reutilização de materiais descartáveis, orgânicos e não orgânicos.

•

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CORREA,  M.L.;  PIMENTA,  S.M.;  ARNDT,  J.R.L  (org).  Turismo  Sustentabilidade  e  Meio

Ambiente: contradições e controvérsias. Editora Autêntica, 2009.

DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e Meio Ambiente. Editora Atlas. 2003.

FERRETTI,  Eliane  Regina.  Turismo e meio  ambiente.  Roca:  São Paulo,  2002.São Paulo:  Atlas,

2009.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MURTA, Stela Maris & GOODEY, Brian.MOLIN E., Sérgio. Turismo y ecologia. 6. ed. México,

1998.

 PINTO, Antonio Carlos Brasil.  Turismo e meio ambiente:  aspectos jurídicos.  2.  ed.  São Paulo:

Papirus, 1998.

RUSCHMANN, Doris  van  de  Meene.  Turismo e  planejamento  sustentável:  a  proteção  do meio

ambiente. Papirus Editora, 1997.

 SWARBROOKE, John. Turismo sustentável e meio ambiente. Atlas: São Paulo, 2003.
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ZYSMAN, N.; RABINOVICI, A. Turismo e meio Ambiente no Brasil. Editora Manole. 2010

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Agenciamento de Viagens e Transportes

Período/Módulo/Ano: 2º Período

2. EMENTA

Contextualização do histórico do agenciamento de viagens no mundo e no Brasil. Apresentação dos

conceitos, das funções e da tipologia das agências. Reflexão sobre os processos de intermediação,

desintermediação e reintermediação e a cobrança de taxas de serviços. Caracterização do profissional

agente  de  viagens.  Descrição  da  organização,  da  estrutura  e  do  funcionamento  das  agências.

Apresentação dos códigos e termos técnicos do turismo. Descrição dos canais de distribuição e dos

processos de contratação de transportes, de meios de hospedagem e de serviços de alimentação, bem

como  de  serviços  receptivos.  Apresentação  dos  segmentos  em  agenciamento  de  viagens.

Conceituação e tipologia de roteiros turísticos. Compreensão das atividades de uma operadora de

turismo, bem como sua estrutura organizacional. Planejamento, elaboração e execução de pacotes

turísticos. Composição do preço de venda. Elaboração de roteiros técnicos e de venda e de contratos

de adesão.  Avaliação  das  redes  de  transportes  e  a  questão  da  Intermodalidade.  Análise  dos

equipamentos  e  estruturas  turísticas  ligada  aos  transportes.  Reflexão  sobre  as  vantagens  e

desvantagens de cada modal: aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário. O transporte no planejamento

turístico. Estudo das tendências dos transportes em turismo: cruzeiros marítimos e trem.

3. COMPETÊNCIAS

 Conhecer a tipologia acadêmica/mercadológica das Agências de Turismo

 Conhecer a inserção das agências nas dinâmicas de mercado existentes;

 Conhecer os modais de transportes e analisar a atuação de empresas nos diferentes modais.

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

4. HABILIDADES

 Compreender o papel das Agências no contexto de desenvolvimento da atividade turística;

 Capacitar o discente a exercer a função de um agente de viagens, através do conhecimento de

seu perfil,  características  e  rotinas,  dos procedimentos e processos de contratação de produtos e

serviços e venda ao consumidor final.

 Compreender a relação das agências com outras empresas do trade de Turismo

4. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Reflexões sobre a “viagem”: sua dinâmica, mediação e distribuição;

 Panorama histórico nacional e internacional das agências de turismo no Brasil. Principais 

funções e serviços das agências de turismo;

 As novas tecnologias e a nova dinâmica das agências de viagem. Entidades e associações de 

classe;

 O mercado atual das agências de viagem. Novas tendências de viagens na 

contemporaneidade;

 Segmentação e agências de turismo;

 Glossário do turismo, alfabeto fonético, código de cidades e aeroportos, código e origem das

companhias  aéreas,  como  usar  o  Quatro  Rodas,  Informações  para  vender  cruzeiros,  estilos  de

cruzeiros, destinos de cruzeiros no mundo, temporadas de cruzeiros por região, dúvidas frequentes

dos passageiros;

 Elaboração  de  Roteiros  de  Viagens:  Planejar,  pesquisar,  montar  e  calcular  itinerário  de

viagens. Inclui manuseio de planilha de cálculos.

 Possibilidades de pesquisa tendo como objeto as agências de turismo.

 Como  Funcionam  as  Vias  de  Transportes  (rodoviário,  aquaviário,  ferroviário  e  aéreo):
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Nomenclaturas,  rotas  e  tráfegos.  Transportes  aéreo  (surgimento  da  aviação  e  início  da  aviação

comercial, regulamentação e desregulamentação do transporte aéreo, empresas aéreas, quadro atual

do transporte aéreo no Brasil) Transporte terrestre (automóveis e turismo, o mercado de locadora de

veículos,  veículos  recreacionais,  táxis,  empresas  de  ônibus  regulares  e  de  fretamento,  o  sistema

rodoviário brasileiro e o turismo, trens e o turismo, características do sistema ferroviário, tecnologia

dos trens de alta velocidade e realidade brasileira) Transporte Aquaviário (cruzeiros marítimos, o

quadro  atual  do  mercado  de  cruzeiros,  impactos  socioeconômicos  e  ambientais  da  indústria  de

cruzeiros, cruzeiros marítimos e fluviais no Brasil, ferries e terminais portuários e o turismo)

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LA TORRE, Francisco. Agências de Viagens e Turismo. Aleph. São Paulo, 2003.

  Mercado de Agências de Viagens de Turismo. São Paulo, Aleph, 2011.

PETROCCHI, Mario e BONA, André. Agências de turismo: planejamento e Gestão.

São Paulo: Futura, 2003.

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, Ycarim Melagaço.  História das Viagens e do turismo. São Paul. Aleph-coleção ABC 

turismo, 2003.

BENI, Mario. Análise Estrutural do Turismo. Senac. São Paulo. 1998. LEI N.º 11.771, DE 17 DE 

SETEMBRO DE 2008 – sessão III

MARINHO, Alcyane, BRUNHS, Heloisa Turisni (org). Viagens, Lazer e Esporte –

O espaço da natureza. Manole. São Paulo, 206.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:

Disciplina: Língua Inglesa II
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Período/Módulo/Ano: 2º Período

2. EMENTA

Desenvolvimento da competência comunicativa do aluno em nível pré-intermediário, considerando:

a integração das habilidades de compreensão e produção oral e escrita; a integração da gramática em

contextos  comunicativos;  a  aquisição  e  ampliação  de  vocabulário  contextualizado;  o  uso  de

estratégias comunicativas e de aprendizagem.

3. COMPETÊNCIAS

 Desenvolver pronúncia, vocabulário e expressões específicas da língua inglesa na área de

turismo.

 Ampliar seu universo,  ao entrar em contato com a cultura e civilização de outros povos,

especialmente os falantes da Língua Inglesa.

  Tornar-se consciente da importância do estudo da língua inglesa, em suas futuras atividades

profissionais.

  Ler  e  interpretar  textos  básicos,  bem como identificar  a  ideia  central  e  secundárias  de

diferentes gêneros textuais.

4. HABILIDADES

 Construir frases, parágrafos e pequenos textos, em inglês, utilizando as estruturas gramaticais

estudadas.

 Analisar  textos  de  disciplinas  específicas  do  referido  curso,  proporcionando à  integração

interdisciplinar;

 Usar a Língua Inglesa em situações no dia a dia com propósitos relacionados à área.

 Recepcionar e estabelecer a comunicação de hóspedes estrangeiros;
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Técnicas de vendas na língua inglesa;

 Profissionais, Serviços, Características e Equipamentos do Turismo;

 Atendimento ao Turista: Telefone, e-mail e guiamento em atrativos;

 Expressions in hospitality use; Vocabulary related to restaurants / bars / hotel; Introducing a

person; Asking / answering about directions; Vocabulary related to travel and  tourist industry.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRUZ, Decio Torres. Inglês para Turismo e Hotelaria. São Paulo: DISAL, 2005.

DE BIAGGI, Enaura T. Krieck; STAVALE, Emeri de Biaggi. Inglês básico para Hotelaria e Turismo.

São Paulo: DISAL,2004.

FRAXINO, André; PERUSSO, André. Inglês para profissionais de Turismo. Barueri, SP: DISAL,

2010.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITTO, Marisa M. Jenkinsde ; GREGORIM , Clóvis O. Michaelis Inglês: gramática prática. São 

Paulo: Editora Melhoramentos, 2006.

FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos- Inglês-Português. São Paulo: Globo, 

2005.

SOUSA, Adriana Grade Fiori ; ABSY, Conceição A. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 

Instrumental. São Paulo: DISAL, 2005.

RUBIO, Braulio Alexandre Banda. Inglês para Governança Hoteleira. São Paulo: Editora Senac São

Paulo, 2012.

VIERA, ElenaraViera de ; NUNES, AgataZgarda Chaves Nunes. The language of hotel in English-

book 1.Caxias doSul, RS: EDUCS, 2004.
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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Políticas Públicas e Turismo

Período/Módulo/Ano: 2º Período

2. EMENTA

Apresentação  dos  fundamentos  e  dos  princípios  da  administração  pública.  Descrição  da

estrutura  político-administrativa  brasileira.  Discussão  sobre  aspectos  contemporâneos  da

administração pública. Análise dos papéis do Estado na gestão da atividade turística. Conceituação

de política de turismo. Análise da estrutura de administração pública do turismo, em níveis nacional,

estadual e municipal. Apresentação e discussão de casos nacionais e internacionais de gestão pública

da atividade turística.

3. COMPETÊNCIAS

 Fornecer aos alunos subsídios para a compreensão da natureza da administração pública do

Brasil e suas relações com a gestão da atividade turística.

 Possibilitar ao educando avaliar a participação dos setores público e privado na articulação

das políticas de gestão da atividade turística, bem como analisar o papel do Estado na coordenação e

implementação dessas políticas, por intermédio dos órgãos relacionados ao Turismo.

4. HABILIDADES

 Discutir as principais políticas de desenvolvimento do turismo brasileiro

 Analisar  a  política  de  turismo  de  países  estrangeiros  nos  quais  o  turismo  apresenta

considerável desenvolvimento

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Noções de administração pública.
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 O turismo na estrutura administrativa pública.

 Organismos de turismo (públicos, de economia mista,  privados);  agências supranacionais,

associações  de  classe,  associações  de  empresa,  organismos  estatais;  organizações  não-

governamentais – casos.

 Modelos de Gestão de Turismo nas esferas municipais, estaduais e nacionais. Estudos de caso

nacionais e internacionais.

 Papéis do Estado na gestão da atividade

 Principais ações do Ministério de Turismo do Brasil.

 O Estado no Processo de Planejamento do turismo Brasileiro.

 Política Pública no Turismo.

 Histórico das Políticas Públicas em Turismo no Brasil: composição do Sistema Nacional de

Turismo  –  Embratur  e  CNtur;  PNMT  –  Programa  Nacional  de  Municipalização  do  Turismo;

Prodetur;  Proecotur;  Plano Nacional de Turismo; Programa de Regionalização do Turismo; Viaje

Mais; Vai Brasil.

 Planos, projetos e ações de desenvolvimento turístico local e regional;

 Panorama contemporâneo da estrutura de Gestão de Turismo e principais ações.

 A gestão pública do turismo no estado do Tocantins e no município de Palmas.



6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARRETO, Margarita; BURGOS, Raúl; FRENKEL, David. Turismo, políticas públicas e relações

internacionais. Campinas, SP: Papirus, 2003.

CRUZ, R. C. Política de turismo e território. São Paulo: Contexto, 2000.

DIA, R. Planejamento do turismo: Política e desenvolvimento do turismo no Brasil. São Paulo: Atlas,

2003.
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6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENI, Mário Carlos. Política e planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006.

GOELDNER, C. et al. Turismo: princípios, práticas e filosofias. Porto Alegre: Bookman, 2002.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:

Disciplina: Língua Inglesa III

2. EMENTA

Desenvolvimento da competência comunicativa do aluno em nível intermediário, considerando: a

consolidação dos conhecimentos adquiridos nos níveis anteriores; a integração das habilidades de

compreensão  oral  e  escrita;  a  integração  da  gramática  em  contextos  comunicativos;  o

desenvolvimento  das  habilidades  discursivas;  a  aquisição  e  ampliação  de  vocabulário

contextualizado e o uso de estratégias comunicativas e de aprendizagem.

3. COMPETÊNCIAS

 Utilizar  adequadamente os  recursos  linguísticos  e  o léxico básico da Língua Inglesa,  nas

modalidades escrita e oral.

 Desenvolver atitudes e hábitos comportamentais para os diferentes contextos de comunicação

e interação social necessários ao desempenho profissional.

 Comunicar- se em situações profissionais, que envolvam a área de turismo, proporcionando

um  nível  de  compreensão  oral  e  escrita,  desenvolvidas  principalmente  por  meio  de  diferentes

gêneros textuais.

4. HABILIDADES

 Aprimorar  suas  habilidades  intermediárias  de  compreensão  leitora,  escrita  e  auditiva,
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valendo-se das técnicas e estratégias praticadas no decorrer do curso com maior destreza, além de

compreenderem o valor do conhecimento linguístico, como ferramenta de inclusão social.



5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

2. Leitura,  interpretação  e  produção  de  textos  na  língua  inglesa  na  área  de  turismo  e

hospitalidade;

3. Produção de textos formais na língua inglesa (ofícios, cartas, emails e memorandos)

4. Técnicas de vendas atendimento ao turista na língua inglesa;

5. Expressions in hospitality use; Vocabulary related to restaurants / bars / hotel; Introducing a

person; Asking / answering about directions; Vocabulary related to travel and  tourist industry.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRUZ, Decio Torres. Inglês para Turismo e Hotelaria. São Paulo: DISAL, 2005.

DE BIAGGI, Enaura T. Krieck; STAVALE, Emeri de Biaggi. Inglês básico para Hotelaria e Turismo.

São Paulo: DISAL,2004.

FRAXINO, André; PERUSSO, André. Inglês para profissionais de Turismo. Barueri, SP: DISAL,

2010.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITTO, Marisa M. Jenkinsde ; GREGORIM , Clóvis O. Michaelis Inglês: gramática prática. São 

Paulo: Editora Melhoramentos, 2006.

FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos- Inglês-Português. São Paulo: Globo, 

2005.

SOUSA, Adriana Grade Fiori ; ABSY, Conceição A. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 

Instrumental. São Paulo: DISAL, 2005.
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RUBIO, Braulio Alexandre Banda. Inglês para Governança Hoteleira. São Paulo: Editora Senac São

Paulo, 2012.

VIERA, ElenaraViera de ; NUNES, AgataZgarda Chaves Nunes. The language of hotel in English-

book 1.Caxias doSul, RS: EDUCS, 2004.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Ecoturismo

Período/Módulo/Ano: 3º período

2. EMENTA

Ecoturismo,  peculiaridades do produto,  paisagens,  impactos  do ecoturismo, capacidade de carga,

interpretação ambiental, planejamento do Ecoturismo, Trilhas Ecológicas, técnicas de planejamento e

monitoramento do ecoturismo, Educação Ambiental em turismo.

3. COMPETÊNCIAS

• Conhecer e discutir os principais conceitos relativos ao Ecoturismo, suas modalidades e sua

importância na atividade turística e imbuir-se dos princípios éticos que norteiam profissionais e todas

as pessoas envolvidas com a atividade ecoturística.

• Aprimorar  o  conhecimento  sobre  os  passos  relevantes  para  a  criação  de  um  produto,

compreender e identificar as principais questões relacionadas ao planejamento no Ecoturismo.

4. HABILIDADES

• Saber conceituar o termo Ecoturismo, suas modalidades e atividades;

• Saber Identificar os elementos componentes do Produto Ecoturístico;

• Desenvolver técnicas de interpretação Ambiental e Condução de Visitantes;
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• Elaborar pacotes ecoturísticos;

• Saber planejar o desenvolvimento de trilhas ecológicas;

• Saber realizar capacidade de carga de trilhas ecológicas;

• Trabalhar segundo a Política Nacional de Ecoturismo e suas diretrizes.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Conceitos e Princípios do ecoturismo;

• Ecoturismo e mercado;

• Perfil do consumidor de ecoturismo;

• O planejamento ecoturístico para áreas protegidas (apas, parques e áreas indígenas)

• Diretrizes ecoturísticas para áreas naturais e entorno;

• Etapas básicas para incentivar a participação local em projetos de turismo de natureza e de

Base Comunitária

• Atividades do Ecoturismo: Asa Delta / Paraglider / Páraquedismo; Bóia-Cross;Canoagem /

Cayaking; Alpinismo / Espeleologia; Hikking; Caminhada;Mergulho; Montanhismo; Cicloturismo;

Safári Fotográfico.

• Planejamento e Monitoramento de Trilhas ecológicas (Implantação, capacidade de carga e

projetos de interpretação ambiental);

• Educação Ambiental.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Patrícia. Ecoturismo. Aleph: São Paulo, 2005.

KINKER, Sônia. Ecoturismo e conservação da natureza em parques. Papirus: Campinas, 2002.

OMT. Desenvolvimento sustentável do ecoturismo: uma compilação de boas práticas. Sao Paulo:

roca, 2004.
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6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LINDBERG, Kreg / HOWKINS, Donald. Ecoturismo – um guia para planejamento e gestão. Ed.

SENAC.

MATHEUS, Carlos Eduardo. Educação ambiental para o turismo sustentável. FAPESP: São Paulo,

2005.

MACHADO, Álvaro. Ecoturismo: um produto viável. SENAC Nacional: Rio de Janeiro, 2005.

SWARBROOKE, John. Turismo sustentável:  turismo cultural,  ecoturismo e ética. São Paulo: Ed.

Aleph, 2000.

NEIMAN, Zysman Ecoturismo no Brasil. Manole: Barueri, 2005.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Gestão de Eventos

Período/Módulo/Ano: 3º Período

2. EMENTA:

Conceitos, histórico e definições dos eventos; Contextualização dos Eventos; Relação entre eventos e

turismo; Importância dos eventos para o Turismo; Tipologia e classificação dos eventos; Função do

planejamento de eventos; Gerenciamento dos recursos humanos; Captação de Eventos; e Estruturas

administrativas e organizacionais que compõe um evento.

3. COMPETÊNCIAS:

 Compreender  a  evolução do turismo de  eventos  no  Brasil  e  no  mundo,  bem como suas

diferenças e importância no desenvolvimento do turismo local;

 Compreender o segmento de eventos de forma ampla;

 Conhecer a organização e profissionalização do segmento de eventos e as suas vantagens;
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 Adquirir conhecimento sobre o processo de captação de eventos;

 Perceber a atividade de eventos como um negócio;

 Identificar  os  diversos  empreendimentos  do  segmento  de  eventos;  e  aprender  sobre  os

processos de gestão das empresas de eventos;

 Desenvolve estudos aplicados sobre a gestão de eventos,  desde a fase de planejamento à

execução compreendendo as etapas de captação, organização, patrocínios e apoios, comercialização

e divulgação do evento.

4. HABILIDADES:

 Identificar os impactos causados pelo turismo de eventos;

 Identificar os potenciais do estado para o desenvolvimento de turismo de eventos.

 Analisar os impactos causados pelo turismo de eventos;

 Aplicar a gestão de eventos, desde a fase de planejamento à execução compreendendo as

etapas de captação, organização, patrocínios e apoios, comercialização e divulgação do evento.

5. BASES TECNOLÓGICAS:

 Eventos: histórico, conceitos e definições;

 Contextualização dos eventos;

 Tipos e Classificação dos Eventos;

 Empresas de Eventos (espaços, cerimonial, decoração, aluguel, montagem, material de

apoio e estruturas em geral);

 Como Captar eventos;

 Eventos como agregador do turismo e economia local;

 Como gerir uma empresa de eventos;

 Qualidade nos eventos.
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6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FONTES, Nena.; BRITTO, Janaina. Estratégia para eventos: uma ótica do marketing e do turismo.

São Paulo: Aleph, 2006.

MARTIN, Vanessa. Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas, 2003.

ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos: planejamento e organização. São Paulo:

Atlas, 2004.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

WATT, David C. Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Porto Alegre: Bookman, 2004.

YOMAN, Ian.  Gestão de festivais e eventos: uma perspectiva internacional de artes e cultura. São

Paulo: Roca, 2006.

MEIRELLES, Gilda Fleury. Tudo sobre eventos. São Paulo: STS Publicações e Serviços, 1999.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: História aplicada ao turismo

Período/Módulo/Ano: 3º Período

2. EMENTA

Introdução  aos  estudos  históricos.  Povos  originários  do  Brasil.  O  Brasil  nos  quadros  do

mercantilismo português. Tocantins: Aspectos históricos locais, aplicados ao turismo: povoamento e

formação sócio-política;  Brasil  Imperial.  Tocantins:  territorialidade e  a  questão da construção da

identidade. O discurso autonomista na História do Tocantins: ciclos econômicos, eventos políticos,

sítios turísticos, monumentos ou museus com acervo histórico; História Afro-Brasileira e Indígena e

Relações Étnico-raciais.
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3. COMPETÊNCIAS

 A dinamicidade do conhecimento histórico;

 Alteridade e diversidade cultural;

 Conceitos básicos nos estudos históricos;

 Diálogos entre a História do Brasil e a História Local;

 Turismo e memória: a história e os atrativos turísticos.

4. HABILIDADES

 Compreender a dinâmica histórica, articulando conceitos como temporalidade, espacialidade

e historicidade;

 Reconhecer  a  diversidade  cultural  dos  diferentes  povos  que  compõem  o  Brasil  e,  em

particular, o Tocantins.

 Avaliar  criticamente  os  embates  políticos,  sociais  e  culturais  desenvolvidos  no  processo

histórico do Tocantins;

 Estabelecer relações entre os grandes eventos históricos nacionais e os regionais, destacando

seu legado cultural enquanto elemento que compõem a oferta turística local.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Introdução aos estudos históricos: História, tempo e memória;

 A dinâmica da história: rupturas x permanências.

 O Brasil antes dos portugueses.

 A colonização da América portuguesa e a ocupação do território nacional.

 História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Brasil.

 Relações Étnico-raciais e a formação do povo brasileiro.
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 Aspectos  históricos  locais  –  povoamento  e  formação  social  e  política.  Origem  dos

municípios;  Ciclos  econômicos;  Movimentos  sócio-políticos  relevantes  no processo de  formação

histórica do Tocantins.

 Tocantins: territorialidade e a questão da construção da identidade. Os diferentes momentos

do processo autonomista; A forja da identidade.

 Turismo e  memória:  a  história  e  os  atrativos  turísticos:  A atratividade  turística  em bens

histórico-culturais; Sítios históricos e monumentos isolados; Museus e outros espaços culturais com

acervo histórico.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006

GIRALDIN,  Odair.  A  (Trans)  Formação  Histórica  do  Tocantins.  Goiânia:  Editora  UFG  -

Universidade Federal de Goiás, 2004.

HOLLANDA, Sérgio Buarque de. História geral da civilização brasileira – Vol. 1. Rio de Janeiro:

Bertrand Brasil, 2008.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALENCASTRE, José Martins Pereira de. Anais da Província de Goiás. Brasília: Ipiranga, 1990.

APOLINÁRIO,  Juciene  Ricarte.  Os  Akroá  e  outros  povos  indígenas  nas  fronteiras  do  sertão:

políticas indígena e indigenista no norte da capitania de Goiás. Goiânia: Kelps, 2006.

BERTRAND, Paulo. História geral da capitania de Goiás. Goiânia: Editoras UCG/UFG. Brasília: Ed.

Solo. 1997.

CAVALCANTE, Maria do Espírito Santo Rosa. O movimento separatista do norte de Goiás, 1821-

1988. Goiás: UCG, 1999.

JACUPÉ, Kaka Werá. A Terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um índio. São

Paulo: Peiropólis, 1998.
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LE GOFF, Jacques. História e Memória. Lisboa: Edições 70, 2000.

SALLES, Gilka Vasconcelos F. Economia e escravidão em Goiás colonial. Goiânia: Ed. UFG, 2005.

SILVA,  Kalina  Vanderlei;  SILVA,  Maciel  Henrique.  Dicionário  de  Conceitos  Históricos  –  Ed.

Contexto: São Paulo, 2006.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Gestão de Alimentos e Bebidas

Período/Módulo/Ano: 3º Período

2. EMENTA

Procedimentos voltados para a prática de gestão e execução de atividades relacionadas a alimentos e

bebidas,  abordando  temas  sobre  gestão  de  recursos  humanos  (cozinheiros,  barmans,  copeiras,

maitres, dentre outros), procedimentos de controle e de custos, noções de nutrição e dietética, higiene

e  controle  de  pontos  críticos  de  contaminação,  planejamento  de  cardápios,  menus  de  hotéis  e

restaurantes,  técnicas de aproveitamento e  /  ou transformação de alimentos,  noções de enologia.

Técnicas de combinação de bebidas. Ficha técnicas dos pratos.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender as especificidades da gestão do segmento de Alimentos e Bebidas na atividade

turística envolvendo os profissionais, tipos de equipamentos, serviços e procedimentos cotidianos do

setor.

4. HABILIDADES

Compreender os elementos importantes da cultura na atividade turística.
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Apresentar as formas de conduzir o setor de Alimentos e bebidas no campo de trabalho no

turismo;

 Criar condições para que os futuros profissionais de turismo possam desenvolver e envolver

os  aspectos  culturais  na  gestão  do  turismo bem como trabalhar  em instituições  voltadas  para  a

preservação  do  patrimônio  cultural,  ações  envolvendo  identificação,  levantamento,  estudo,

organização e/ou difusão de bens materiais e/ou imateriais;

 Proporcionar aos graduandos do Curso de Gestão do Turismo o contato com a cultura local e

com instituições da área de preservação do patrimônio cultural, através de palestras, oficinas e visitas

a instituições e aos campos de exercício da prática curricular;

 Apresentar, analisar e discutir conjuntamente trabalhos realizados no estado do Tocantins no

que se refere ao patrimônio tangível e intangível, destacando possibilidades de novas atuações, nos

futuros projetos;

 Buscar, na medida do possível, interfaces teórico-metodológicas com disciplinas da mesma

fase;

 Orientar  a  elaboração de  projetos  de  extensão ou de  pesquisa  a  serem desenvolvidos  na

instituição vinculadas à atividade turística e preservação do patrimônio cultural.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio

. São Paulo: Unesp, 2001. p.95-173.

POULOT,  Dominique.  Uma história  do patrimônio  no Ocidente.  São Paulo:  Estação Liberdade,

2009. p.199-203.

FONSECA,  Maria  Cecília  Londres.  A construção  do  patrimônio:  perspectiva  histórica.  In:  O

Patrimônio em processo. 3.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. p. 51-78.
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6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARTINS, Clerton (Org.). Turismo, cultura e identidade. São Paulo, Rocca, 2003

DIAS,  Reinaldo.  Turismo e  Patrimônio  Cultural.  São Paulo,  Saraiva,  2008.  MARTINS,  Clerton

(Org.). Antropologia das coisas do povo. 1. ed. São Paulo: Roca, 2005.

SEABRA, Giovanni. Ecos do turismo. São Paulo: Papirus, 2001.

TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Análises regionais e globais do turismo brasileiro. Rio de Janeiro:

ROCA, 2005.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Planejamento Turístico

Período/Módulo/Ano: 3º Período

2. EMENTA

Conceito de planejamento; Fases do planejamento; Etapas e componentes do planejamento turístico;

Sistemas de planejamento turístico; O processo integrado de planejamento turístico; Diagnóstico e

prognóstico; Estruturação, expansão e melhoria da oferta turística; Inventário turístico; Controle e

capacidade de carga; Planejamento turístico no âmbito nacional e regional.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender a importância do planejamento turístico para regiões turísticas.

4. HABILIDADES

 Compreender o conceito de planejamento e sua aplicabilidade no âmbito do turismo;

 Identificar as etapas e princípios do planejamento para o turismo;
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 Desenvolver um plano de desenvolvimento turístico municipal;

 Compreender a importância e os métodos que envolvem o controle e a capacidade de carga

dos atrativos.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Conceitos de planejamento e Planejamento Turístico;

 Princípios do planejamento turístico;

 Planejamento turístico no âmbito nacional, estadual e municipal;

 Plano Municipal de Turismo (inventário, diagnóstico, prognóstico e diretrizes de ação).

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEZERRA, Deise Maria Fernandes. Planejamento e gestão em turismo. Roca, 2003.

DIAS, Reinaldo. Planejamento do turismo. Atlas, São Paulo, 2003.

HALL,  C.  M.  Planejamento  turístico:  políticas,  processos  e  relacionamentos.  2ª  Ed.  São Paulo:

Contexto, 2004.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARRETO, M. Planejamento e organização em turismo. 5 ed. Campinas, SP. Papirus, 2000.

BENI, Mário Carlos. Política e planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006.

BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru, SP: Edusc, 2002.

RUSCHMANN, Doris V.M.. Turismo e planejamento sustentável. 10ª Edição. Campinas: Papirus,

2000.

PETROCCHI, Mario. Turismo: planejamento e gestão. 6° Edição. São Paulo: Futura: 2002.
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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Língua espanhola aplicada ao turismo I

Período/Módulo/Ano: 4º Período

2. EMENTA

A importância  da  língua  espanhola  no  mundo  como  veículo  de  comunicação.  Usos  sociais  da  língua

espanhola.  Noções  fundamentais  da  gramática  correspondente  ao  conteúdo  comunicativo  do  idioma.

Conhecimento da terminologia técnica do mercado turístico e de negócios utilizada no Mercosul e no mercado

globalizado – espanhol instrumental. Elaboração de um folheto turístico em língua espanhola.

3. COMPETÊNCIAS

 Conhecer e compreender aspectos culturais dos países falantes do Espanhol.

 Entender o vocabulário básico e as noções fundamentais de gramática e de comunicação da

área de turismo;

 Ler e interpretar textos na área de turismo;

 Comunicar  em  situações  básicas  do  trabalho,  que  envolvem  a  área  de  turismo,

proporcionando um nível de compreensão oral e escrita, desenvolvidas principalmente por meio de

diferentes gêneros textuais.

4. HABILIDADES

 Ler, Interpretar e Produzir textos na língua espanhola na área de turismo;

 Analisar textos de disciplinas específicas dos cursos de Turismo e de Hotelaria, atendendo à

integração interdisciplinar;

 Analisar textos da Organização Mundial do Turismo;

 Elaborar cardápio e/ou um folder dos serviços, espaços físicos de um hotel.
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Leitura e interpretação de texto;

 Compreensão auditiva

 Produção textual;

 Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos

 Adjetivos possessivos;

 Advérbios de lugar;

 Expressões que indicam localização;

 Heterogenéricos;

 Plural de substantivos e adjetivos;

 Sufixos 'dad' e 'tad' na formação dos substantivos;

 Adjetivos.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIRRE, Blanca. El español por profesiones – servicios turísticos. Madrid: Sgel, 1994.

MORENO, Concha & TUTS, Martina. El español en el hotel. Madrid: Sgel, 1999.

PICAZO ZAMORA, Carlos. Asistencia y guía a grupos turísticos, Editorial Sintexis, Madrid, 1996.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GODED, Margarida y Rquel Varala. Bienvenidos. Español para profesionales/Turismo y Hotelaría.

Editorial: Em Clave ELE.

CASTRO, Francisca et all. Curso de español para extranjeros – Ven. Madrid: Edelsa, 1993.

MAINARDI, Beatriz & GASPARINI, Pablo. Catorce puntos clave para que los brasileños optimicen

su español. São Paulo: SBS, 2000.
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PRADA, Marisa & BOVET, M. Hablando de negócios. Madrid: Edelsa, 2001.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2000.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Turismo e Cultura

Período/Módulo/Ano: 4º Período

2. EMENTA

Compreensão de  cultura;  Tipos  e  interpretação da  Cultura  e  Manifestações  Culturais,  elementos

culturais; Processo e formação do povo brasileiro; Antecedentes históricos das viagens em relação a

atividade turística; Identidade, tradição, memória e poder e contemporaneidade; Patrimônio Cultural.

A trajetória histórica das ações de preservação de bens culturais. Patrimônio cultural; Instituições

custodiadoras de acervos: bibliotecas, museus, arquivos e centros de documentação.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender a relação da cultura e das tradições culturais na atividade turística inseridos no

patrimônio nas suas diversas formas e representações e a importância de promover os elementos das

manifestações culturais no planejamento turístico de um destino.

4. HABILIDADES

 Compreender os elementos culturais que configuram a identidade regional;

 Associar as manifestações da cultura popular atual aos seus processos históricos;

 Analisar  criticamente,  nas  diferentes  manifestações,  os  valores  sociais  expressos,  como

padrões  estéticos,  caracterizações  estereotipadas  e  preconceitos;  Identificar  as  manifestações  da

diversidade cultural tocantinense como parte do patrimônio cultural nacional.
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Apresentar o conceito e as tipologias da cultura como campo de trabalho no turismo;

 Criar condições para que os futuros profissionais de turismo possam desenvolver e envolver

os  aspectos  culturais  na  gestão  do  turismo bem como trabalhar  em instituições  voltadas  para  a

preservação  do  patrimônio  cultural,  ações  envolvendo  identificação,  levantamento,  estudo,

organização e/ou difusão de bens materiais e/ou imateriais;

 Proporcionar aos graduandos do Curso de Gestão do Turismo o contato com a cultura local e

com instituições da área de preservação do patrimônio cultural, através de palestras, oficinas e visitas

a instituições e aos campos de exercício da prática curricular;

 Apresentar a relação dos direitos humanos com a atividade do turismo em cada uma das

modalidades da manifestação da cultura popular estudadas;

 Apresentar, analisar e discutir conjuntamente trabalhos realizados no estado do Tocantins no

que se refere ao patrimônio tangível e intangível, destacando possibilidades de novas atuações, nos

futuros projetos;

 Conhecer a  realidade das áreas indígenas brasileiras tendo como foco o planejamento do

turismo (estudos de casos tendo foco as aldeias indígenas tocantinenses);

 Educação para as Relações Étnico-Raciais;

 Buscar, na medida do possível, interfaces teórico-metodológicas com disciplinas da mesma

fase;

 Orientar a elaboração de projetos de extensão ou de pesquisa a serem desenvolvidos na a

instituição vinculadas à atividade turística e preservação do patrimônio cultural.

6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARRETTO, Margarita. Cultura e Turismo, Discussões contemporâneas. Papirus, 2007.

____________________. Turismo e Legado Cultural. São Paulo.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Unesp, 2001. p.95-173.
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6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARTINS, Clerton (Org.). Turismo, cultura e identidade. São Paulo, Rocca, 2003

DIAS,  Reinaldo.  Turismo e  Patrimônio  Cultural.  São Paulo,  Saraiva,  2008.  MARTINS,  Clerton

(Org.). Antropologia das coisas do povo. 1. ed. São Paulo: Roca, 2005.

TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Análises regionais e globais do turismo brasileiro. Rio de Janeiro:

ROCA, 2005.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Projetos em Turismo

Período/Módulo/Ano: 4º período

2. EMENTA

Conceitos sobre projetos. Etapas do projeto: introdução, problema, hipótese, objetivos, revisão de

literatura,  metodologia,  cronograma,  resultados  esperados,  referências  bibliográficas.  O

gerenciamento  dos  prazos,  custos,  riscos  e  comunicação  do projeto.  Planejamento  e  viabilidade

econômica para projetos. Linhas de pesquisa.

3. COMPETÊNCIAS

• Planejar e executar projetos e programas estratégicos para o setor turístico.

4. HABILIDADES

• Demonstrar  domínio  de  técnicas  de  planejamento  e  operacionalização  de  estudos  de

viabilidade econômico-financeira para projetos em turismo;

• Compreender as etapas da concepção de projetos em turismo;
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• Saber conduzir trabalhos de coleta de dados primários;

• Desenvolver habilidades de elaboração de projetos na área de gestão do turismo.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Definição de Projetos;

• Elaboração de pré-projetos e projetos;

• Captação de recursos;

• Pesquisa científica em Turismo;

• Metodologia de projeto;

• Publicações técnico-científicas;

• Paradigmas e investigação científica em turismo.

•

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HOLANDA,  N.  Planejamento  e  projetos:  uma  introdução  as  técnicas  de  planejamento  e  de

elaboração de projetos. Rio de Janeiro: APEC, 1974.

PEREZ, Amparo. Introdução à metodologia da pesquisa em turismo. Roca: São Paulo, 2006.

REJOWSKI, Mirian. Turismo e pesquisa científica. Papirus: Campinas, 2003.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARRETTO, Margarita. Turismo, políticas públicas e relações internacionais. Papirus: Campinas,

2003.

GOMES Marcus.Turismo, modernidade, globalização. Hucitec: São Paulo, 2002.

PRADO, D. Administração de Projetos com PERT/CPM. 2.ed. Rio de janeiro: LTC, 1988.

VALERIANO, D. L. Gerenciamento estratégico e administração de projetos.  São Paulo: Makron

Books, 2001.
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WOILER, S. Projetos: análise e elaboração. São Paulo: Atlas, 1996.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Direito aplicado ao Turismo

Período/Módulo/Ano: 4º Período

2. EMENTA

O Direito Natural e positivo. Noções elementares de direito e da legislação brasileira. Enfoca os

principais  ramos  do Direito  e  as  relações  de  consumo.  Os  turistas  como pessoas  detentoras  de

direitos  e  deveres.  Estatuto da criança e  do adolescente e  sua relação com o turismo.  Direito  e

normas de conduta do turista. Tratamento aos idosos. Registro de comércio. Classificação hoteleira.

Código de ética do profissional em turismo. Aplicações práticas do Direito do Trabalho na relação

com agências de turismo.

3. COMPETÊNCIAS

 Conscientizar o aluno de que o turismo é um dos segmentos da atividade econômica que

exige uma instrumentalização jurídica traduzida pelas normas de conduta obrigatórias para todos que

atuam neste mercado e que tal segmento insere-se na ordem social global e depende, portanto, das

normas jurídicas vigentes para o ordenamento geral.

 Conhecer  as  regras  gerais  relacionadas  com  a  Legislação  Turística  para  aplicação  no

mercado.

4. HABILIDADES

 Reconhecer  que  o  turismo é  um dos  segmentos  da  atividade  econômica  que  exige  uma

instrumentalização jurídica traduzida pelas normas de conduta obrigatórias para todos que atuam
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neste mercado e que tal segmento insere-se na ordem social global e depende, portanto, das normas

jurídicas vigentes para o ordenamento geral.

 Analisar regras gerais relacionadas com a Legislação Turística para aplicação no mercado.

 Interpretar as normas legais genéricas aplicáveis nas mais variadas situações da atividade

turística.

 Analisar as atividades turísticas empresariais e públicas e suas relações jurídicas de interesse

político, econômico, educativo e social em face da legislação brasileira.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Sociedade. Conflitos. Interesse público. Formação e classificação dos poderes do estado; O

Direito natural e o Direito Positivo

 O indivíduo como sujeito de direitos e obrigações: Capacidade jurídica. Turista como sujeito

de  direitos.:  formação  dos  contrato;  Código  de  Defesa  do  Consumidor:  direitos  do  consumidor

turístico (fornecedor, consumidor, propaganda enganosa; responsabilidade do fornecedor turístico)

Transporte  aéreo  e  o turista  -  Legislação do DAC – Departamento de Aviação Civil  Transporte

Aquaviário:  Cruzeiros  e  o  turista;  Turista  e  turismo  internacional;  Meio  ambiente  e  o  turismo:

limitações legais genéricas.

 Ramos do direito para uso no mercado do turismo: Noções tributárias: Taxas, impostos: o

ICMS,  ISSQN  e  outros  tributos.  Competências.  Direito  Empresarial:  Conceito  de  empresário;

Constituição de empresas e tipos societários; Abertura de Agências de Turismo;

 Direito do Trabalho: Conceito de empregado e empregador; Características do contrato de

trabalho; Direitos essenciais do empregado.

 Direito Ambiental e o Turismo: procedimentos legais para abrir e fechar empreendimentos

em áreas preservadas e rurais; aspectos legais para abertura de parques temáticos; aspectos legais do

uso do espaço rural para atividade turística: agroturismo, turismo rural, estradas ecológicas;

 Direitos Humanos e o Turismo;

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 Delegacias especializadas para turistas;

 Estatuto da Criança e do Adolescente: exploração sexual;

 Ética profissional: ABBTUR; OMT; Ética e Qualidade no Turismo.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ACCIOLY, H.. Direito internacional. São Paulo: Saraiva,  1997.

DORTA, Lurdes e POMILIO, Rúbia A. Santos. As leis  e o turismo – uma visão panorâmica. São

Paulo: Textonovo, 2003.

MAMEDE, Gladston. Direito do consumidor no turismo: Código de defesa do consumidor aplicado

aos contratos, aos serviços e ao marketing turístico do turismo. São Paulo: 2004.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BADARÓ, Rui Aurélio de Lacerda. Direito do tuirsmo. História e legislação no Brasil e no exterior.

São Paulo: Senacn, 2003

COLEÇÃO Saraiva. Constituições e códigos. São Paulo : Saraiva, 1997/1998

FUHER, Maximilianus C. A.. Resumo de direito. São Paulo: Malheiros,  1997.

JÚNIOR, Ronaldo Proto Macedo. Contratos relacionais e defesa do consumidor. São Paulo: Max

Lominard, 1998

ROSA,  Josimar  Santos.  Relações  de  consumo.  A  defesa  dos  interesses  de  consumidores  e

fornecedores. São Paulo: Atlas, 1995.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Gestão de Pessoas

Período/Módulo/Ano: 4º período
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2. EMENTA

Importância e os novos desafios da Gestão de Pessoas. Papel do Gestor de Pessoas. Planejamento

estratégico da Gestão de Pessoas. Gestão de Pessoas através dos Processos. Recrutamento, Seleção,

Treinamento e Avaliação de Pessoal. Comunicação, Trabalho em Equipe, Liderança e motivação.

3. COMPETÊNCIAS

 Compreender o contexto no qual está inserida a Gestão de Pessoas e seu papel no ambiente

organizacional de eventos.

 Identificar os principais processos referentes à Gestão de Pessoas.

 Desenvolver  estudos  que  possibilitem  a  compreensão  dos  processos  de  agregar,  aplicar,

recompensar, desenvolver, manter, monitorar pessoas no contexto organizacional do turismo.

4. HABILIDADES

 Compreender e aplicar técnicas e ferramentas com base em uma visão crítica e sistêmica, 

relativas aos subsistemas de desenvolvimento de recursos humanos, aplicáveis nas organizações de 

turismo;

 Conhecer e aplicar as técnicas de liderança, motivação e trabalho em equipe, reconhecendo 

sua importância e influência nas organizações.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Gestão de Pessoas nas Organizações

 Evolução da Gestão de Pessoas

 Gestão de Pessoas no Contexto Contemporâneo

 Competências e o Papel de RH
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 Processos da Gestão de Pessoas

 Dinâmica do Mercado de Trabalho

 Captação e Seleção de Pessoal

 Aprendizagem e Desenvolvimento de Pessoal

 Avaliação de desempenho

 Remuneração

 Tendências e desafios da Gestão de Pessoas

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO,  Idalberto.  Gestão  de  Pessoas:  O  novo  Papel  dos  Recursos  Humanos  nas

Organizações. - 3ª.Ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: Realidade Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas.

São Paulo: Atlas, 2002.

PIMENTA,  Maria  Alzira.  Gestão  de  pessoas  em  Turismo.  Sustentabilidade,  qualidade  e

comunicação. Campinas, Ed. Alínea, 2004.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. - 6ª.Ed. São

Paulo: Atlas, 2006.

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2006.

Vergara, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2006.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Gestão de Meios de Hospedagem

Período/Módulo/Ano: 4º Período
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2. EMENTA

Estuda a história dos meios de hospedagem; definições e características da empresa hoteleira;

tipologia  dos  meios  de  hospedagem;  a  importância  da  hotelaria  para  o  turismo;  classificação

hoteleira e o produto hoteleiro. Aborda redes e grupos hoteleiros.  Estuda a legislação pertinente.

Estuda  a  estrutura  organizacional  dos  meios  de  hospedagem;  cargos  e  funções  na  hotelaria;

comparações entre os diferentes meios de hospedagem e suas estruturas organizacionais. Processos

organizacionais  da  hotelaria:  funções  comerciais,  hospedagem,  alimentos  e  bebidas,  eventos,

administrativa e direção geral. Estuda as características e a qualidade do serviço hoteleiro. Aborda o

planejamento na hotelaria, conceitos e concepção do empreendimento hoteleiro.

3. COMPETÊNCIAS

 Conhecer a história dos meios de hospedagem, definições e características da empresa 

hoteleira;

 Conhecer a importância da hotelaria para o turismo;

 Conhecer a estrutura organizacional dos meios de hospedagem, cargos e funções na hotelaria;

 Analisar a importância da qualidade do serviço hoteleiro.

4. HABILIDADES

 Aplicar os conhecimentos na Gestão dos Processos organizacionais da hotelaria: comerciais, 

hospedagem, alimentos e bebidas, eventos, administrativa e direção geral.

 Desenvolver o planejamento e concepção do empreendimento hoteleiro.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 A evolução dos meios de hospedagem no Brasil e no Mundo;
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 Tipologia dos meios de hospedagem

 Sistemas de classificação dos meios de hospedagem; classificação hoteleira nacional;

 O produto hoteleiro e suas características;

 Grupos Hoteleiros

 Estrutura organizacional de meios de hospedagem;

 Habilidades básicas do administrador hoteleiro;

 Funções na empresa de hospedagem;

 Funções e rotinas de trabalho dos setores básicos de um hotel:

 Qualidade dos Serviços Hoteleiros;

 Características dos serviços hoteleiros;

 Planejamento na Hotelaria;

 A concepção do empreendimento;

 O nível estratégico e o nível Gerencial;

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2003.

CAMPOS, J.R.V. Introdução ao Universo da Hospitalidade. Campinas : Papirus,

BARROWS, Clayton W.,  POWERS,  Tom.  Administração  no setor  de  hospitalidade.  São Paulo:

Atlas, 2004.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAVASSA, César Ramírez. Hotéis: gerenciamento, segurança e manutenção. São Paulo: Roca, 2001.

PÉREZ, LUIS Di Muro. Manual prático de recepção hoteleira. São Paulo: Roca, 2001
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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Organização Empresarial

Período/Módulo/Ano: 5º período

2. EMENTA

Organizações e Administração. Áreas funcionais de uma Organização. O Funções Administrativas. O

Processo  Administrativo.  Conceitos  fundamentais  sobre  o  ambiente  empresarial  e  sua  estrutura

Organizacional. Tomada de Decisão. Gestão no ambiente de mudanças e novas técnicas de Gestão. 

3. COMPETÊNCIAS

 Entender os conceitos fundamentais das organizações, bem como, reconhecer vantagens e

desvantagens da sua tipologia.

 Conhecer as principais tipos de estruturas empresariais e ferramentas especificas.

 Compreender os subsistemas organizacionais e seus níveis de tomada de decisão.

4. HABILIDADES

 Recomendar uma estrutura organizacional que permita o desenvolvimento e crescimento de

uma organização empresarial.

 Analisar,  mapear  e  propor  melhorias  nos  processos  buscando  maximizar  os  recursos

disponíveis. 

 Avaliar o impacto das ações de uma área funcional sobre as demais, bem como, entender a

importância  da  integração  dos  subsistemas  organizacionais  em  termos  de  estrutura,  cultura  e

comportamento.
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5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 A organização e a Administração

 Áreas funcionais de uma Organização

 Funções Administrativas 

 O Processo Administrativo

  Tipos, características e processo de planejamento

 Estruturas Organizacionais

 Departamentalização

 Comunicação Organizacional, Cultura e Clima organizacional 

 Processo Decisório

 Trabalho em Equipe e Liderança

 Tipos e Fases do Controle

 Gestão no ambiente de mudanças 

 Novas técnicas de Gestão

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus,

2007.

MAXIMIANO, Antonio Cesar A. Introdução a Administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2000

TEIXEIRA, H.J., SALOMAO, S.M., TEIXEIRA, C.J. Fundamentos de Administração. Rio de Ja-

neiro: Elsevier, 2010.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAÚJO, Luís César Gonçalves de. Organização, sistemas e métodos: e as modernas ferramentas

de gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 2001.

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br

javascript:nova_pesquisa(


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

GHOSHAL,  Sumantra. Estratégia  e  gestão  empresarial: construindo  empresas  brasileiras  de

sucesso: estudos de casos. Rio de Janeiro : Elsevier, 2004.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.  Sistemas, organização e métodos:  uma abordagem

gerencial. 13. ed., São Paulo: Atlas, 2002.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Língua espanhola aplicada ao turismo II

Período/Módulo/Ano: 5º Período

2. EMENTA

A importância da língua espanhola no mundo como veículo de comunicação. Usos sociais da língua

espanhola. Noções fundamentais da gramática correspondente ao conteúdo comunicativo do idioma.

Conhecimento da terminologia técnica do mercado turístico e de negócios utilizada no Mercosul e no

mercado  globalizado  –  espanhol  instrumental.  Elaboração  de  um  folheto  turístico  em  língua

espanhola.

3. COMPETÊNCIAS

• Conhecer e compreender aspectos culturais dos países falantes do Espanhol.

• Entender o vocabulário básico e as noções fundamentais de gramática e de comunicação da

área de turismo;

• Ler e interpretar textos na área de turismo

• Comunicar em situações básicas do trabalho que envolve a área de turismo, proporcionando

um  nível  de  compreensão  oral  e  escrita,  desenvolvidas  principalmente  por  meio  de  textos  de

diferentes gêneros textuais.
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4. HABILIDADES

• Ler, Interpretar e Produzir textos na língua espanhola na área de turismo;

• Analisar  textos de disciplinas específicas dos cursos de Turismo e de Hotelaria, atendendo à

integração interdisciplinar.

• Analisar textos da Organização Mundial do Turismo.

• Elaborar cardápio e/ou um folder dos serviços, espaços físicos de um hotel.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• leitura e interpretação de texto

• Comprencion auditiva

• produção textual

• conversação: diálogo de compra e venda; falar ao telefone;

• pronomes de complemento direto;

• marcadores textuais e conversacionais;

• conectores.

• sons de 'v' e 'b'

• condicional simples e composto;

• artigo neutro 'lo';

• adjetivos calificativos.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIRRE, Blanca. El español por profesiones – servicios turísticos. Madrid: Sgel, 1994.

MORENO, Concha & TUTS, Martina. El español en el hotel. Madrid: Sgel, 1999.

PICAZO ZAMORA, Carlos. Asistencia y guía a grupos turísticos, Editorial Sintexis, Madrid, 1996.
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6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GODED, Margarida y Rquel Varala. Bienvenidos. Español para profesionales/Turismo y Hotelaría.

Editorial: Em Clave ELE.

CASTRO, Francisca et all. Curso de español para extranjeros – Ven. Madrid: Edelsa, 1993.

MAINARDI, Beatriz & GASPARINI, Pablo. Catorce puntos clave para que los brasileños optimicen

su español. São Paulo: SBS, 2000.

PRADA, Marisa & BOVET, M. Hablando de negócios. Madrid: Edelsa, 2001.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2000.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Empreendedorismo

Período/Módulo/Ano: 5º Período

2 EMENTA

Conceito e contextualização e evolução histórica do empreendedorismo. Características e habilidades

do Perfil empreendedor. Conceitos de Inovação e identificação de possibilidades para desenvolver

práticas  inovadoras.  O  Empreendedor  e  as  oportunidades  de  negócios,  análise  de  tendências

inovadoras  e  sua  aplicação  no  ambiente  dos  negócios.  Conhecimento  sobre  ferramentas

desenvolvedoras  de  um  modelo  mental  favorável  ao  empreendedorismo  e  à  inovação.  O

empreendedorismo na condução da vida. Quadro de Modelo de Negócios, definição e etapas para

elaboração. Definição, características e aspectos de um plano de negócios. Etapas e elaboração do

plano de negócio. Aspectos legais e jurídicos para a constituição de um negócio.

3 COMPETÊNCIAS

• Compreender os principais conteúdos e a importância do empreendedorismo como fenômeno
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social.

• Identificar as características da personalidade empreendedora e suas capacidades cognitivas.

• Conhecer a conduta empreendedora e como gerir de forma empreendedora.

• Aplicar os conhecimentos sobre empreendedorismo através de práticas inovadoras.

• Desenvolver  a  capacidade  de  identificar  oportunidades  para  propor  práticas  e  negócios

inovadores.

• Compreender os tipos inovação e sua relação com o empreendedorismo

4 HABILIDADES

• Interpretar,  desenvolver  e  praticar  ações  empreendedoras  na  modelagem  de  negócios,

elaboração de planos de negócios,  visando a criação de modelos  de negócios inovadores,  ou na

atuação como intraempreendedores nas organizações.

• Identificar oportunidades de negócio relacionadas às tendências em inovação no contexto do

setor turístico;

• Elaborar um projeto empreendedor inovador por meio da utilização de ferramentas de modelo

de negócios – CANVAS.

5 BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Empreendedorismo:  Conceitos  iniciais;  o  que  é  ser  um  empreendedor;  Histórico;

Características e habilidades empreendedoras; Perfil do comportamento empreendedor. Os tipos de

empreendedorismo:  Empreendedorismo  de  negócios,  Empreendedorismo  de  Negócios  Sociais,

Empreendedorismo Social e Empreendedorismo Corporativo;

• Desenvolvendo o comportamento empreendedor na vida e no mundo do trabalho: Identificar

características  empreendedoras  que  favoreçam  a  realização  pessoal  e  profissional;  realizar  a

autoavaliação do comportamento empreendedor, no grupo, na comunidade e promover a adoção do

comportamento empreendedor na condução da vida;
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• Empreendedorismo e Inovação: O comportamento empreendedor nas organizações; Estímulo

em ambientes empreendedores; Tipos de inovação; O ambiente favorável à inovação e as tendências

em inovação; A prática do empreendedorismo inovador;

• O  empreendedor  e  as  oportunidades  de  negócios:  Ideias,  identificação  e  avaliação  de

oportunidades de negócios; ferramentas para geração de ideias inovadoras. Negociação, cooperação,

sustentabilidade, outras demandas e tendências;

• Quadro de Modelo de Negócio  -  CANVAS: Conceito  e  estrutura.  Etapas  e  processos  de

construção; modelos de negócios tradicionais X modelos de negócios exponenciais; O conceito e

características de Startups;

• O plano de negócio: Definição e estrutura básica: Sumário executivo; Análise de mercado; O

plano de marketing; O plano de gestão de pessoas; O plano operacional; O plano financeiro.

• O  Empreendimento:  Aspectos  legais  e  jurídicos  para  abertura  do  negócio  Aspectos

financeiros e fiscais da gestão do negócio.

6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DORNELAS,  José  C.  Assis.  Empreendedorismo:  transformando  ideias  em negócios.  6ª.  Rio  de

Janeiro: Campus, 2002.

DRUCKER,  Peter  F.  Inovação  e  espírito  empreendedor  (entrepreneurship):  prática  e  princípios.

Tradução: MALFERRARI, Carlos J.. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 378p.

FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando. Boa ideia! E agora? Plano de Negócio, o caminho

seguro para criar e gerenciar sua empresa. São Paulo: Editora de Cultura, 2000

OSTERWALDER, Alexander. Business Model Generation – Inovação em Modelos de Negócios: um

manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011

SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina

Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

SEBRAE  –  SERVIÇO  BRASILEIRO  DE  APOIO  ÀS  MICRO  E  PEQUENAS    EMPRESAS.

Disciplina de Empreendedorismo – Módulo 1 – O Empreendedor: Manual do Professor.  Sebrae:

AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul
77.021-090 Palmas – TO 
(63) 3236-4009
www.ifto.edu.br/palmas  
Email: palmas@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

Brasília, 2013

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão:

fundamentos, estrategias e dinamicas. São Paulo: Atlas, 2003.

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14ª Edição. São Paulo: Cultura Editores Associados,

1999.

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999.

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor : Empreender como Opção de Carreira. 1ª ed. São Paulo:

PEARSON PRENTICE HALL, 2009.

SALIM,  Cesar;  NASAJON,  Claudio;  SALIM,  Helene;  MARIANO,  Sandra.  Administração

empreendedora: teoria e prática usando o estudo de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

RIES, Eric. A startup enxuta: como empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar

empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS   EMPRESAS. O

Quadro de Modelo de Negócios: Cartilha. Sebrae: Brasília, 2013

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Seminário de pesquisa

Período/Módulo/Ano: 5º período  

2. EMENTA

O  seminário  objetiva  a  revisão  e  o  aprimoramento  de  técnicas  de  pesquisa  e  construção  do

conhecimento  em  turismo.  Dessa  forma  traz  discussões  sobre  o  turismo  enquanto  área  de

conhecimento  e  suas  interfaces  multidisciplinares.  Aborda  os  paradigmas  que  orientam  a

investigação científica em turismo e as principais fontes estatísticas do setor. As etapas do projeto da
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pesquisa  empírica,  qualitativa  e  quantitativa  são  aprimoradas,  bem como os  procedimentos  para

análise e interpretação de dados, e o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares.

3. COMPETÊNCIAS

• Compreender a importância da pesquisa em Turismo.

• Identificar métodos de investigação orientada para projetos científicos.

4. HABILIDADES

• Desenvolver procedimentos e técnicas de pesquisa face à multidisciplinaridade do turismo.

• Realizar análises técnicas sobre procedimentos de pesquisa em turismo.

• Dominar  conteúdos  e  discussões  orientadas  à  construção  do  conhecimento  científico  em

turismo.

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

• Publicações técnico-científicas;

• Paradigmas e investigação científica em turismo;

• Processos de investigação e formulação de problemas e revisão de literaturas.

• Fontes estatísticas nacionais e internacionais.

• Roteiro de projetos de pesquisa qualitativos e quantitativos de investigação.

• Análise e interpretação de dados.

• Coleta de dados: entrevista e questionário.

• Apresentação escrita e oral de trabalhos.

• Interdisciplinaridade em pesquisas.

• Elaboração de artigo científico.
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6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: Futura,

1998.

Organização Mundial de Turismo. Introdução à metodologia da pesquisa em turismo. São Paulo:

Roca, 2005.

REJOWSKI, Mirian. Turismo e pesquisa científica: pensamento internacional X situação brasileira.

Campinas, SP: Papirus, 1996.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANSARAH, Marília Gomes dos Reis (Org.). Turismo, como aprender, como ensinar,  3ª Ed. São

Paulo: Editora São Paulo, 2004.

CENTENO,  Rogério  Rocha.  Metodologia  da  pesquisa  aplicada  ao  turismo:  casos  práticos.  São

Paulo: Roca, 2003.

LAKATOS, Eva Maria;  MARCONI, Maria de Andrade.  Técnicas de pesquisa.  7.  ed.  São Paulo:

Atlas, 2008.

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed.

São Paulo: Atlas, 2009.

NETO, JOÃO AUGUSTO MATTAR. METODOLOGIA CIENTÍFICA NA Era da Informática. 3ª

Ed. Editora Saraiva, 2008.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Marketing

Período/Módulo/Ano: 5º período

2. EMENTA
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Definições e conceitos de marketing de serviços e de relacionamento; Contextualização histórica do

marketing  no  Brasil  e  no  mundo;  Marketing  mix;  Mercado;  Segmentação  de  mercado;

Comportamento do consumidor; Tipologia do consumidor; Planejamento de marketing; Estratégia de

Marketing: webmarketing, propaganda e promoção.

3. COMPETÊNCIAS

 Conhecer e discutir os principais conceitos relativos ao marketing de serviços e de relacionamento,

para identificar as formas e dimensões do produto;

 Adquirir e aprimorar o conhecimento sobre o mercado, bem como sobre seu público consumidor e

as ferramentas para o planejamento e venda do produto.

4. HABILIDADES

 Compreender os princípios de marketing e sua aplicabilidade;

 Caracterizar as dimensões e os segmentos do mercado;

 Conceituar produto, preço, praça e posicionamento;

 Identificar o produto e seu público consumidor;

 Analisar a composição de um plano de marketing;

 Aplicar as ferramentas e estratégias de marketing existentes e orientadas ao mercado;

 Saber desenvolver um plano de marketing;

5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Conceitos e definições de marketing, marketing de serviços e de relacionamento;

 Marketing mix (4 Ps);

 Mercado;
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 Intangibilidade do produto;

 Segmentos de mercado;

 Perfil do consumidor;

 Relações estratégicas com o mercado;

 Planejamento de marketing;

 Desenvolvimento de pesquisa orientada ao marketing;

 Desenvolvimento de plano de marketing;

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KUAZAQUI, Edmir. Marketing turístico e de hospitalidade. São Paulo: Makron Books, 2000.

Ministério  do  Turismo.  Plano  Aquarela:  Marketing  turístico  internacional  do  Brasil

2007/2010.Brasília, DF: Embratur, 2007.

VAZ, Gil Nuno. Marketing Turístico: Receptivo e Emissivo. São Paulo: Pioneira, 2001.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GRÖNROOS, C. Marketing - Gerenciamento e Serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus. 2004.

KOTLER, Philip. KELLER, Kevin Lane. Administração e marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson

Prentice Hall, 2006.

PETROCCHI, Mário. Marketing para destinos turísticos. São Paulo: Futura, 2004.

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Gestão Financeira

Período/Módulo/Ano: 5º Período

2. EMENTA
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Elementos  de  matemática  financeira  (juros  e  descontos  simples  e  compostos,  percentagem);

Conceito de gestão financeira; análise financeira de empresas; planejamento financeiro; capital de

giro;  fontes  de  financiamento;  estudo  de  viabilidade  de  investimento;  estrutura  gerencial  de

resultados;  administração  do  caixa;  demonstrativos  financeiros  do  fluxo  de  caixa;  mercado  de

capitais (mercado de seguros; mercado futuro).

3. COMPETÊNCIAS

 Aprender as técnicas de gestão financeira e seus elementos para aplicação nas empresas de

turismo.

4. HABILIDADES

 Reconhecer os princípios fundamentais e tendências da administração financeira,

 Entender os conceitos, técnicas e práticas necessárias para a tomada de decisões financeiras

adequadas no ambiente das organizações.

 Caracterizar os conceitos de empresa, finanças e gestão financeira;

 Reconhecer como funcionam as instituições financeiras;

 Analisar risco e retorno financeiro.



5. BASES CIENTÍFICAS/ TECNOLÓGICAS

 Juros simples, juros compostos, porcentagem.

 Conceito de gestão financeira;

 Análise financeira de empresas (Análise dos relatórios, BP e DRE);

 O planejamento financeiro (médio e longo prazo);

 O planejamento do capital de giro (próprio e de terceiros);
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 Fontes de financiamento para empresa;

 Análise de viabilidade de investimentos em negócios (VPL, TIR, PAYBACK);

 Estrutura de resultados (margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade,

 rentabilidade, prazo de retorno de investimento)

 Administração do caixa da empresa.

 Demonstrativo financeiro do caixa (o fluxo de caixa na prática)

 O mercado de capitais (mercado de ativos fixos, mercado de ações)

 Programas de gestão financeira disponíveis on line.

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRIGHAM, Eugene. Administração financeira: teoria e prática. 10. ed. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2006. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education

do Brasil, 2004.

POWERS,  Tom;  BARROWS,  Clayton  W.  Administração  no  setor  de  hospitalidade:  turismo,

hotelaria, restaurante. São Paulo: Atlas, 2004.

6.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHIAVENATO, Idalberto. Administração financeira: uma abordagem introdutória. Rio de Janeiro:

Elsevier, 2006.

SOUZA, Antonio. Gerência financeira para micro e pequenas empresas: um manual simplificado.

Rio de Janeiro: Elsevier/SEBRAE, 2007.

Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo. São Paulo, 10 (2), pp. 351-373, maio/ago. 2016. eISSN

1982-6125. BONFATO, A. C.; BALTIERI, M.A.T. Resorts no Brasil: uma avaliação do desempenho.

http://www.scielo.br/pdf/rbtur/v10n2/1982-6125-rbtur-10-2-351.pdf
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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Fundamentos em Libras

Período/Módulo/Ano: (optativa)

2. EMENTA

Conceito de Língua Brasileira de sinais - LIBRAS, Fundamentos históricos da educação de surdos.

Legislação  específica.  Aspectos  Linguísticos  da  LIBRAS.  Princípios  gerais  que  determinam  o

funcionamento da LIBRAS. Conhecimentos BÁSICOS dos processos comunicativos nesta língua.

Noções básicas da organização fonológica, morfológica e sintática da LIBRAS. Noções básicas dos

recursos associados ao uso da LIBRAS como o Alfabeto Manual. Desenvolvimento de estratégias

básicas de conversação e produção de textos sinalizados.

3. COMPETÊNCIA

 Conhecer a legislação específica relacionada a LIBRAS. Refletir  sobre a importância e o

valor linguístico e cultural da LIBRAS. Refletir criticamente sobre a pessoa surda como sujeito da

enunciação. Refletir criticamente sobre o respeito e valorização dos hábitos, costumes e tradições

culturais das pessoas surdas.

4. HABILIDADES

 Refletir criticamente sobre a concepção da LIBRAS enquanto língua com status lingüístico

equivalente ao das línguas orais. gestual-visual, portanto diferente da modalidade oral que é utilizada

predominantemente  na  sociedade.  Entender  os  contextos  escolares  e  não  escolares  da  Língua

Brasileira  de  Sinais  –  LIBRAS.  Contribuir  para  a  inclusão  educacional  dos  alunos  surdos.

Desenvolver estratégias para aprimorar as habilidades gestuais/motoras e visuais.
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5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBOZA, H. H. e MELLO, A.C.P. T. O surdo, este desconhecido. Rio de Janeiro, Folha Carioca,

1997.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria Duarte.  Dicionário Enciclopédico Ilustrado

Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, Volume I: Sinais de A a L. 3. ed. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2001.

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. Porto

Alegre: Artes Médicas. 2004.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOJIMA, Catarina Kiguti; SEGALA, Sueli Ramalho. Libras: língua brasileira de sinais

BOTELHO, Paula. Segredos e Silêncios na Educação dos Surdos. Belo Horizonte: Autêntica.1998.

SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Texto: A localização política

da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre, Mediação, 1999.

WILCOX, Sherman e  WILCOX, Phyllis  Perrin.  Aprender a  ver:  o  ensino  de  língua de  sinais

americana como segunda língua. Petrópolis: Editora Arara Azul, 2005.

BRASIL. Lei n.º 10.436, de 24/4/2002.
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