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Ementa
História e evolução das agências de viagens. Conceitos, regulamentação, classificações, atribuições, estrutura organizaciona, segmentos e perspectivas.
Tecnologia da informação. Constituição da empresa. O profissional da agência de viagens e sua atuação.

Objetivo
•Conhecer os diversos tipos de agências de viagens e turismo;
•Apresentar as características do mercado de operadoras e agências de viagens e turismo;
•Discutir o relacionamento de dependência das agências de viagens com seus fornecedores;
•Investigar os novos papéis do agente de viagens na atualidade;
•Identificar as novas tecnologias da informação (TIC) na transformação e reestruturação do mercado das agências de turismo;
•Estudar sobre a legalização das agências de viagens e turismo;
•Conhecer os serviços emissivos de apoio a viagens.

Conteúdo
Agência de viagens: histórico e evolução;
Agência de viagens: conceituação e classificação;
Relacionamento e integração entre as agências de turismo e os fornecedores;
Principais funções e serviços das agências de turismo;
Informatização e novas tecnologias no sistema de informação das agências de turismo;
Desregulamentação, comissionamento, globalização: desintermediação e reintermediação;
Tecnologia, canais de distribuição e e-commerce do agenciamento;
Agências de viagens no Brasil: legislação, procedimentos para abertura e funcionamento, entidades de classe;
Procedimentos operacionais.

Metodologia
As unidades do programa serão desenvolvidas através de aulas expositivas, leituras e debates, trabalhos individuais e em grupo, seminários, aula de campo e
palestra.

Procedimentos
A avaliação do conteúdo será mensurada por avaliações escritas, trabalhos individuais e/ou em grupo, bem como apresentação de seminários. Serão
observados os fatores: domínio do conteúdo, bibliografia utilizada, raciocínio lógico, estrutura e organização dos trabalhos acadêmicos, assiduidade,
pontualidade e participação.
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