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Ementa
Conceito de plano, programa e projeto. Metodologia do inventário turístico. Diagnóstico da oferta e da demanda. Programas e projetos para o desenvolvimento
turístico de municípios. Redação do plano.

Objetivo
- Analisar o processo de planejamento turístico com destaque para os aspectos teóricos e práticos das diretrizes de ação que tem os programas e projetos
turísticos como referenciais; 
- Revisar conceitos e conhecimentos básicos sobre planejamento e planejamento turístico;  
- Estudar as fases/etapas que compõem um planejamento turístico;
- Analisar informações inventariadas e diagnósticas para a composição de diretrizes de ação;
- Formular programas e projetos com base em estudo de caso.

Conteúdo
Revisão conceitual de Planejamento Turístico
Discussão e análise conceitual dos conceitos de Plano, Programa e Projeto
Metodologia do inventário turístico
Diagnóstico turístico: oferta e demanda
Diagnóstico turístico: comunidade e concorrência
Programas e projetos para o desenvolvimento turístico de municípios
Aula de campo
Redação do plano
Apresentação do Plano de Desenvolvimento Turístico do município escolhido (trabalho em grupo)

Metodologia
Aula expositiva e dialógica, seminários, orientações individuais e trabalhos em grupo;
Discussões com base em textos; 
Consultas bibliográficas e internet;
Aula de campo (inventário turístico com base na metodologia do INVTUR);
OBS: Quaisquer abordagens exigirão como requisito mínimo por parte dos(as) alunos(as) a LEITURA PRÉVIA E FICHAMENTO DOS TEXTOS INDICADOS.

Procedimentos
A avaliação ocorrerá de forma contínua, observando-se a participação do aluno (em sala de aula) nas discussões promovidas (desde que contextualizadas); a
elaboração de esquemas e resumos (todos individuais) para o acompanhamento do conteúdo; produção de trabalhos (relatório da pesquisa de campo) e
realização de seminários (em grupo). Serão considerados, também, critérios como assiduidade e pontualidade às atividades acadêmicas e cumprimento dos
prazos de entrega dos trabalhos.
As aulas serão ministradas com a utilização de quadro branco, textos e data show.
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