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Ementa
Fundamentos teóricos e elementos históricos do turismo. Turismo: conceitos e definições. Turista: conceitos e características. O mercado turístico. Órgãos
oficiais de turismo. Vocabulário turístico. O perfil do profissional de turismo.

Objetivo
Conhecer os fundamentos históricos e conceituais do turismo; 
Compreender a estrutura de funcionamento do mercado turístico; 
Conhecer as empresas que fazem parte do trade turístico;
Conhecer e usar corretamente as terminologias turísticas; 
Compreender a importância socioeconômica e cultural do turismo.

Conteúdo
UNIDADE I – PRINCIPAIS CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE TURISMO
A evolução histórica do turismo;
O ser humano e as viagens;
Conceito de turismo;
Formas ou tipos de turismo.

UNIDADE II – MERCADO TURÍSTICO
Demanda e oferta turísticas;
Produto turístico, atrativos turísticos;
Infraestrutura e superestrutura;
Tipos de turistas.

UNIDADE III – TERMINOLOGIA E AGENTES DE TURISMO
Órgãos oficiais de turismo;
Vocabulário turístico;
O perfil do profissional de turismo.

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

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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