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Ementa
O desenvolvimento histórico dos transportes. Relação dos transportes com o turismo. Elementos conceituais dos transportes. Os modais de transportes. A
intermodalidade nos transportes. Transportes em rede. Vantagens e desvantagens competitivas dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo.
Transportes e desenvolvimento.

Objetivo
Criar condições favoráveis para que se compreenda a dimensão e a relevância dos transportes para gerar desenvolvimento e para desenvolver o turismo. 
Estudar a história do desenvolvimento dos transportes e da infraestrutura no Brasil, para compreender por que se optou por investir, essencialmente, em
rodovias.
Discutir as condições das rodovias no Brasil, e refletir acerca dos desafios e das possibilidades para o turismo.

Conteúdo
I UNIDADE: TRANSPORTES E TURISMO: Conceituação e Tipologia  
Considerações gerais
- Os tipos de destino
- Os tipos de modais de Transportes
- Os elementos constitutivos do transporte 
- As redes de transportes
- Alianças estratégicas
- Meios de transporte: origem e evolução; serviço público e privado das linhas; fatores de medição do transporte
II UNIDADE: Transporte Rodoviário e Transporte Ferroviário 
- Automóveis e turismo 
- Empresas de ônibus: regulares e de fretamentos  
- Veículos recreacionais
- O Sistema Rodoviário brasileiro e o Turismo
- As rodovias brasileiras
- Rodovias e Turismo no Brasil
Transporte Ferroviário: aspectos teóricos e definição
- Características do sistema ferroviário: vias, veículos, terminais, sinalização, tráfego
- Trens de Alta velocidade- tecnologia
- Trens de médio e longo percurso: o trem-hotel, os passes de trem
- Relevância do transporte ferroviário na Europa
- A história do transporte ferroviário no Brasil
- O modal ferroviário no turismo brasileiro 

III Unidade: Transporte Aéreo; Transporte Aquaviário/Hidroviário
Transporte Aéreo: considerações gerais 
- Inicio da aviação comercial
- Regulamentação do transporte aéreo
- A desregulamentação do transporte aéreo 
- O situação no Brasil
- Principais empresas aéreas brasileiras – formação
- Quadro atual do transporte aéreo no Brasil
O sistema Aquaviário: considerações gerais
- Oferta de equipamentos, produtos e serviços 
- Cruzeiros marítimos
- Cruzeiros e passeios fluviais
- O caso das bacias hidrográficas: Amazônica, Franciscana, Paraguai-Paraná-Tietê.
-Análise do contexto atual

Metodologia
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas, leitura e discussão de textos (individual e em grupo), aula/atividade de campo, atividade no
laboratório de informática da FACEM/UERN.  Serão utilizados recursos como: quadro branco, pincel atômico e data show.
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Procedimentos
A avaliação será um processo contínuo, mensurado por meio de prova escrita, trabalhos em grupo (apresentação de seminários), participação nas atividades
de campo e atividades acadêmicas.
Serão observados aspectos relativos a assiduidade, pontualidade e participação do aluno nas aulas e nas demais atividades propostas.
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