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Ementa
A cultura e suas manifestações. Historiografia do estudo do folclore. Manifestações populares como forma de compreender a acultura produzida pelo povo e
utilizada pelo turismo. Folclore potiguar. Recursos históricos culturais como atrativo turístico.

Objetivo
Geral:
Criar condições que favoreçam compreender a dimensão e da importância da cultura para o turismo.

Específicos:
- Apresentar e discutir conceitos, sob a ótica de diversos autores, acerca do termo “cultura”;
- Discutir a relevância das manifestações populares para fortalecer o turismo e as identidades locais; 
- Levantar e discutir as diversas formas de manifestação da cultura brasileira, como isso pode influenciar no turismo;
- Conhecer, por meio de visita técnica, os mercados locais a fim de identificar elementos que favoreçam, bem como, elementos que possam dificultar a
adaptação desses espaços para visitação turística;
- Promover ‘sarau cultural’ e mostra de cultura a fim de promover a integração das turmas e a visibilidade da disciplina.

Conteúdo
I Unidade: CULTURA E TURISMO CULTURAL: discussões teórico-conceituais 
- Evolução do conceito de Cultura;
- Formas diversas de apresentação/difusão do termo cultura (de massa - indústria cultural, erudita e popular);
- Dimensão e característica da Cultura popular (Vida e obra de Mestre Vitalino e Patativa  Assaré).

II Unidade: II UNIDADE: DIVERSIDADE DA CULTURA BRASILEIRA E A PERSPECTIVA PARA O TURISMO
- Características mais expressivas e marcantes da cultura da Região Nordeste do Brasil
- Cultura e aspectos marcantes do folclore na Região Norte do Brasil
- Aspectos culturais relevantes, característicos das regiões Sudeste e Sul;

III UNIDADE: TURISMO CULTURA, CRIATIVIDADE E COMUNIDADE LOCAL
- Conceitos e dimensões do turismo cultural; 
- Importância do Turismo para a preservação e manutenção do patrimônio (material e imaterial);
- Turismo cultural, criatividade e comunidade local.

Metodologia
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas, leitura e discussão de textos (individual e em grupo); atividades integradas – Sarau cultural,
mostra de cultura (levantar e apresentar as principais manifestações da cultura de Mossoró, música, literatura, teatro, artes cênicas, gastronomia,
manifestações populares); aula de campo, participação/observação em feiras/mercados e visita ao Museu do Sertão.

Procedimentos
A avaliação será um processo contínuo, mensurada por meio de prova escrita, trabalhos individuais e em grupos, organização de eventos (sarau cultural e
mostra de Cultura), apresentação de seminários e participação de atividades de campo e atividades acadêmicas.
Serão observados aspectos relativos a assiduidade, pontualidade e participação do aluno nas aulas e nas atividades.
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