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EMENTA
Aborda as diferenças entre as atividades do turismo convencional e alternativo para compreensão das novas
modalidades de turismo. Segmentação de mercado. Estuda com detalhes os núcleos receptores para o chamado turismo
da terceira idade, os cruzeiros marítimos e o de negócios. Analisa os novos segmentos do turismo: de pesca, turismo
GLS, turismo religioso, turismo rural, turismo de incentivo, turismo exotérico, turismo de eventos e outros. Analisa e
discute as tendências do turismo, a globalização, a competitividade e o comportamento de mercado. Apresenta e analisa
a revolução nos serviços turísticos e as características do novo consumidor. O fenômeno do Turismo diante da
“indústria” do turismo e do mercado de trabalho. SISTUR. Estudo da estrutura do sistema turístico: a super-estrutura e
infra-estrutura.. Política Nacional do Turismo: progresso e tendências. Sistema quantitativo do fenômeno turístico.
Mercado, oferta e demanda turística. Turismo e economia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 - Visão sistêmica do turismo
1.1 - Conceituação.
1.2 - Compnentes do sistema de turismo.
1.3 - Administração do sistema de turismo.
1.4 - Modelos de Leiper, Mathieson and Wall, Boullón e Beni.
2 - Pesquisa, caracterização e dimensionamento do turismo em área pré-estabelecida
2.1 - Escolha e delimitação da área objeto da pesquisa experimental.
2.2 - Caracterização sócio-econômica da área.
2.3 - Inventário da oferta.
2.4 - Caracterização e quantificação da demanda.
2.5 - Caracterização do processo de divulgação e distribuição do produto turístico.
2.6 - Caracterização da estrutura gestora do turismo.
2.7 - Identificação dos planos, projetos e investimentos previstos.
2.8 - Análise dos dados levantados.
2.9 - Elaboração de diagnóstico e identificação de tendências.
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