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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento – Projeto Pedagógico do Curso Superior de Turismo é o 

resultado da participação de uma equipe multiprofissional formada por 

especialistas da área acadêmico-pedagógica do IFMT – Campus Cuiabá, com 

amplo conhecimento e prática no ensino em Turismo, se constituindo como o 

referencial teórico-metodológico e ferramenta de gestão educacional 

pedagógica para orientar ações formativas dos profissionais da área de 

Turismo. Trata-se da única instituição pública a ofertar o Curo de Bacharelado 

em Turismo na região metropolitana de Cuiabá. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Turismo - PPC parte de 

pressupostos da política de formação de profissionais habilitados e 

competentes para atuação no mundo do trabalho e na sociedade em geral com 

concepções e pressupostos que estimulam o raciocínio estratégico-político e 

didático educacional necessários à reflexão e desenvolvimento de ações 

formativas em Turismo, propiciando uma formação técnica e humana 

contextualizada que atenda aos anseios da sociedade. 

Este projeto organiza e orienta a oferta do Curso de Bacharelado em 

Turismo, atendendo a legislação educacional vigente e a legislação específica 

para a formação de profissionais de nível superior em Turismo, em sintonia 

com os requerimentos da dinâmica da sociedade atual, na perspectiva de 

formação de profissionais aptos a desenvolver de forma plena e inovadora as 

atividades inerentes ao Turismo e com a capacidade de intervir em situações 

específicas dessa área com atitudes éticas, considerando-se a aplicação de 

normas e procedimentos que respeitem os direitos humanos com compreensão 

crítica de sua atuação e implicações daí decorrentes ao ser humano, ao 

ambiente e à sociedade como um todo. 

Este documento fornece os subsídios para implantação e condução do 

Curso de Bacharelado em Turismo, trazendo informações sobre o perfil 
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profissional, que norteará a trajetória formativa da Matriz Curricular do Curso, 

os conteúdos e cargas horárias a serem cumpridas, a transversalidade dos 

Direitos Humanos, como reflexões sobre a práxis profissional e toda 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento do curso.   

Convencidos da importância da formação tecnológica para a inteligência 

e melhoria de procedimentos na área de Turismo no Estado de Mato Grosso e 

no Brasil, apresenta-se o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Turismo. 

 
Prof. Me. Luis Carlos de Figueiredo 

Diretor de Educação – IFMT 
Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 
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1.PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 MISSÃO DO IFMT 

“Educar para a vida e para o trabalho” 

 

1.2 VISÃO DO IFMT 

“Ser reconhecida, até 2019, como uma instituição de excelência na oferta de 

educação profissional e tecnológica” 

 

1.3 FILOSOFIA DO IFMT – CAMPUS CUIABÁ 

“O IFMT – Campus Cuiabá propõe uma escola inclusiva, compromissada com 

a educação pública, objetivando formar cidadãos plenos, preparado para um 

mercado de trabalho em constante mudança, estimulado à investigação 

cientifica, a novos conhecimentos proporcionados pelo avanço tecnológico”. 

 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS 

 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 

Data da criação: 29/12/2008 

Lei de criação: Lei Federal nº 11.892, de 29/12/2008 

Estatuto: Diário Oficial da União de 04/09/2009 

CNPJ: 10.784.782/0002-31 

Natureza Jurídica: Autarquia 

Mantenedora: Ministério da Educação 

Endereço: Rua Professora Zulmira Canavarros, 95, Bairro: Centro. 

Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78005-200 

Telefone: (65) 3318-1400 

FAX: (65) 3318-1401 

Site: www.cba.ifmt.edu.br 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 
Denominação do Curso: Curso de Bacharelado em Turismo 

Titulação pretendida: Bacharel em Turismo 

Nível do curso: Superior 

Modalidade de curso: Presencial 

Duração do curso: 6 semestres 

Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Regime escolar: Semestral 

Processo de admissão: Por processo seletivo (vestibular)uma vez ao ano, 

publicado em edital; Nota do ENEM, conforme resolução do IFMT; vagas 

remanescentes; ex-ofício; convênio; transferência externa/interna; matrícula de 

portadores de diplomas de nível superior em áreas afins. 

Vagas: 40 (quarenta) semestrais 

Turno previsto: Noturno (segunda à sexta) 

Início de funcionamento: 2015/1 

Número do ato de reconhecimento do curso: A instituição deverá protocolar 

pedido de reconhecimento de curso no período e na forma estabelecidos em 

ato do Ministério de Estado da Educação. 

Requisitos para ingresso: Concluintes do ensino médio e equivalente. 

Sistema de Ensino: Federal 

Carga Horária: 2600 Horas 

Tempo ideal de integralização: 06 semestres   

Tempo máximo de integralização: 10 semestres 

Instituição Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 
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03 – O IFMT 

3.1 – Histórico  

Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, abriga a instituição mais 

antiga do Estado, dentre as instituições que compõem a Rede Federal de 

Ensino – os Institutos Federais.  

O hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT, foi criado inicialmente pelo Decreto nº 7.566, em 23/09/1909 com o 

nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT) pelo então 

Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha e inaugurado no dia 1º de 

janeiro de 1910, oferecendo o ensino profissional de nível primário com os 

cursos de primeiras letras, de desenho e de ofícios de alfaiataria, carpintaria, 

ferraria, sapataria, selaria e posteriormente, o curso de tipografia.  

Em 1930, a EAAMT passou a vincular-se ao Ministério da Educação e 

Saúde Pública e, com a instauração do Estado Novo, o Presidente da 

República, Getúlio Vargas, pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, 

transformou as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais.  

Em 05/09/1941, por determinação do Ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema via Circular nº 1.971, assumiu oficialmente a denominação 

de Liceu Industrial de Mato Grosso e, a partir de 1942 passou a oferecer o 

ensino industrial com os cursos industriais básicos e de mestria de alfaiataria, 

artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e encadernação. 

Ainda na década de 1940, o ensino nacional passou por uma reforma, 

denominada Reforma Capanema, em cujo bojo o Liceu Industrial de Mato 

Grosso transformou-se em Escola Industrial de Cuiabá (EIC) pelo Decreto-Lei 

nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. 

Com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, a Escola 

Industrial de Cuiabá (EIC) passou a ter personalidade jurídica e autonomia 

didática, administrativa, técnica e financeira e o ensino profissional passou a 

ser oferecido como curso ginasial industrial, que passou a ser equiparado a 

curso de 1º grau do Ensino Médio pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) no 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
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Em 1965, passou a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato 

Grosso em virtude da Lei nº 4.759, de 20 de agosto que qualificava as 

Universidades e Escolas Técnicas da União sediadas nas capitais dos estados, 

como instituições federais e que deveriam ter a denominação do respectivo 

estado. 

Em adequação à lei anterior, o Ministro da Educação e Cultura, Tarso 

Dutra, expediu a Portaria nº 331, de 17 de junho de 1968, alterando novamente 

a denominação para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT), 

nomenclatura instaurada na memória coletiva do povo cuiabano.  

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo ginasial e colegial), 

introduzida pela Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de 

oferecer os antigos cursos ginasiais industriais e passou a oferecer o ensino 

técnico de 2º grau, integrado ao propedêutico com os cursos de Secretariado, 

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

No ano de 1994, o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica via Lei nº 8.948, de 08 de 

dezembro, que, entre outras medidas, transformou as Escolas Técnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica. Porém, a sua 

implantação ficava submetida à expedição de um decreto específico pelo 

Ministro da Educação, após aprovação do projeto institucional de cefetização 

apresentado pela interessada. 

Com a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e Decreto 2.208/97, o 

ensino profissional deixa de ser integrado ao propedêutico, a ETFMT implanta 

a reforma de adequação à lei e inicia a elaboração do projeto de cefetização 

passando a oferecer, separadamente o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o 

ensino profissional de nível técnico, então chamado de pós-médio com os 

cursos de Secretariado, Construção Civil, Eletrônica, Eletrotécnica, 

Telecomunicações, Agrimensura, Desenho Industrial, Turismo, Refrigeração e 

Ar Condicionado. 

Após o projeto de cefetização da ETFMT ter sido aprovado pelo Ministro 

da Educação, Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de 

agosto de 2002 e publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de agosto 
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de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso - CEFETMT.  

A partir então, além do Ensino Médio e dos cursos profissionais de nível 

básico e técnico, a instituição passou a oferecer os cursos profissionais de 

nível tecnológico de Controle de Obras, Web Design e Automação e Controle e 

a pós-graduação em nível Lato Sensu. 

A instituição criada no início do século XX enfrentou inúmeras mudanças 

conforme as necessidades contextuais globais e internas foram lhe cobrando. 

As transformações pelas quais passou ao longo da sua existência alteraram 

seus objetivos, metas, programas de ensino, estrutura física, entre outros, mas 

não alteraram o crédito e a respeitabilidade junto à sociedade mato-grossense, 

fatores que contribuíram para a sua consolidação. 

Em 2008, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro, Institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT (o XVIII da lista), foi criado mediante a 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino 

descentralizadas (Campo Novo do Parecis, Bela Vista e Pontes e Lacerda), 

transformadas em campi do Instituto, faz parte da Rede Federal de Educação 

Profissional, Cientifica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação.  

Possui natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Trata-

se, hoje, de uma instituição de educação superior (equiparada às universidades 

federais), básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas. 

Na atualidade, o IFMT possui 12 (doze) campi a saber: Campus Cuiabá 

Cel. Octayde Jorge da Silva, Cuiabá Bela Vista, São Vicente, Barra do Garças, 

Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Juína, Rondonópolis, Pontes e 

Lacerda, Sorriso e Primavera do Leste. Ademais, estão em fase de 
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implantação os campi de Alta Floresta, Várzea Grande, Diamantino e Tangará 

da Serra.  

Todos os campi têm como objetivo atingir de forma abrangente os 

setores econômicos dos segmentos agrário, industrial e tecnológico, de forma a 

ofertar cursos de acordo com as necessidades culturais, sociais e dos arranjos 

produtivos de todo o estado, privilegiando os mecanismos de inclusão social e 

de desenvolvimento sustentável, além de promover a cultura do 

empreendedorismo e associativismo, apoiando processos educativos que 

levem à geração de trabalho e renda. 

Neste contexto, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

da qual o IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva é parte 

integrante, segue com sua missão de oferecer educação profissional técnica e 

tecnológica, pública, gratuita e de qualidade para toda a sociedade brasileira. 

 

3.2 - Potencialidades 

Considerando o cenário estabelecido pela Chamada Pública  

MEC/SETEC 002/2007, pela Lei no 11.892/2008, pelas Audiências Públicas 

realizadas com as comunidades residentes nas regiões dos 10 (dez) campi do 

Instituto e pelas demandas levantadas junto ao empresariado e autoridades do 

Estado, o IFMT propõe-se a: 

 Ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo e 

investigativo, em todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível 

médio, reafirmando a verticalização como um dos princípios; 

 Ofertar a educação técnica de nível médio, superior de tecnologia, 

licenciaturas e bacharelados nas áreas em que a ciência e a tecnologia 

são componentes determinantes, bem como ofertar estudos de pós-

graduação lato sensu e strictu sensu; 

 Orientar a oferta de cursos em sintonia com a consolidação, o 

fortalecimento e as potencialidades dos arranjos produtivos, culturais e 

sociais, de âmbito local e regional, privilegiando os mecanismos de 

inclusão social e de desenvolvimento sustentável; 
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 Promover a cultura do empreendedorismo e do associativismo, apoiando 

processos educativos que levem à geração de trabalho e renda; 

 Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 

voltado à investigação científica, e qualificar-se como centro de 

referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas escolas públicas; 

 Oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e 

continuada com vistas à formação de professores para a educação 

profissional e tecnológica e educação básica, de acordo com as 

demandas de âmbito local e regional, em especial, nas áreas das 

ciências da natureza (biologia, física e química), matemática e ciências 

agrícolas;] 

 Estimular a pesquisa e a investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da inovação, ressaltando a 

pesquisa aplicada; 

 Promover a divulgação científica e programas de extensão, no sentido 

de disponibilizar para a sociedade, considerada em todas as suas 

representatividades, as conquistas e benefícios da produção do 

conhecimento, na perspectiva da cidadania e da inclusão. 

 

3.3 – Dos princípios 

O Projeto Político Pedagógico do IFMT elege quatro princípios 

norteadores de sua ação: 

 Princípio da indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, 

fundado na ideia do saber para ser e para fazer; 

 Princípio da regionalidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, 

fundado na ideia da integração com os governos estadual, municipal e 

iniciativa privada, visando ao desenvolvimento da região e na criação de 

novas tecnologias, capazes de elevar o nível científico, técnico e cultural 

do homem mato-grossense; 
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 Princípio da Qualidade, fundado num modelo institucional, solidamente 

construído e que deve ser permanentemente aperfeiçoado; 

 Princípio do respeito à diversidade, fundado no pluralismo de ideias, de 

crenças e de valores. 

 

3.4 – Das finalidades 

O IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, tem por 

finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional 

técnica e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os 

diversos setores da economia, como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de 

abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a formação 

continuada. 

 

3.5 – Das características 

O IFMT Campus Cuiabá tem como características básicas: 

 Oferta de educação profissional e tecnológica, levando-se em conta o 

avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de 

novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e 

serviços; 

 Atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da 

economia; 

 Conjugação do ensino, da teoria com a prática; 

 Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia; 

 Oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área 

tecnológica; 
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 Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, 

levando-se em consideração as tendências do setor produtivo e do 

desenvolvimento tecnológico; 

 Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 

 Desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis 

e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada 

caso; 

 Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 

diferentes níveis e modalidades de ensino; 

 Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 

permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em 

benefício da sociedade; 

 Estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 

peculiaridades e objetivos; 

 Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e 

as tendências do setor produtivo; 

Verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, 

poderá o IFMT, mediante autorização do Ministério da Educação, ofertar os 

cursos previstos no inciso V fora da área tecnológica e ministrar cursos de 

Educação à Distância, em todos os níveis de ensino. 

 

3.6 – Cursos oferecidos 

O IFMT Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva oferece hoje 29 

(vinte e nove) cursos de Educação Profissional Técnica e Tecnológica, sendo 

06 (seis) cursos de graduação (Tecnólogo), 03 (três) Bacharelado, 11 (onze) 

cursos técnicos de Nível Técnico (modalidade subsequente), 07 (sete) cursos 

de Nível Técnico (modalidade Integrado), 03 (três) cursos de Nível Técnico 

(modalidade Proeja), 01 (um) curso Tecnológicos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, 05 (cinco) cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu, sendo 02 (dois) 

Mestrados e 03 (três) Doutorados. 
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Iniciou-se no ano de 2012/2 os cursos de Bacharelado em Engenharia 

de Controle e Automação (Departamento de Eletroeletrônica), Engenharia da 

Computação (Departamento de Informática). 

Os cursos estão assim distribuídos: 

3.6.1 – Níveis e Modalidades de Ensino 

Quadro 01. Nível Superior 

NÍVEL SUPERIOR 

Bacharelado 

 
CURSO 

Engenharia de Computação 

Engenharia de Controle e Automação 

Secretariado Executivo 

Tecnologia 

 
 
 

CURSO 

Automação Industrial 

Construção de Edifícios 

Controle de Obras 

Geoprocessamento 

Redes de Computadores 

Sistemas para Internet 

Fonte: DE/2012 

 

Quadro 02. Nível Básico (Médio) 

Nível Básico 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
 
 

Curso 

Agrimensura 

Edificações 

Eletrônica 

Eletrotécnica 
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Eventos 

Informática 

Secretariado 

Telecomunicações 

Fonte: Diretoria de Ensino/2012 

Quadro 03. Nível Básico (Médio) 

Nível Básico 

Proeja Integrado 

 
Curso 

Edificações  

Eletrotécnica 

Refrigeração e Climatização (em 
extinção) 

Fonte: Diretoria de Ensino/2012 

 

Quadro 04. Nível Básico (Médio) 

Nível Básico 

Subsequente 

 
 
 

Curso 

Agrimensura 

Edificações 

Eletrônica 

Eletrotécnica 

Eventos 

Telecomunicações 

Manutenção e Suporte em Informática 

Fonte: Diretoria de Ensino/2012 

A partir do ano de 2011 o IFMT aderiu ao programa do governo federal 

denominado “Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico – PRONATEC”. 
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O Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva executou vários cursos na 

modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). Atualmente estão sendo 

executados apenas os cursos na modalidade concomitante, mostrados no 

quadro 05. 

Quadro 05. Cursos – Pronatec - modalidade concomitante 

ORDEM CURSO 

1 Agrimensura 

2 Edificações 

3 Eletrônica 

4 Informática 

5 Secretariado 

Fonte: DREC/PRONATEC/2013 

 

A oferta dos cursos na modalidade FIC está sendo revista devido a 

questões de infraestrutura repasse orçamentário por parte do governo federal. 

Deve-se ressaltar também que os alunos do Programa Pronatec não são 

alunos regulares da instituição. 

O Campus Cel. Octayde Jorge da Silva possui atualmente 

aproximadamente 4.100 (quatro mil e cem) alunos regularmente matriculados 

em 2013/2014. 

Além dos cursos regulares, o campus Cuiabá proporciona cursos de 

extensão, através do desenvolvimento de projetos de pesquisa em vários 

segmentos técnicos e tecnológicos, envolvendo o corpo docente e discente. 

Hoje, o IFMT é reconhecidamente um importante centro de produção e 

difusão de conhecimento e tecnologias, por meio de numerosas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. 

 

3.7 – IFMT: Universidade Aberta do Brasil – UAB 

O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB, foi criado pelo Ministério 

da Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para 

a articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a 

distância gratuito e de qualidade, em caráter experimental, visando sistematizar 

as ações, programas, projetos e atividades pertencentes às políticas públicas 
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voltadas para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito 

e de qualidade no Brasil. 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil é uma parceria entre 

consórcios públicos, nos três níveis governamentais (federal, estadual e 

municipal), envolvendo a participação das universidades públicas e demais 

organizações interessadas. 

Para a consecução do Projeto UAB, o Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação a Distância – SEED, lançou o Edital nº 1, em 20 de 

dezembro de 2005, com a Chamada Pública para a seleção de polos 

municipais de apoio presencial e de cursos superiores de Instituições Federais 

de Ensino Superior na Modalidade de Educação a Distância para a UAB, para 

os quais foram ofertados o curso. 

O Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT participou do projeto de 

implantação da UAB, através dos editais 1 e 2, com os seguintes cursos: Curso 

Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Internet e 

Licenciatura em Química, com oferta de vagas distribuídas em 4 (quatro) polos 

de apoio presencial no estado e 1 (um) polo de apoio presencial no estado de 

Minas Gerais (Coromandel).  

Ficou decidido que, na implantação dos cursos do projeto piloto, seria 

utilizada a estrutura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – Campus Cuiabá Bela Vista, na capital do estado para dar 

suporte de infraestrutura, recursos humanos, financeiros e logística como 

contrapartida da instituição. 

Na atualidade, para os cursos superiores, o IFMT Campus Cuiabá Cel. 

Octayde Jorge da Silva oferece cursos através da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) nos seguintes polos, conforme o quadro: 
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Quadro 06. Polos de Modalidade à Distância – UAB 

ORDEM POLO CURSO Nº DE VAGAS 

1 Barra do Bugres Sistemas para 
Internet 

50 

2 Barra do Garças Sistemas para 
Internet 

74 

3 Coromandel (MG) Sistemas para 
Internet 

03 

4 Cuiabá Sistemas para 
Internet 

67 

5 Guarantã do Norte Sistemas para 
Internet 

61 

6 Juara Sistemas para 
Internet 

76 

7 Juina Sistemas para 
Internet 

64 

8 Lucas do Rio Verde Sistemas para 
Internet 

46 

9 Nova Xavantina Sistemas para 
Internet 

128 

10 Pontes e Lacerda Sistemas para 
Internet 

61 

11 Primavera do Leste Sistemas para 
Internet 

62 

12 Ribeirão Cascalheira Sistemas para 
Internet 

134 

13 São Felix do Araguaia Sistemas para 
Internet 

72 

14 Sapezal Sistemas para 
Internet 

51 

TOTAL = 949 

Fonte: Coordenação EaD/2013 
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Além dos cursos regulares, o campus Cuiabá proporciona cursos de 

extensão, bem como projetos de pesquisa em vários segmentos técnicos e 

tecnológicos, envolvendo o corpo docente e discente. 

No que se refere a recursos físicos, o IFMT Campus Cuiabá dispõe de 

salas de aulas convencionais, de 45 (quarenta e cinco) salas ambientais para 

estudo de ciências e tecnologia (laboratórios, salas de desenho, etc.). 

Acrescida a esta estrutura estão a biblioteca com acesso a internet e as salas 

ambientais das áreas educacionais: Construção Civil, Eletroeletrônica, Serviços 

e Informática, Gerências e Diretorias, espaço de convivência nos pátios 

internos da escola, auditórios, os quais poderão ser utilizados para atividades 

do curso. 

Estes espaços compreendem: 

- 42 salas de aulas convencionais (todas climatizadas), com quadro negro e 

quadro branco. Estão em fase de instalação sistema de mídia em todas as 

salas, incluindo som; 

- Teatro para 500 pessoas (em reforma); 

- Auditório com 100 lugares; 

- Sala de Videoconferência com 30 lugares; 

- Salas multimídia 

- Ginásio de Esportes coberto; 

- Quadra poliesportiva coberta; 

- Parque Aquático. 

O espaço físico da área de comércio é composto por papelaria e cantina 

(terceirizados), possuindo ainda um refeitório com capacidade de fornecimento 

de 800 (oitocentas) refeições diárias. 

O IFMT – Campus Cuiabá no Departamento da área de Serviços - DAS 

apresenta uma estrutura, tanto na qualidade das instalações como na 

tecnologia dos equipamentos, capaz de viabilizar não só as atividades 

acadêmicas como também, o campo da pesquisa através da biblioteca com 

inúmeros títulos e publicações de periódicos voltados para a área segurança 

pública e o acesso a internet para complementar as facilidades para pesquisa 

literária. 
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Hoje, o IFMT é reconhecidamente um importante centro de produção e 

difusão de conhecimento e tecnologias, por meio de numerosas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. 

 

 
4. DO CURSO 
 

4.1 – Contextualização da Realidade Social 

  

O estado de Mato Grosso, atualmente, lidera a produção de grãos do 

país, ocupando o 1º lugar na produção de soja e de algodão, segundo o site 

Agrodebate (2014) previsão para a safra 2013/2014 é que o estado tenha 

participação de até 25% na produção nacional, o Estado possui também o 

maior rebanho de gado bovino de corte do país
1

, o que tem lhe dado destaque 

crescente no comércio nacional e internacional. 

 Cuiabá-MT por ser a capital do Estado é também um grande corredor 

para o desenvolvimento de Mato Grosso e também dos estados da Amazônia 

Legal. Como polo irradiador, Cuiabá é o maior centro educacional do Estado, 

responsável por 28% das matrículas do ensino fundamental e 41% do ensino 

médio. Concentrando tal demanda de estudantes, Cuiabá tem atraído 

empresários dos diversos setores na construção de novos empreendimentos, 

bem como desafiando os governos locais na abertura de novas vagas. A 

Grande Cuiabá, (que abrange os municípios de Cuiabá e Várzea grande), com 

percentual de matrículas elevadas exige tanto um aumento constante de novos 

cursos superiores, quanto à ampliação de vagas nos já oferecidos pelas 

instituições de ensino superior.  

 Tradicionalmente, no estado, a rede de ensino é majoritariamente 

pública. 

 Segundo os dados do Senso Escolar de 2014 e também de dados da 

Secretaria de Educação de mato Grosso, estima-se que haja clientela em 

potencial no Estado, para o ensino superior, com um total aproximado de 120 

mil pessoas. 

                                                 
1

 http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=197619&codDep=3  

http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=197619&codDep=3
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 Apesar do crescimento econômico que a região experimentou nas 

últimas décadas, os investimentos em educação e em programas sociais ainda 

não conseguiram resolver as grandes diferenças que coexistem em Mato 

Grosso, diferenças essas que só poderão ser diminuídas com maiores 

investimentos na Educação, especialmente.   

 Nesse cenário, Mato Grosso se situa como um gigante de oportunidades 

de crescimento e desenvolvimento, e o Turismo apresenta potencial 

expressivo, sendo que abriga em seu território três biomas diferentes, o 

Cerrado, o Pantanal e a Amazônia, além da região do Araguaia, peculiaridade 

essa que se caracteriza em diversidade de fauna e flora, que compõem um 

considerável quadro de Unidades de Conservação. Possui, ainda, águas 

termais e minerais e muitas cachoeiras, praias de água doce, rios cristalinos e 

piscosos, cavernas, dolinas, chapadas, morros, etc. Isso evidencia a 

necessidade de formação de Bacharéis em Turismo, que possam atuar tanto 

no setor público como privado, para planejar e gerir esta atividade de forma a 

garantir a sustentabilidade socioeconômica, cultural e ecológica de Mato 

Grosso. 

 Cuiabá, Capital do Estado, possui uma localização estratégica, situando-

se justamente no Centro Geodésico da América do Sul, ou seja, a Capital 

mato-grossense é equidistante ao Pacífico e ao Atlântico. Além disso, situada 

no centro do Estado do Mato Grosso torna-se um importante polo de recepção 

e distribuição de turistas para os demais atrativos do Estado, como a Chapada, 

o Pantanal, Nobres entre outros. Cuiabá possui também atrativos próprios, 

como igrejas, casarões e um conjunto de vias estreitas e tortuosas numa 

urbanização de cunho nitidamente lusitano que corresponde ao ciclo da 

mineração, que mesmo com seus quase trezentos anos conserva muitas 

características do período colonial. 

 Inúmeros sobrados, remanescentes típicos da arquitetura colonial 

brasileira convivem com a modernização de prédios modernos,  espelhados e 

agitação típica de uma metrópole. Essa simbiose entre o tradicional e o 

moderno é que faz de Cuiabá uma cidade única, destacando-se sua agitada 

vida noturna, especialmente por conta da gastronomia, com destaque para a 

culinária regional a base do peixe, mas também de influências estrangeiras, 
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como é o caso da árabe, japonesa e italiana dentre outras. 

 A cultura do povo mato-grossense pode ser muito bem vivenciada em 

Cuiabá, o artesanato seja de cerâmica ou têxtil, os doces típicos como o 

Furrundu – a base de mamão e rapadura, as danças regionais religiosas ou 

profanas, como o Siriri e o Cururu, a poesia, os causos, as lendas, o próprio 

estilo de vida ribeirinho, o linguajar cuiabano - são ícones impares que 

fortalecem o destaque a Cuiabá como polo de desenvolvimento do Turismo. De 

belezas naturais, o Estado de Mato Grosso está repleto, mas o que torna esta 

imensidão de atrativos realmente valorosos é o seu povo. O principal 

diferencial que o Estado tem é sua gente e é isso que o Turismo precisa 

garantir: a conscientização de que o mais importante para o desenvolvimento 

da atividade turística no Estado é a valorização de sua gente.  

 O Turismo é uma atividade que deve atender aos anseios da própria 

comunidade ou região, seguindo valores e preceitos determinados pelos que 

participam do processo. E é com esta visão que planejadores, executores e 

gestores precisam ser capacitados. 

 Mas não é só possibilidade e potencialidades que Cuiabá abriga. A 

Capital mato-grossense cresce em ritmo acelerado, contando com 551.098 

habitantes, segundo Censo do IBGE MT de 2010, com isso a infraestrutura 

básica, de apoio e mesmo turística começa a se organizar para o 

desenvolvimento da atividade. Segundo a ABAV - MT
2

 (2012) conta com 

aproximadamente 185 agências de viagens, número este congregando tanto 

emissivas e receptivas. A rede hoteleira conta com aproximadamente 11 mil 

leitos (incluindo Cuiabá e Várzea Grande), além de um centro de Eventos 

capaz de abrigar eventos de grande porte. Além disso, o movimento de 

embarques e desembarques no aeroporto Internacional de Cuiabá, em Várzea 

Grande foi em 2011 cerca de 2.551.120 passageiros.
3

Todas essas condições 

proporcionam à capital um aprimoramento nas suas estruturas, configurando-

se assim um ponto estratégico para o desenvolvimento de várias modalidades 

de Turismo, destacando-se os segmentos de eventos e negócios.   
                                                 
2

 Associação Brasileira das Agências de Viagens 
3

 Dados Infraero - http://www.infraero.gov.br/images/stories/Estatistica/anuario/anuario_2011_2.pdf  

http://www.infraero.gov.br/images/stories/Estatistica/anuario/anuario_2011_2.pdf
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 Em 2007, Cuiabá foi escolhida como uma das 65 cidades brasileiras 

Indutoras do desenvolvimento turístico regional. Os municípios, de todos os 

estados da federação, foram escolhidos a partir de análise feita pelo Programa 

de Regionalização do Turismo em um total de 87 possíveis destinos indutores 

que os governos federal e estaduais consideraram em estágio avançado de 

organização. 

Além disso, a capital possibilita ao visitante conviver num mesmo dia, 

com a agitação típica de uma grande cidade e com a tranquilidade selvagem 

de paraísos ecológicos como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. 

 A poucos quilômetros de Cuiabá, Chapada, com sua Estrada Parque e 

clima ameno, apresenta grande beleza cênica. No trajeto que liga a Capital 

Mato-grossense à cidade de Chapada vê-se, além do imenso paredão azul dos 

contornos da serra, revoadas de sanhaços e rolinhas, passo preto e perdizes. 

As seriemas atravessam a estrada e fazem breves voos; não raro, as emas 

também surgem no cerrado.  

 O parque Nacional da Chapada dos Guimarães possui uma área de 33 

mil ha, onde se pode apreciar cachoeiras, extensos vales e formações 

megalíticas. 

 Verdadeiro patrimônio histórico-cultural para as riquezas arqueológicas 

lá estão sítios arqueológicos onde podem ser encontradas inscrições feitas por 

homens há milhares de anos e até ossadas de animais pré-históricos. Sob 

forma de abrigos-sob-rocha e dolmens, encontram-se entre os que possuem 

pinturas e gravações rupestres, os seguintes sítios: Lapa do Frei, Chapéu-do-

Sol, Casa de Pedra, entre outros. 

 Os muitos canyons que se formam ao longo da Chapada atraem os 

admiradores da natureza, que vislumbram no lugar os efeitos erosivos 

ocorridos há milhões de anos, onde se afirmam já ter sido um grande mar, pois 

é possível encontrar centenas de conchas petrificadas, nos mais diferentes 

lugares, o que comprova a veracidade da tese. 

 Na pacata cidade de Chapada dos Guimarães convivem em harmonia 

gente da terra, místicos e todo tipo de aventureiros. 

 O Pantanal, também oferece ao visitante uma infinidade de 

possibilidades turística, tanto em termos de atividades, como de paisagens, 



 

www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65) 3318-1500 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 – e-mail: servicos@cba.ifmt.edu.br   Página 31 
 

flora e fauna, contando com toda uma infraestrutura de estrada e hotéis. 

 As potencialidades turísticas do Estado de Mato Grosso não param por 

aqui, cenário de observação de pássaros, borboletas, Turismo étnico (tribos 

indígenas), Turismo Rural, e muitas outras formas de Turismo são amplamente 

possíveis no Estado. Entende-se que com tanta potencialidade, seja natural, 

cultural, histórica ou artificial é imprescindível na atividade turística a 

preparação de profissionais empreendedores para organizar, planejar e gerir o 

Turismo. É necessário profissionais que promovam a atividade turística 

mediante a utilização sustentável do patrimônio natural e cultural, incentivando 

a sua conservação e o bem estar das pessoas envolvidas, e é a isso que se 

propõe o IFMT – Campus Cuiabá, através do curso de Turismo. Esse curso 

oferece formação acadêmica, acompanhando as transformações globais com 

seu reflexo no regional, com amplo conhecimento da realidade local a fim de se 

estabelecer estratégias de desenvolvimento pela comunidade e para a 

comunidade, usando o Turismo como ferramenta. 

    Para enfrentar e superar esses desafios, o Curso de Turismo do IFMT 

quer contribuir para a construção de um Estado que precisa superar os 

desafios com qualidade de vida e, principalmente, com a aquisição de 

conhecimento que o presente e o futuro exigem.  

 A Copa do Mundo Fifa de Futebol realizada em 2014 no Brasil teve 

Cuiabá como uma das 12 sedes dos jogos, desencadeando uma série de 

estruturas específicas para a melhoria do turismo. Além da qualificação de 

muitos profissionais do setor acarretou na necessidade de uma crescente 

demanda de profissionais ligados ao setor de Turismo e Hospitalidade. Além 

disso, a imagem do Estado de Mato Grosso foi amplamente divulgada em rede 

nacional e internacional, criando as expectativas de um aumento no número de 

visitantes para os próximos anos e, por conseguinte aumento nas 

oportunidades de emprego no setor.  

 Assim, este Projeto Pedagógico propõe ser o articulador das atividades 

acadêmicas que objetivam melhorar as condições de ensino, na expectativa de 

que haja qualificação da aprendizagem do aluno assim como compromisso 

maior dos professores do curso e da Instituição, alcançando excelência no 

aspecto profissional, para acompanhar o desenvolvimento do Estado e da 
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região.   

 

4.2 – Apresentação do Curso  

 

O Curso de Bacharelado em Turismo tem seu Projeto Pedagógico 

alicerçado dentro das diretrizes institucionais e dos princípios pedagógicos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT.  

As diretrizes específicas ao Curso de Bacharelado em Turismo foram 

elaboradas a partir das unidades de formação básica e específica ao 

bacharelado, das unidades aplicadas e técnicas, e buscam proporcionar aos 

alunos o interesse pelos conhecimentos gerais, pela pesquisa, pelo 

desenvolvimento das atividades operacionais, pelo planejamento e gestão de 

atividades, empreendimentos e destinos turísticos. Busca ainda oportunizar aos 

graduandos condições de gerenciar, planejar, dirigir e operacionalizar 

atividades turísticas, seja no âmbito da iniciativa privada ou do poder público. 

O Curso de Turismo busca levar o aluno ao estudo do fato e do 

fenômeno turístico, objetivando a aquisição de conhecimento para atuar nas 

diversas áreas concernentes ao setor do turismo, como eventos, 

agenciamento, gastronomia, hotelaria, planejamento, dentre outras, através da 

união de conceitos teóricos e das perspectivas técnicas do mercado. Além 

disso, a capacidade empreendedora é estimulada em toda a concepção do 

curso, buscando a formação de um planejador, organizador, administrador e 

gerenciador do turismo de modo a poder atuar nos principais segmentos, 

diretamente relacionados ao tempo dedicado às atividades de não-trabalho da 

sociedade. Busca-se também além de tudo a formação de um cidadão. 

O Curso de Turismo do IFMT privilegia um equilíbrio entre os 

componentes curriculares que subsidiarão ao longo dos semestres a base 

teórica para o desenvolvimento das capacidades profissionais dos alunos, 

paralelamente às unidades técnicas que lhes permitam ingressar no campo de 

atividades práticas do turismo, fornecendo condições de atuação no mundo do 

trabalho. 

Para oferecer aos alunos do Curso de Turismo competitividade e 

capacidade empreendedora, a missão e os objetivos do curso foram 
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planejados de acordo com características globais da atividade considerando as 

peculiaridades e oportunidades regionais que o turismo proporciona.  

Desta forma, a finalidade deste Curso é a de permitir ao Bacharel em 

Turismo, habilidades de realização de investigações científicas, execução de 

pesquisas e projetos do setor turístico, além de competências técnicas junto 

aos diversos setores turísticos e de qualidades gestoras junto às áreas de 

hospedagem, eventos, gastronomia agenciamento e planejamento turístico. 

Através da junção dos conhecimentos teóricos e práticos o aluno 

deverá articular progressos tecnológicos que serão úteis ao desenvolvimento 

da atividade turística, proporcionando uma redução dos impactos negativos e 

uma maximização dos benefícios alcançados nas relações sócio-econômicas 

geradas. 

 

4.3 – Concepção do Curso 

 

 Concebe-se o Curso de Graduação em Turismo como um curso que 

atende a diferentes perfis de desempenho, conforme o momento sócio-

econômico cultural de uma sociedade que se apresenta em constantes 

mudanças. Um curso capaz de atender as demandas do mercado, formando 

um profissional flexível, possuidor de autonomia intelectual e de conhecimentos 

para atuar nos diversos setores do mercado turístico e em todas as áreas 

concernentes à profissão, em especial no Agenciamento de Viagens, na 

Gastronomia, na Hotelaria, em Eventos e no Planejamento e Gestão do 

Turismo. 

 

4.4 – Justificativa do Curso 

 

Mato Grosso vivencia um momento importante na sua história, 

especialmente com relação ao seu desenvolvimento, que hoje passa 

necessariamente pelo Turismo. Existe no atual cenário uma concentração de 

esforços para projetar Mato Grosso, através campanhas de marketing que 

mostram todo seu potencial. 
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O cenário natural do Estado encanta qualquer turista. Além do mais, há 

que destacar nesse cenário as apresentações culturais, a gastronomia, o 

artesanato e a história, rica em magia e marcada pela sonoridade cultural. 

Assim, Mato Grosso se apresenta então um destino fantástico, cheio de 

possibilidades para oferecer ao turista. 

A linguagem do consumidor de turismo mudou de forma significativa. O 

consumidor passou a pagar pelas experiências que vão além dos belos 

cenários, mas também passa pela vivência das singularidades locais. Planejar 

e comprar viagens turísticas passou a significar investir em um pacote de 

produtos e serviços que tornem a estadia mais completa e agradável possível, 

em que o atendimento e atividades oferecidas, fazem a diferença e permitam 

viver um experiência única e de qualidade. 

Aí está o problema de Mato Grosso. Satisfatoriamente ainda não 

aconteceu essa evolução do turismo romantismo baseado apenas em belas 

das imagens e cenários para a realidade dos negócios envolvendo produtos e 

serviços turísticos planejados e de qualidade. E quando um turista em potencial 

tenta comprar um pacote de nossos municípios turísticos vem logo o 

questionamento: o que temos para preencher o tempo, quem conduz aos 

atrativos, quanto custa e como agregar valor visitando mais de um destino. 

Mato Grosso ainda apresenta entraves nessa linguagem comercial e 

operacional.  Temos problemas primários de falta de infraestrutura turística, de 

produtos turísticos formatados efetivamente e dentro dos padrões de mercado, 

além de condições operacionais com o mínimo de padrão de qualidade e 

segurança. Nessa direção, há a necessidade de profissionais que possam 

tornar o estado de Mato Grosso um destino turístico de fato, consolidado e de 

qualidade, permitindo que o turismo ocupe o lugar que lhe é devido no 

desenvolvimento socioeconômico local. 

Assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFMT, 

preocupado com o potencial enorme no aspecto do turismo oferta o Curso de 

Bacharelado em Turismo.   

Este PPC tem como meta atingir demandas sociais, tendo como foco a 

valorização do profissional e do seu meio. Dessa forma, o curso contempla não 

somente a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de 
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competências e habilidades da área de Turismo, além de buscar a formação de 

profissionais que sejam cidadãos conscientes de sua responsabilidade 

socioambiental. 

É por obrigação destacar que este é um curso com características 

específicas de determinadas subáreas em franco desenvolvimento em Mato 

Grosso, a saber: o Agenciamento, a Hotelaria, a Gastronomia, os Eventos e o 

Planejamento Turístico. Assim, o curso busca fazer com que o discente e 

posterior egresso saiba aprender diferentes formas de conhecimento relativo 

ao Turismo para o desenvolvimento de habilidades e competências que 

permitirão a proposição de novas abordagens e também a resolução de 

problemas com as abordagens existentes.  

Assim, este documento é norteador da prática pedagógica, referência 

para a ação visando assegurar a unidade e coerência dos trabalhos e ações 

docentes e do seu processo de avaliação, atualização, reflexão e revisão para 

os anos subsequentes. Somente desta forma um Projeto Pedagógico estará 

cumprindo suas funções de articulação, identificação, retroalimentação, 

inovação e ética para tornar a filosofia e o projeto educacional viável e efetivo. 

O Curso de Bacharelado em Turismo foi estruturado em função das 

orientações e normas da Lei das Diretrizes e Bases da Educação no que tange 

ao ensino geral e ao ensino superior em especial, tem procurado assegurar 

maior flexibilidade na organização de cursos e carreiras. 

Segundo o Parecer nº 776/97 do CNE as diretrizes curriculares devem 

contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do 

conhecimento, campo do saber ou profissão, visando desenvolver no estudante 

a capacidade de aprender. 

A proposta pedagógica do Curso de Turismo, apresentada neste PPC, 

busca antes de tudo, definir quais os conhecimentos, as competências e as 

habilidades que fazem parte do perfil do profissional que se deseja formar, num 

conjunto de atividades e conteúdos que levem o aluno ao saber fazer 

(competências e habilidades) e ao saber ser (atitudes, posturas, valores). 

Na área de competências específicas, o curso ora apresentado 

compreende sólida formação técnico-científica e profissional geral que o 

capacite a absorver e desenvolver novas formas de pensar o turismo como 
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fonte de prazer mas também, numa perspectiva de desenvolvimento, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas da sociedade. 

 

4.5 - Missão do Curso 

 

“Possibilitar a formação de profissionais competentes para atuação nos 

diversos segmentos da atividade turística, buscando o desenvolvimento 

sustentável através do Turismo.” 

 

 

4.6 – Objetivos do Curso 

 

Objetivo geral 

 Este curso visa dotar os futuros profissionais do Turismo de formação 

básica generalista, com ênfase no desenvolvimento da autonomia intelectual, 

do raciocínio crítico e sistêmico, bem como também da criatividade, da 

inovação e do espírito empreendedor, de modo a qualificar o egresso para a 

gerência e/ou direção de organizações dos setores público, privado e terceiro 

setor, ligados à atividade turística. 

 

Objetivos específicos 

 

 O Curso de Turismo do IFMT Cuiabá tem os seguintes objetivos: 

 

 Preparar profissionais aptos a atuar de forma ética, crítica, reflexiva e 

criativa em diferentes organizações do Turismo, assumindo sua formação 

continuada; 
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 Promover a integração entre os acadêmicos e a comunidade local e 

regional, por meio de práticas de extensão, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento do turismo sustentável. 

 Efetivar publicações científicas, por meio de parcerias entre docentes e 

discentes, contendo artigos, estudos e resultados de pesquisas que 

contribuam para o turismo. 

 Possibilitar vivências e situações que desenvolvam nos estudantes as 

relações humanas, as articulações interpessoais, o trabalho em equipe e a 

cultura colaborativa. 

 

5. REQUISITOS DE INGRESSO 
Os requisitos de ingresso ao curso de Bacharelado em Turismo, será 

feito de acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, tendo como condição 

fundamental que o aluno ingressante tenha concluído o Ensino Médio. 

O ingresso nos cursos de Educação Superior do IFMT dar-se-á 

mediante processo seletivo, com formas e critérios estabelecidos em edital 

específico. No edital do processo seletivo, publicar-se-á o número de vagas, 

por curso e turno, e os requisitos de acesso, obedecendo, rigorosamente, ao 

estabelecido no projeto pedagógico do curso para o qual o candidato se 

inscreverá. 

São formas de processo seletivo para o ingresso nos Cursos Superiores 

de Graduação do IFMT: 

I- exame de Vestibular; 

II- sistema de Seleção Unificada-SiSU, de responsabilidade do MEC; 

III- processos simplificados para vagas remanescentes do primeiro 

período letivo do 

curso; 

IV- reopção de curso (transferência interna); 

V- transferência externa; 

VI- portador de diploma de graduação; e 

VII- convênio/Intercâmbio. 
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As vagas a serem destinadas para ingresso por reopção de curso, 

transferência externa e portador de diploma de graduação, para ingresso a 

partir do segundo período letivo dos cursos, serão geradas por: 

I- evasão; 

II- transferência para outra instituição; 

III- transferência de turno; 

IV- reopção de curso ou transferência interna; e 

V- cancelamento de matrícula. 

 

6. DA MATRÍCULA 

A matrícula, ato formal de ingresso no curso Superior em Turismo 

vinculado ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – IFMT - Campus Cuiabá, deverá ser efetuada na Secretária Geral de 

Documentação Escolar – SGDE, mediante prazos estabelecidos no Calendário 

Escolar, através de solicitação do interessado, com anuência às disposições 

constantes na Organização Didática do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso. 

 

6.1 - DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕE0S PARA A MATRÍCULA  

• Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

• 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

• Certificado de conclusão do Ensino Médio, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

• Histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente, original e cópia ou 

fotocópia autenticada; 

• Cédula de identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

• CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

• Titulo de Eleitor para os maiores de 18 anos, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

• Comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo masculino, 

autenticada; 
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• Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz , água ou telefone 

(cópia) 

 

6.2 O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se 

possam compará-las com as originais. 

  

6.3 A falta de um dos documentos relacionados impedirá a efetivação da 

matrícula, não cabendo, nesse caso, recurso, nem será facultada a matrícula 

condicional.  

11. DO UFORME: 
 

7 – PERFIL DO EGRESSO 
 

O Curso tem como perfil do egresso, profissional ético, capaz de 

compreender as questões científicas, técnicas sociais, econômicas e culturais 

relacionadas á atividade turística, sua expansão, e seu gerenciamento. Um 

profissional com autonomia e flexibilidade intelectual, bem como postura 

empreendedora capaz de planejar e gerar espaços e empresas turísticas, tanto 

do setor privado como do público. 

O Curso de Turismo deve ensejar como perfil desejado do graduando, 

que tenha competência a capacidade e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o 

mercado turístico, sua expansão e seu gerenciamento, observados os níveis 

graduais do processo de tomada de decisão, apresentando flexibilidade 

intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação 

profissional. 

 Para isso deverá desenvolver as seguintes competências e 

habilidades: 

 Compreensão das situações emergentes na expansão do Turismo em 

suas múltiplas modalidades no Brasil e no mundo, além da expansão 

dos mercados turísticos e suas adequações à realidade local; 

 Compreensão das políticas Nacionais e Regionais do Turismo e dos 

ambientes propícios ao seu desenvolvimento num mundo globalizado; 
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 Comportamento ético, habilidades de trabalho em equipe, manejo com 

recursos tecnológicos e domínio de diferentes idiomas, com humanismo, 

simplicidade, segurança e empatia; 

 Capacidade de comunicação interpessoal e intercultural, interpretando a 

realidade das organizações, comunidades ou segmento social; 

 Vivências das relações interpessoais, articulando estratégias para o 

êxito de eventos turísticos, contribuindo na elaboração de planos 

municipais e estaduais de Turismo; 

 Utilização de metodologias adequadas para o planejamento de ações 

turísticas, intervindo positivamente no mercado, criando novos espaços 

ou ocupando espaços inventariados ou emergentes; 

 Domínio de métodos e técnicas para realização do inventário da oferta 

turística, diagnosticando sua viabilidade econômico-financeira e sócio-

cultural, adequando á demanda. 

 Capacidade para planejar, gerir e executar Planos, Programas e Projetos 

estratégicos relacionados com espaços, destinos e empreendimentos 

turísticos, com habilidade na classificação e certificação de serviços e 

empresas turísticas; 

 Capacidade para identificar as diversas tipologias de empreendimentos 

turísticos, bem como suas sub-divisões e abrangência de atuação no 

mercado; 

 Utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, 

assessorar, planejar e administrar necessidades de turistas, empresas, 

instituições públicas ou privadas e demais segmentos populacionais. 

 Utilização sustentável dos recursos turísticos com a adequada aplicação 

da legislação pertinente;  

 Habilidade de pensar no futuro do mercado turístico a fim de elaborar 

estratégias de melhoramento do aproveitamento dos recursos naturais e 

culturais, pensando em ações mercadológicas considerando as 

peculiaridades da atividade, para a formatação de produtos turísticos de 

qualidade. 
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 8 – CAMPO DE ATUAÇÃO DO GRADUADO EM TURISMO  
 

De acordo com o Ministério do Turismo, em 2011 mais de 5,4 milhões de 

turistas estrangeiros vieram ao Brasil, um recorde histórico e os principais 

países emissores de turistas para o Brasil são Argentina, EUA, Uruguai e 

Alemanha.  A Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil prometem aquecer 

ainda mais, o já aquecido mercado de trabalho para o profissional do turismo, e 

suas influências poderão ser sentidas inclusive após 2014. 

O Turismólogo com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, deverá atuar em diversos setores turísticos com base no rigor 

científico e intelectual. Capacitado ao exercício de sua profissão, uma vez que 

as possibilidades de trabalho para o Bacharel em Turismo são diversificadas, 

sendo que o mesmo pode se inserir em um dos diversos conjuntos de 

atividade, tais como: 

 Agências de turismo; 

 Assessoria e consultoria em assuntos relacionados com turismo; 

 Eventos de caráter regional, nacional e internacional; 

 Estabelecimentos privados turísticos e hoteleiros; 

 Serviço de A&B em vários segmentos; 

 Órgãos oficiais de Turismo; 

 Centros de informação, documentação e pesquisa turística; 

 Companhias áreas e demais setores de transportes; 

 Escritor de textos e publicações para jornais, revistas e livros 

especializados; 

 Áreas voltadas ao entretenimento, como recreação e lazer; 

 Instituições de caráter misto (público e privado) para fomento, 

planejamento, pesquisa e controle de atividades turísticas; 

 Marketing e comercialização de produtos turísticos. 

 

 

9 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
 

Nesta seção, é feita uma exposição da Organização Curricular proposta 

para o Curso de Graduação em Turismo de acordo com as exigências da 
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Resolução CNE/CES nº 13, de 24 de novembro de 2006 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo e dá 

outras providências e Resolução CNE/CES n. 2 de 18 de junho de 2007 que 

trata sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

Esta resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Turismo, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições 

de Educação Superior em sua organização curricular. Todas as diretrizes estão 

disponíveis no anexo 25.1. 

9.1 – Matriz Curricular  

 
A matriz curricular do curso de Turismo foi concebida de acordo com a 

resolução CNE/CES nº. 13, de 24 de novembro de 2006. O artigo 5º desta 

resolução define que a matriz deverá contemplar os seguintes campos 

interligados de formação: 

 
I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos sociológicos, 

antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e artísticos, que 

conformam as sociedades e suas diferentes culturas. 

II - Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do 

Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as 

relações do turismo com a administração, o direito, a economia, a estatística e 

a contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira. 

III - Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos espaços 

de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, 

laboratórios de aprendizagem e de estágios. 
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Quadro 1 – Organização Curricular Curso de Bacharelado em Turismo  

1º Semestre Carga Horária Conteúdos 

DISCIPLINAS 

Tecnologia da Informação  34 h Específico 

Técnicas de elaboração do trabalho acadêmico 34 h Básico 

Língua Portuguesa  68 h Específico 

Psicologia nas Organizações  68 h Básico 

Administração I 34 h Específico 

Teoria Geral do Turismo  68 h Específico 

História de Mato Grosso Aplicada ao Turismo  34 h Básico 

Total 340 h 

2º Semestre Carga Horária 
Conteúdos  

DISCIPLINAS 

Gestão de Empresas Organizadoras de Eventos  34 h Específico 

Planejamento e Organização de Eventos  68 h Específico 

Língua Espanhola Instrumental 68 h Básico 

Cultura e Turismo  34 h Específico 

Cerimonial, Protocolo e Etiqueta  68 h Específico 

Captação, Promoção e Segurança em Eventos  34 h Específico  

Metodologia Científica  34 h  Básico 

Total 340 h 

3º Semestre Carga Horária 
Conteúdos  

DISCIPLINAS 

Gestão de Agências de Viagens  34 h Específico  

Agência de Viagens e Operações Turísticas  68 h Específico  

Geografia Aplicada ao Turismo  68 h Básico 

Operação em Transportes  68 h Específico 

Sociologia e Antropologia do Turismo 34 h Básico  

Administração II 34 h  Específico 
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Sistema de Informação para Agências de Viagens 34 h Específico 

Total 340 h  

4º Semestre Carga Horária Conteúdos  

DISCIPLINA 

Administração III 34 h Específico  

Gestão de Negócios Hoteleiros  34 h Específico 

Língua Inglesa Instrumental  68 h Específico 

Hospitalidade em Turismo 34 h Específico 

Gestão de Hospedagem  68 h  Específico  

Sistemas de Informação para Hotelaria 34 h Específico 

Alimentos e Bebidas 68 h  Específico 

Total 340 h  

5º Semestre  Carga Horária Conteúdos 

DISCIPLINA 

Estatística  34 h Específico 

Ecoturismo  34 h Específico 

Economia do Turismo 34 h Específico 

Cartografia do Turismo  34 h Básico  

Planejamento e Gestão do Turismo I 34 h Específico  

Noções de Arquitetura e Urbanismo 34 h Básico 

Métodos e técnicas de Pesquisa em Turismo  34 h Específico 

Marketing Turístico 34 h Específico 

Legislação aplicada 68 h Específico  

Total 340 h   

6º Semestre  Carga Horária Conteúdos  

DISCIPLINA 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  68 h Específico  

Planejamento e Gestão do Turismo II 34 h Específico  

Planejamento Econômico e Financeiro  68 h Básico 
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Gestão de Políticas Públicas do Turismo 34 h Específico 

Consultoria em Turismo  34 h Específico 

Ética Profissional e  Responsabilidade Sócio Ambiental 34 h Básico  

Gestão de Espaços de Lazer e Entretenimento  34 h Básico 

Atualidades e Tendências do Turismo 34 h Específico 

Optativa 68 h Específico 

Total 408 h  

OPTATIVAS   

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 68 h Específico 

Turismo Rural  68 h Específico 

Turismo e Educação  68 h Específico 

Turismo de Base Local 68 h Específico 

Turismo de Saúde e Hotelaria Hospitalar  68 h Específico 

Quadro resumo Carga Horária Conteúdos 

Total geral das disciplinas 
2.108 h Básicos e 

Específicos 

Estágio supervisionado 300 h Teórico Prático 

Atividades complementares 192 h Teórico Prático 

TOTAL DO CURSO 2600 h/a  

Informações Complementares 

Conteúdos Básicos 408 h  

Conteúdos Específicos 1700 h  

Conteúdos Teórico Prático 492 h 

Observações gerais:  

 

 As disciplinas com carga horária de 34 h se desenvolverão com 2 aulas 
semanais. 

 As disciplinas com carga horária de 68 h se desenvolverão com 4 aulas 
semanais. 

 As aulas acontecerão no período de segunda à sexta no período 
noturno. 
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9.2 – Ementas e bibliografias  

 

Quadro 1 – Ementário e bibliografias  
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1º SEMESTRE 
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Tecnologia da 
Informação 

34 H Evolução tecnológica. O computador na 
sociedade. Conceitos básicos de informática. 
Formatação de textos e de apresentações de 
trabalho. Utilização da Internet como 
ferramenta do profissional de turismo. E-
busines. As redes sociais e o turismo. A 
Comunicação por meio de processos e 
suportes midiáticos no turismo. A informação 
e a tecnologia aplicada ao agenciamento, 
hotelaria, eventos e planejamento turístico. 
Tecnologias e a gestão de empreendimentos 
turísticos. 
 

Básica: 
O.CONNOR, Peter. Distribuição da informação eletrônica 
em turismo e hotelaria. 1 ed. Rio de Janeiro: Bookman, 
2000. 

 
OMT Organização Mundial de Turismo. E-Business 
para Turismo. Bookman. 2003. 
 
GUERREIRO, J. M. M. A Informática na hotelaria e 
turismo. São Paulo: Bookman, 2002. 
 
Complementar: 
COSTA, Moabe Breno Ferreira. Internet e a 
potencialização da atividade turística. In Turismo-
visão e ação. Ano 1, nº 1, jan.1998. UNIVALI: 1998. 
 
LAGE, B,. Helena Gelas. A comunicação de massa e 
turismo. Turismo teoria e prática. São Paulo: Atlas, 
2000. 
 
CRUZ, Gustavo da. GÂNDARA, José M. G. O turismo, 
a hotelaria e as tecnologias digitais. UNIVALI, 1999.  
 
CRUZ. Tadeu. Sistemas de informações gerenciais. 
Tecnologias de informação e a empresa do século 
XXI. São Paulo: Atlas, 3 ed., 2003. 
 
SORDI, José Osvaldo De. Tecnologia da Informação 
Aplicada aos Negócios. São Paulo: Atlas, 2003. 
185p. 
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Técnicas de 
Elaboração de 

Trabalho Acadêmico 

34 H A organização da vida de estudos na 
universidade. Definindo e caracterizando o 
Trabalho Acadêmico e Científico. 
Normalização e Estruturação dos trabalhos 
acadêmicos e científicos. Planejamento e a 
estruturação de um Seminário. Pesquisa 
bibliográfica no Turismo. 
 

Básica: 
DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Pesquisa em 
turismo: planejamento, métodos e técnicas. 9 ed. São 
Paulo: Futura, 2007. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de 
Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 
Fundamentos de Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

 

Complementar: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à 
Metodologia do Trabalho Científico. 10 ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. Informação e documentação – NBR 
6027:2002 
______. Informação e documentação. Referências. 
NBR 6023:2002 
______. Informação e documentação. Citações. NBR 
10520:2002. 
 
______. Informação e documentação. Apresentação 
de Trabalhos Acadêmicos. NBR 14724:2011. 
 
DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e 
técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: 
Futura, 1998. 
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FURASTE, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o 
Trabalho Científico. Porto Alegre: Dactilo-Plus, 2003. 
 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho 
Acadêmico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Língua Portuguesa 68 H As variedades linguísticas na constituição da 
Língua Portuguesa – oralidade e escrita. A 
produção de textos. Tipologia textual da 
língua escrita. Ênfase no texto dissertativo-
argumentativo. Leitura crítica. Mecanismos 
semânticos da organização textual: a 
coerência, concordância verbal e nominal, 
regência verbal e nominal, emprego de 
pronomes. Técnicas de comunicação: verbal 
e não-verbal. Tipos de comunicação retórica. 
Técnicas de Redação. 

Básica: 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: Curso Prático 
de Leitura e Redação. Scipione. São Paulo: 1996. 
 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. 
Cortez. São Paulo, 2000. 
 

VANOYE, Francis. Usos da Linguagem: Problemas e 
Técnicas na Produção Oral e Escrita. São Paulo : Martins 
Fontes, 2009. 

 

Complementar 
CASTRO, Adriane Belluci Belório de [et al.]. Os 
degraus da produção textual. Bauru: EDUSC, 2003. 
 
CITELLI, Adilson. Comunicação e educação. A 
linguagem em movimento. São Paulo : Editora 
SENAC, 2002. 
 
CORRÊA, Manoel Luiz Gonçalves. Linguagem & 
comunicação social: visões da lingüística moderna. 
São Paulo: Parábola, 2002. 
 
MARTINS, José s. Redação Publicitária, teoria e 
prática. Atlas: São Paulo, 1997. 
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ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: Princípios e 
Procedimentos. Campinas: Pontes, 2000. 

Psicologia nas 
Organizações 

68 H Psicologia e turismo; A importância das boas 
relações interpessoais com colegas e 
clientes. Subjetividade, Atitudes, Percepção 
social; Grupo e desenvolvimento de equipes. 
Comunicação. Liderança. Motivação no 
trabalho. A Psicologia e a administração 
do trabalho nas organizações. Estudo da 
evolução do trabalho. Introdução à Psicologia 
Organizacional.Comportamento 
Microorganizacional. Diversidades nas 
organizações. Stress e Satisfação no trabalho 
e Qualidade de Vida. Relações Humanas 
Interpessoais e Comunicação Assertiva. 
Avaliação do Trabalho; Avaliação do 
Desempenho; Métodos de Avaliação para 
seleção e colocação; Treinamento de 
funcionários; Motivação; Comprometimento 
com a organização; Equipes de Trabalho; 
Liderança e poder nas organizações. 

Básica: 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para 
administradores. 5º Edição. São Paulo: Atlas, 2006. 

SILVA, F. B. Psicologia dos serviços em Turismo e 
Hotelaria: entender o cliente e atender com eficácia. São 
Paulo: Pioneira Thomson, 2004. 

 
ZANELLI, José Carlos, ANDRADE, Jairo Eduardo 
Borges e BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt. 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Complementar: 
DEJOURS, Christophe, ABDOUCHELI, 
Elisabeth e JAYET, Christian. Psicodinâmica do 
trabalho. 1  ed .  10. Reimpr. SãoPaulo: Atlas, 2009. 
 
MUCHINSKY, Paul. Psicologia Organizacional. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 
11a. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
 
ROSS, G.F. Psicologia do turismo. Trad. Dinah 
Azevedo. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
SOUZA, Silvia Regina de. Psicologia 

Comportamental Aplicada. Londrina/PR: EDUEL, 
2009. 
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Administração I 34 H Conceitos básicos das teorias administrativas: 
abordagens clássicas, humanísticas, 
neoclássicas, estruturalistas, 
comportamentais, sistêmicas, contingencial. 
Utilização dos conceitos na prática 
administrativa. Operações de serviços; 
Qualidade e produtividade em serviços; 
Terceirização, parceria. As funções 
administrativas frente às novas tendências. 
Sistemas organizacionais. Organização de 
aprendizagem. Processos organizacionais. 
Desempenho organizacional. Estratégias 
organizacionais. 

Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral 
da Administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 
 
PIMENTA, Maria Alzira. Gestão de pessoas em 
turismo: sustentabilidade, qualidade e comunicação. 
Campinas, SP: Alínea, 2004. 
 
PAULA, Ana Paula Paes de. Teoria Crítica nas 
Organizações. São Paulo: Thomson, 2008. 
 
Complementares: 
DUARTE, V. Y. Administração de sistemas 
hoteleiros: conceitos Básicos. Janeiro: Futura, 2003.  
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: 
transformando idéias em negócios.  3.ed. – Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
 
FERREIRA, Ademir Antônio; REIS, Ana Carla Fonseca;  
PEREIRA, Maria Isabel. Gestão Empresarial: de 
Taylor aos nossos dias (Evolução e tendências da 
moderna administração de empresas). 3. ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. 
Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia 
e práticas. – 22. Ed. – São Paulo: Atlas, 2005. 
 
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
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Teoria Geral do 
Turismo 

68 H Visão do curso e da profissão. A relação 
multidisciplinar do turismo com outras 
ciências. Definições técnicas e classificação 
do turismo e turista. Equipamentos, infra-
estrutura e serviços turísticos. Impactos do 
Turismo. Segmentação do mercado turístico. 
As organizações turísticas: nacionais e 
internacionais. Turismo e as tendências 
contemporâneas. O sistema de Turismo: 
conceitos, definições, dimensão, estrutura e 
dinâmica.  Operadores do Sistema de 
Turismo. 

Básica: 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 
12 ed. São Paulo. SENAC, 2007. 
 
PANOSSO NETTO, Alexandre. O que é Turismo. São 
Paulo: Brasiliense, 2010. 
 

PANOSSO NETTO, Alexandre; LOHMANN, Guilherme. 
Teoria do Turismo: conceitos, modelos e sistemas. 1. ed. 
São Paulo: Aleph, 2008. 

 

Complementar: 
DIAS, Reinaldo. Introdução ao Turismo. São Paulo. 
Atlas, 2005. 
 
HALL, Michel C; COOPER, Chris; TRIGO, Luiz 
Gonzaga Godoi. Turismo Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Elsevier – Campus, 2011. 
 
PANOSSO NETTO, A. (Org.); ANSARAH, M. G. R. 
(Org.). Segmentação do Mercado Turístico: Estudos, 
Produtos e Perspectivas. 1ª ed. Barueri-SP: Manole, 
2009. 
 
PANOSSO NETTO, Alexandre. Filosofia do Turismo; 
Teoria e Epstemologia. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2011. 
 

THOMAZI, Sílvia. Cluster de Turismo. São Paulo: Aleph: 
2006. 

História do Mato 
Grosso aplicada ao 

Turismo 

34 H Pré-história e ocupação humana das 
Américas e suas contribuições para o Turismo 
atual. A pré-história do Brasil e de Mato 

Básica: 
CAVALCANTE, Else. História de Mato Grosso para 
concursos e Vestibulares. Cuiabá: Carlini & Carliato, 
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Grosso como potencial ao uso turístico – sitos 
arqueológicos e museus. A história do Mato 
Grosso – primeiros habitantes / ocupação / 
MT colônia / Império / República. O papel do 
Africano na formação histórica de Mato 
Grosso e a contribuição afro descendente na 
formação sócio cultural ao longo da história 
de Mato Grosso. Grosso e seus reflexos no 
Turismo atual. A história como instrumento da 
compreensão da realidade social de Mato 
Grosso para o Turismo. 

2 Ed. 2007. 
 
MENDES, Marcos Amaral. História e Geografia de 
Mato Grosso. Cuiabá: Editora. Cafarnaum, 3ª Edição 
2009;  
 
SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato 
Grosso. Cuiabá, 2002.  p. 198-201. 
 
Complementar: 
CORRÊA FILHO, Virgílio. História de Mato Grosso. 
Várzea Grande: Fundação Júlio Campos, 1994. 
 
MENDONÇA, Rubens de. História de Mato Grosso. 
Cuiabá: 1979. 
 
PÓVOAS, Lenine. História da Cultura mato-
grossense. Cuiabá, 1982. 
 
SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. Revivendo Mato 
Grosso. Cuiabá: SEDUC, 1997. 
 
VIALOU. Águeda Vilhena. Pré-história do Mato 
Grosso. São Paulo: Edusp, 2006. 

2º SEMESTRE – Foco em Eventos 
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Gestão de Empresas 
Organizadoras de 

Eventos 

34 H Tipos de empresas de eventos. A busca da 
oportunidade de negócios em eventos. 
Escolhendo uma oportunidade de negócios 
em eventos. Passos para a regularização do 
negócio. Legislação aplicada.  Identificação da 
estrutura. Tipos de produtos e fornecedores. 

Básica: 
BRITTO, Janaína e FONTES, Nena. Estratégias para 
eventos: uma ótica do marketing e do turismo. São 
Paulo, SP: Aleph, 2002. 
 
CAMPOS, Luiz Cláudio, WYSE, Nely e ARAÚJO, 
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Análise de mercado de eventos. Definição do 
público alvo. Definição de produtos e serviços 
oferecidos com base no diferencial 
competitivo. A escolha e formação da equipe. 
Plano de negócios simplificado de uma 
empresa de eventos. A relação com o cliente e 
a fidelização. Indicadores de desempenho e 
modelos gerenciais de empresas de eventos. 
Planejamento estratégico e logística para 
empresas de eventos. Estratégias de 
marketing para empresas de eventos.  

Maria Luiza da Silva. Eventos: Oportunidade de novos 
negócios. Rio de Janeiro, RJ: Senac Nacional, 2000. 
 
FITZSIMMONS, James A. e FITZSIMMONS, Mona J. 
Administração de Serviços. São Paulo: Bookman, 
2004. 
 
Complementar: 
KIM, W. Chan e MAUBORGNE, Renée. A Estratégia 
do Oceano Azul Como Criar Novos Mercados e 
Tornar a Concorrência Irrelevante. Rio de Janeiro: 
Editora Campus Elsevier, 2005. 
 
HITT, Michael A., IRELAND, R. Duane e HOSKISSON, 
Robert E. Administração Estratégica. Trad. Eliane 
Kanner e Maria Emília Guttilla. 7a. edição. São Paulo: 
Cengage Learning, 2008. 
 
PETTY, Longenecker Moore. Administração de 
pequenas empresas. São Paulo: Atlas, 
2000. 
 
GONÇALVES, C. A; GONÇALVES FILHO, C; REIS, M. 
T. Estratégia Empresarial: o desafio nas 
organizações. São Paulo: Saraiva, 2006; 
 
BRUNI, A. e FAMÁ, R. Gestão de custos e formação 
de preços. São Paulo: Atlas, 2003. 

Planejamento e 
Organização de 

Eventos  

68 H Conceitos, classificações, tipologia e fases dos 
eventos; Associações de classe e legislação 
pertinentes; Empresas organizadoras e 
prestadoras dos serviços de eventos; 
Importância do mercado de eventos na 

Básica: 
ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. 3ed. 
Caxias do Sul: EDUCS, 2007. 
 
CESCA, Cleuza G. Gimenes. Organização de 
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atividade turística; Metodologia para o 
planejamento e organização de eventos 
(projeto e instrumentos de gestão); Etapas dos 
eventos: Pré-evento, trans e pós evento; 
Operacionalização dos eventos; Tipos de 
serviços em eventos; Equipamentos de 
eventos, comunicação em eventos; Serviços 
de eventos: alimentação, transporte, 
cerimonial, segurança, hospedagem, 
agenciamentos e atividades sociais e culturais. 
Controle e avaliação do evento. 

eventos: manual para planejamento e execução. 9ª 
ed. São Paulo: Summus, 2008. 
 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: 
teoria e prática. São Paulo: Cengale LEarning, 2012. 
 
Complementar: 
ZITTA, Carmen. Organização de eventos: da idéia à 
realidade. Brasilia: Editora Senac-DF, 2009. 
 
ZOBARAN, Sérgio. Evento é assim mesmo. Rio de 
Janeiro, RJ: Senac Rio, 2008. 
 
MATIAS, Marlene. Organização de Eventos: 
Procedimentos e Técnicas. São Paulo: Manole, 2010. 
 
MARTIN, Vanessa. Manual Prático de Eventos. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
 
MATIAS, Marlene. Planejamento, Organização e 
Sustentabilidade em Eventos Culturais, Sociais e 
Esportivos. Barueri/SP: Manole, 2011. 

Língua Espanhola 
Instrumental 

68 H Introdução à leitura e compreensão de textos 
coloquiais e específicos à área. Comunicação 
oral de nível básico enfatizando a prática das 
funções específicas da língua estrangeira 
relacionadas à área de turismo. 

Básica: 
GODED, Margarita; VARELA, Raquel. Bienvenidos: 
Turismo y Hostelería V 1. Madrid: Ed. En Clave/ELE, 
2006.   
 
GODED, Margarita; VARELA, Raquel. Bienvenidos: 
Turismo y Hostelería V 2. Madrid: Ed. En Clave/ELE, 
2006.   
 
PALOMINO, Maria Ángeles. Primer Plano 1. Madrid: 
Ed. Edelsa. 2000. (Libro Del Alumno). 
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Complementar: 
CLAVE. Diccionario de uso del español actual. 
Madrid, SM, 2000. 
 
FAJARDO, Mercedes y GONZÁLES, Suzana. Marca 
registrada – Español para Los Negócios.  Universidad 
de Salamanca – Madrid – 1995. 
 
GODED, Margarita; VARELA, Raquel. Bienvenidos: 
Turismo y Hostelería V 1. CD-AUDIO. Madrid: Ed. En 
Clave/ELE, 2006.   
 
GODED, Margarita; VARELA, Raquel. Bienvenidos: 
Turismo y Hostelería V 2. CD/AUDIO. Madrid: Ed. En 
Clave/ELE, 2006.   
 
GÓMEZ, Silvia C. Punto en Cuestión.  Inglaterra: 
Ed.SBS, 1998. 

Cultura e Turismo 34 H Bases conceituais sobre cultura; O 
determinismo biológico; O determinismo 
geográfico; Antecedentes históricos do 
conceito de cultura; Teorias sobre a origem da 
cultura; Teorias modernas sobre cultura; 
Elementos de Formação da Cultura; Cultura e 
Diversidade; Cultura e relações de poder; 
Cultura material e imaterial; Cultura Popular; 
Tradições e bens culturais; A formação da 
cultura de Mato Grosso; Cultura Afro 
Brasileira; Atualidades sobre a Cultura de 
Mato Grosso; Elementos da Cultura de Mato 
Grosso; Cultura e Turismo: Turismo cultural; 
Impactos do turismo sobre a cultura; 
Sustentabilidade cultural; Interpretação do 

Básica: 
CAMARGO, Patrícia; CRUZ, Gustavo. Turismo 
Cultural: estratégias, sustentabilidade e tendências. 
Ilhéus/BA: Edtus, 2009. 
 
COSTA, Flávia Roberta. Turismo e Patrimônio 
Cultural. São Paulo: SENAC, 2009. 
 
MARTINS, Clerton. Turismo, Cultura e Identidade. 
São Paulo: Roca, 2003. 
 
Complementar: 
CONTE. Cláudio Quoos. FREIRE. Marcus Vinicius de 
Lamonica (org) Centro Histórico de Cuiabá: 
Patrimônio do Brasil. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. 



 

www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65) 3318-1500 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 – e-mail: servicos@cba.ifmt.edu.br   Página 57 
 

patrimônio para o turismo; Planejamento de 
produtos turísticos com base na cultura; 
Turismo cultural em Cuiabá: possibilidades e 
limitações. Noções básicas de educação 
patrimonial.  

FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PELEGRINI, Sandra de 
Cassia Araujo. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio 
de Janeiro: Ed. Zahar, 2009. 
 
JUNIOR, Moisés Mendes Martins. Revendo e 
reciclando a Cultura Cuiabana. Cuiabá: Janina, 
2006. 
 
LOUREIRO. Roberto. Cultura Matogrossense: 
Festas de Santo e outras tradições. Cuiabá, MT: 
Entrelinhas, 2006. 
 
MONICA, Laura Della. Turismo e Folclore. São Paulo: 
Global Editora, 2005. 

Cerimonial Protocolo 
e Etiqueta  

68 H Histórico: evolução, origem e importância do 
cerimonial e protocolo no âmbito das 
Organizações Públicas e Privadas; 
Organização do cerimonial e Protocolo Oficial 
e de Eventos Empresariais; Ordem geral de 
precedência e as particularidades nos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, níveis 
federal, estadual e municipal. Símbolos 
Nacionais – forma e apresentação. Normas e 
comportamentos. Ética no cerimonial e no 
protocolo oficial.Mestre de cerimônia. Etiqueta 
Linguagem protocolar (verbal e não-verbal); 
Boas maneiras sociais e profissionais; Tipos 
de serviços (francesa, inglesa e americano), 
comportamento à mesa, tipos de etiquetas: 
doméstico, social e empresarial. Trajes para 
eventos. 

Básica: 
LUZ, Olenka Ramalho. Cerimonial Empresarial. 
Curitiba: Saraiva, 2012.  
 
MEIRELLES, Gilda Fleury. Protocolo e cerimonial: 
normas, ritos e pompa. São Paulo: IBRADEP, 2006. 
 
SALGADO, Paulo Regis. Protocolo, Cerimonial e 
Etiqueta em Eventos. São Paulo: Paulus, 2010. 
 
Complementar: 
ARRUDA, Fábio. Chique e Útil – Como organizar e 
como frequentar eventos. 3 ed, Arx 2008. 
 
KALIL, Glória. Alô Chics. Rio de Janeiro: Ediouro, 
2007 
 
LUZ, Olenka Ramalho. Cerimonial, protocolo e 
Etiqueta: Introdução ao Cerimonial do Mercosul. 
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São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
NUNES, Marina Martinez. Cerimonial para Executivo. 
Porto Alegre: Doravante, 2006. 
 
OLIVEIRA, J. B. Como promover eventos: 
Cerimonial e Protocolo na prática. São Paulo: 
Madras, 2000. 

Captação, Promoção  
e Segurança em 

Eventos  

34 H Eventos como estratégia no mundo dos 
negócios; O marketing de eventos: significado 
e abrangência; O evento como produto; 
Geração e captação de eventos; Consórcios; 
Estratégias e técnicas para a captação de 
eventos nacionais e internacionais. Clientes 
potenciais. Parcerias com agentes da cadeia 
produtiva do turismo e setores da comunidade. 
Elaboração de projetos de captação e 
desenvolvimento, avaliação técnica do destino 
do evento, elaboração do calendário de 
eventos. 
 

Básica: 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: 
teoria e prática. São Paulo: Cengale LEarning, 2012. 
 
PIPOLO, Igor de Mesquita. Segurança de Eventos: 
Novos desafios e perspectivas para a produção. 1.ed. 
São Paulo: Reino Editorial, 2010. 
 
HOYLE Jr., Leonard H.. Marketing de Eventos: Como 
promover com sucesso eventos, fest., conv., expos. 
São Paulo: Atlas, 2003. 
 
Complementar: 
KOTLER, Philip.  Marketing Público: como atrair 
investimentos, empresas e turismo para cidades, 
regiões e países. Makorn Books. São Paulo, 
1994. 
 
MANDARINI, Marcos. Segurança Corporativa  
Estratégica. São Paulo: Manole, 2005.  
 
MONTES, Valéria Alves; CORIOLANO, Luzia Neide M. 
T. Turismo de Eventos: promoções e parcerias no 
Brasil. In: Turismo em Análise, v. 14, n.º 1, p. 40-64, 
maio de 2003. 
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OLIVEIRA, J. B. Como promover eventos: 
Cerimonial e Protocolo na prática. São Paulo: Madras, 
2000. 
 
PAIVA, H. A., NEVES, M. F. Planejamento 
Estratégico de Eventos. São Paulo: Editora Atlas, 
2008. 

Metodologia 
Científica  

34 h Metodologia científica; ciência e conhecimento 
científico; método científico; pesquisa e 
desenvolvimento científico; métodos de 
pesquisa científica; organização e orientação 
da pesquisa científica; consulta da literatura; 
difusão do conhecimento científico. 

Básica: 

ALVES-MAZZOTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. Os 
métodos nas ciências naturais e sociais: pesquisa 
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2003. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e 
técnicas de pesquisas em turismo. São Paulo: 
Futura, 2004. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de 
pesquisa.  São Paulo : Atlas, 2002. 159 p. 

 

Complementar:  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa 
social. 4 ed. São Paulo : Atlas, 1996. 208 p. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de.  Tratado de metodologia 
científica. São Paulo: Pioneira, 1998. 320p 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 
21ª edição pensada e ampliada. São Paulo: Cortez, 
2000. 
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YIN, Robert K. Estudo de caso. Planejamento e 
métodos. Porto Alegre – RS:, Bookmann, 2005 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

3º SEMESTRE – Foco em Agenciamento de Viagens 
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Gestão de Agências 
de Viagens 

34 H  A concepção da agência. O foco do negócio. 
Procedimentos para abertura de uma agência. 
Legislação aplicada. Estrutura Organizacional. 
A busca da oportunidade de negócios em 
agenciamento de viagens. Passos para a 
regularização do negócio. Identificação da 
estrutura. Plano de negócios simplificado de 
uma empresa de eventos. A relação com o 
cliente e a fidelização. Indicadores de 
desempenho e modelos gerenciais de 
empresas de eventos. Planejamento 
estratégico e logística para empresas de 
eventos. Estratégias de marketing para 
agências de viagens. A produtividade. 
Aspectos financeiros. Viabilidade econômica.  

Básica: 
BRAGA, Débora Cordeiro (org.). Agência de viagens 
e turismo: práticas de mercado. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 
 
CANDIOTO, Marcela Ferraz. Agências de Turismo 
no Brasil. São Paulo: Campus, 2012.  
 
PETROCHI, Mario e BONA, André. Agências de 
turismo: Planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 
2003. 
 
Complementar: 
DANTAS, José Carlos de Souza. Qualidade do 
atendimento nas agências de viagens: uma questão 
de gestão estratégica. 2 ed. Rocca. São Paulo: 2008. 
 
HOLLANDA, J. Turismo: operação e agenciamento. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2003. 
 
MAMEDE, Gladston. Agencias, viagens e excursões: 
regras jurídicas, problemas e soluções. Barueri/SP: 
Manole, 2003.  
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MARIN, Airton. Tecnologia da Informação nas 
Agências de Viagens: em busca da produtividade e 
do valor agregado. São Paulo: ALEPH, 2004. 
 
TOMELIN,Carlos Alberto. Mercado de agências de 
viagens e turismo: como competir diante das novas 
tecnologias. São Paulo: Aleph, 2001. 

Agências de Viagens 
e Operações 

Turísticas 

68 H Terminologia empregada; Principais atividades 
e serviços; Tipologia, classificação e 
particularidades; Estrutura organizacional e 
perfil dos funcionários; Sistemas globais de 
distribuição; Planejamento e desenvolvimento 
de pacotes e excursões turísticas rodoviárias e 
aéreas; Cálculos tarifários; Montagem e 
operação de roteiros de viagens. O que é o 
agenciamento de viagens, o papel e a 
importância das agências de viagens no 
processo de comercialização do turismo. 
Agenciamento emissivo e agenciamento 
receptivo. Formatação de roteiros turísticos 
urbanos. Noções básicas de condução 
turística.  

Básica: 
CANDIOTO, Marcela Ferraz. Agências de turismo no 
Brasil. São Paulo: Campus, 2012. 
 
BRAGA, Debora Cordeiro (Org.). Agências de 
Viagens e Turismo – práticas de mercado. Rio de 
Janeiro: Campus/Elsevier, 2008. 
 
HOLLANDA, J. Turismo: operação e agenciamento. 
Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2003. 
 
Complementar:  
PETROCCHI, M; BONA, A. Agência de Turismo: 
planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 2003. 
 
MARIN, Airton. Tecnologia da Informação nas 
Agências de Viagens: em busca da produtividade e 
do valor agregado. São Paulo: ALEPH, 2004. 
 
DANTAS, José Carlos de Souza. Qualidade do 
atendimento nas agências de viagens: uma questão 
de gestão estratégica. 2 ed. Rocca. São Paulo: 2008. 
 
MAMEDE, GLADSTON. Agências, Viagens e 
Excursões: regras jurídicas, problemas e soluções. 
São Paulo: Manole, 2002. 
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TOMELIN, C.A. Mercado de agências de viagens e 
turismo. São Paulo: Aleph, 2001. 

Geografia Aplicada 
ao Turismo 

68 H Análise do papel do Turismo no Brasil no 
cenário de globalização da economia e da 
mundialização; Tratamento conceitual do 
espaço turístico em geografia; Elementos do 
espaço turístico e categorias de análise num 
enfoque geográfico. Leitura, propriedades e 
classificação qualitativa da paisagem para fins 
turísticos; Espaço, lugar e percepção: o 
Turismo e a produção do não-lugar; A 
produção e o consumo; paisagem e sua 
transformação como recurso turístico; 
Urbanização Turística; Turismo e 
subdesenvolvimento; A atividade humana e 
produção do espaço; As paisagens naturais do 
Brasil, com foco no Estado de Mato Grosso e 
sua potencialidade turística. O turismo no 
contexto internacional e o fluxo turístico. 
Principais países emissores e receptores de 
turismo no globo. As características 
geográficas – relevo, clima, vegetação e 
hidrografia, economia e população das 
principais regiões turísticas mundiais. Noções 
básicas de cartografia do turismo. Mapas 
turísticos.  

Básica: 
CRUZ. Rita de Cassia Ariza da. Introdução à 
geografia do Turismo. 2 ed. São Paulo: Roca, 2003. 
 
PAES, Maria Tereza Duarte. Geografia, Turismo e 
Patrimônio Cultural. São Paulo: Annablume, 2010. 
 
XAVIER, Herbe. A Percepção Geográfica do 
Turismo. São Paulo: Aleph, 2007. 
 
Complementar: 
DUQUE, Renato Câmara e MENDES, Catarina Lutero. 
Planejamento Turístico e a Cartografia. São Paulo: 
Alínea, 2006. 
 
MORENO, Gislaene, HIGA, Tereza Cristina Souza. 
Geografia de Mato Grosso. Território, Sociedade, 
Ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. 
 
PEARCE, Douglas G. Geografia do turismo: fluxos e 
regiões no mercado de viagens. São Paulo: Aleph, 
2003. 
 
SERRANO, Célia Maria de Toledo; BRUHNS, Heloísa 
Turini. (Orgs.). Viagens à natureza: turismo, cultura e 
ambiente. Campinas: Papirus, 1997. 
 
YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana Fani Alessandri; 
CRUZ, Rita de Cássia Anza da (orgs.) Turismo, 
espaço, paisagem e cultura. 2ª ed. São Paulo: Ed. 
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Hucitec, 1999. 

Operação em 
Transportes 

68 H Meios de transportes e Turismo; Aspectos 
históricos e conceituais dos transportes e de 
suas diferentes modalidades. Tecnologia dos 
meios de transportes. Tendências e modelos 
de sistemas de transportes. Impacto atual das 
novas tecnologias e tendências estruturais dos 
meios de transporte. A globalização e o 
transporte turístico. Impacto Econômico e 
Ambiental dos transportes turísticos. Infra-
estrutura e legislação brasileira de apoio aos 
transportes. 

Básica: 
PAGE, S. J. Transporte e Turismo. 2 ed. Porto Alegre: 
Ed. Bookman, 2008. 
 
PALHARES, G. L. Transportes Turísticos. São Paulo: 
Aleph Publicações, 2002. 
 
TORRE, F. Sistemas de Transportes Turísticos.São 
Paulo: Ed. Roca, 2002. 
 
Complementar: 
AMARAL, R. Cruzeiros marítimos. São Paulo: 
Manole, 2006. 
 
DI RONÁ, R. Transportes no Turismo. São Paulo: 
Manole, 2002. 
 
MOSSO, Mario Manhães. Transporte: gestão de 
serviços e de alianças estratégicas. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2010. 
 
PAOLILLO, André Milton; REJOWSKI, Miriam. 
Transportes. São Paulo: Aleph, 2002.  
 
VALENTE, Amir. ET AL. Gerenciamento de 
Transportes e Frotas. 2 ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 

  
 
 
 
 

  



 

www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65) 3318-1500 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 – e-mail: servicos@cba.ifmt.edu.br   Página 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociologia e 
Antropologia do 

Turismo 

34 H Sociologia: fundamentos teóricos da 
sociologia. Homem e Sociedade. A sociedade 
de consumo e as políticas culturais. Sociologia 
do turismo. Sociedade, indivíduo, 
personalidade e cultura. O turismo como um 
fenômeno sócio-cultural. Abordagens 
sociológicas no estudo do turismo. Os 
processos turísticos no contexto da sociedade 
global. Os novos padrões de mobilidade na 
sociedade global e o turismo Os processos 
turísticos e seus efeitos sociais e culturais. 
Antropologia: conceito, objeto e objetivo de 

Básica: 
KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para 
uma nova compreensão do lazer e das viagens. 3ª ed. 
São Paulo: Aleph, 2004. 
 
LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. 
Sociologia Geral. 7ed. São Paulo: 2008. 
 
SANTANA, Agustín. Antropologia do Turismo: 
analogias, encontros e relações. São Paulo: Aleph, 
2009. 
Complementar: 
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estudo. Antropologia cultural e turismo: relação 
e importância. Tipos de sociedades e formas 
culturais. O estudo da antropologia e sua 
importância para o desenvolvimento do 
turismo cultural no Brasil e no Estado de Mato 
Grosso. 

DIAS, Reinaldo. Sociologia do Turismo. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
 
BURNS, Peter M. Turismo e Antropologia: uma 
introdução. São Paulo: Chronos, 2002. 
 
LEITE JUNIOR, Plínio Pimentel. O Valor Social do 
Turismo. São Paulo: Roca, 2007. 
 
MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma 
introdução. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia Cultural. 
Iniciação. Teorias e temas. Petrópolis, Vozes, 2005. 

Administração II  34 H Recursos humanos: visão operacional e 
estratégica; políticas e práticas de suprimentos 
de recursos humanos; descrição e análise de 
cargos, recrutamento e seleção de pessoal; 
Competência profissional em Truísmo e 
Hotelaria; avaliação do desempenho; 
remuneração tradicional e flexível; treinamento 
e desenvolvimento de pessoal; Efetividade em 
recursos humanos; Higiene, segurança e 
qualidade de vida no trabalho; 
Comportamentos e atitudes assertivas. 
Habilidades gerenciais: gerência participativa, 
Liderança, Motivação, Percepção. Diferenças 
individuais. O trabalho de equipe: conceitos e 
formas. avaliação e monitoramento na gestão 
de pessoas; sistemas de informações em 
gestão de pessoas; gestão por competências, 
liderança e motivação, gestão de pessoas em 
turismo e hotelaria. 

Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: edição 
compacta. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, 
processos, tendências e perspectivas. São Paulo, 
Atlas, 2002.  
 
PIMENTA, Maria Alzira. Gestão de Pessoas em 
Turismo: sustentabilidade, qualidade e 
comunicação. Campinas: Alínea, 2004. 
 
Complementar:  
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina 
do trabalho do dia-a-dia. 8. ed. Belo Horizonte: INDG 
Tecnologia e Serviços, 2004.  
 
CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. 9. ed. 
Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 
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DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sylvia Constant (Org). 
Gestão com pessoas e subjetividade. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
 
GARCIA, Adriana Amadeu Garcia. Gestão de 
Pessoas: estratégias e integração organizacional. 
2.ed.São Paulo, Atlas, 2009.  
 
POWERS; BARROWS. Administração no Setor de 
Hospitalidade. São Paulo: Atlas, 2004. 

Sistema de 
Informação para 

Agências de Viagens 

34 H Tecnologias da informação aplicadas às 
agências de viagens. Gestão da informação 
em agências: sistema GDS e softwares 
específicos – front office e back office.  

Básica: 
MARIN, Airton. Tecnologia da informação nas 
agências de viagens: em busca da produtividade e do 
valor agregado. São Paulo: Aleph, 2004.  
 
MIDDLETON, Vitor. Marketing de turismo: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
 
NORTON, Peter. Distribuição da informação 
eletrônica em turismo e hotelaria. Porto Alegre: 
Boockman, 2001.  
 
 
Complementar: 
CANDIOTO, Marcela Ferraz. Agências de turismo no 
Brasil. São Paulo: Campus, 2012. 
 
BRAGA, Débora Cordeiro (org.). Agência de viagens 
e turismo: práticas de mercado. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 
 
HOLLANDA, J. Turismo: operação e agenciamento. 
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Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2003. 
 
PETROCHI, Mario e BONA, André. Agências de 
turismo: Planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 
2003. 
 
O´CONNOR, P. Distribuição da informação 
eletrônica em turismo e hotelaria/Trade. Porto 
Alegre: bookman, 2001.   

4º SEMESTRE – Foco em Hotelaria 
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORARIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

    

Administração III 34 H Conceito, características e desafios ao 
empreender; criação, gestão e sobrevivência 
de novos empreendimentos; o 
empreendedorismo como resposta ao novo 
conceito de empregabilidade; desenvolvimento 
de atitudes, capacidades e habilidades 
empreendedoras; plano de negócios: estrutura 
e elementos do plano; desenvolvimento de um 
plano de negócios turísticos.  
 

Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando 
asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 
2006.  
 
DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo: 
transformando idéias em negócios. 2. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2005.  
 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito 
empreendedor (entrepreneurship): prática e 
princípios. São Paulo: Pioneira; Thompson, 2005.  
 
 
Complementar:  
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa: uma 
idéia, uma paixão e um plano de negócios – como 
nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 30. 
ed.rev. e atual. São Paulo: Cultura, 2006.  
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DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: 
fundamentos da iniciativa empresarial. 8. ed. São 
Paulo: Makron Books; Pearson, 2005.  
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da 
Administração. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003 
 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da 
administracão: da revolução urbana a revolução 
digital. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002.  
 
SALIM, Cesar Simões. Construindo planos de 
negócio. 3 ed. rev. e atualizada, Campus Elsevier, 
2005.  

Língua Inglesa 
Instrumental  

68 H Introdução à leitura e compreensão de textos 
coloquiais e específicos à área. Comunicação 
oral de nível básico enfatizando a prática das 
funções específicas da língua estrangeira 
relacionadas à área de turismo. 

Básica: 
OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. English file. 
Student’s book 1 e 2. New York: Oxford University, 
2000. 
 
DUCKWORTH, Michael. At your service. English for 
the travel and tourism student. Workbook. New 
Yourk: Oxford university press. 1995. 
 
FRAXINO, André; PERUSSO, André. Inglês para 
Profissionais de Turismo. Disal Editora, 2011. 
 
Complementar: 
BIAGGI, Enaura & STAVALE Emeri. Enjoy Your Stay. 
Disal Editora.2006. 
 
COSTA, Francisco Araujo da. Inglês para Turismo e 
Hotelaria: a comunicação essencial para o dia a dia. 
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Rio de Janeiro: Campus, 2006.  
 
CRUZ, Decio Torres. Inglês para Turismo e Hotelaria. 
Disal Editora. 2005. 
 
MUNHOZ, Rosangela. Inglês instrumental – 
estratégias de leitura. Modulo 1 e 2. São Paulo: 
textonovo, 2005. 
 
STOTT, Trish; Buckingham, Angela . At your 
 ervisse. English for the travel and tourist industry. 
Workbook. New York: Oxford University Press. 4° 
edição 2000. 

Hospitalidade em 
Turismo  

34 H Definição, abrangência e tipos de 
hospitalidade. Questões Contemporâneas do 
Turismo e da Hospitalidade. A hospitalidade 
brasileira. Organização, Administração e 
comercialização da hospitalidade.  

Básica: 

CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. Hospitalidade. São 
Paulo: Aleph, 2004. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti, BUENO, Marielys 
Siqueira. (orgs.). Hospitalidade: cenários e 
oportunidades. São Paulo: Thomson, 2003. 

GRINOVER, Lúcio. A hospitalidade, a cidade e o turismo. 
São Paulo: Aleph, 2007. 

 

Complementar: 

GUERRIER, Yvonne. Comportamento organizacional em 
hotéis e restaurantes. 3. Ed. São Paulo: Futura, 2003. 

 
DARKE, Jane e GURNEY, Craig. “Como alojar? 
Gênero, hospitalidade e performance”. In: 
LASHLEY, Conrad e MORRISSON, Alison. Em busca 
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da hospitalidade. Barueri: Manole, 2004. P. 111-144. 
 
DIAS, Célia Maria de Moraes (org.). Hospitalidade: 
reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002. 
 
GODBOUT, Jacques T. O espírito da dádiva. Lisboa: 
Piaget, 1997. 

 
MULLINS, Laurie J. Gestão de hospitalidade e 
comportamento organizacional. 4. Ed. Trad. 
Vinícius Figueira. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

Gestão de 
Hospedagem 

68 H Operacionalidade do setor de hospedagem: 
Gerência, reservas, recepção, governança, 
lavanderia. Processos e rotinas da governança 
em meios de hospedagem. Processos e 
rotinas do setor de reservas e recepção de 
meios de hospedagem. Processos e rotinas de 
do setor de A e B  e Eventos em meios de 
hospedagem. Processos e rotinas do setor de 
lazer de meios de hospedagem.  
 

Básica: 
CÂNDIDO, Índio. Governança em Hotelaria. Caxias 
do Sul; Educs,1996. 
 
NINEMEIER. HAYES, DAVID K. Gestão de 
Operações Hoteleiras.  São Paul: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
 
OLIVEIRA, Giovanna Bonelli. Camareira: Mercado 
profissional. São Paulo: SENAC, 2009. 
 
Complementar: 
CANDIDO, Índio. VIEIRA, Elenara Vieira de.  Gestão 
de Hotéis: técnicas, operações e serviços. Caxias 
do Sul: EDUCS, 2003. 

 

__________ .Gerente de hotel; alguns 
procedimentos e obrigações do gerente hoteleiro. 
1. Ed. Porto Alegre:[s.n.], 1994. 
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DI MURO PEREZ, Luiz. Manual Prático de Recepção 
Hoteleira.São Paulo: Roca, 2001. 

 

DAVIES, Carlos A. Manual de Hospedagem: 
Simplificando Ações na Hotelaria. Caxias do 
Sul:EDUCS,2002. 

 

VALLEN, Gary K & VALLEN, Jerome.  Check in Check out 
– Gestão e Prestação de Serviços em Hotelaria. Porto 
Alegre: Bookman, 2003. 

Sistema de 
Informação para 

Hotelaria  

34 H Tecnologias da informação aplicada à 
Hotelaria. Gestão da informação para 
empresas hoteleiras: hardware e softwares 
específicos para hotelaria. 

Básica 
O´CONNOR, P. Distribuição da informação 
eletrônica em turismo e hotelaria/Trade. Porto 
Alegre: bookman, 2001.  
 
DUARTE. Vladir Vieira. Administração de Sistemas 
Hoteleiros: Conceitos Básicos. Editora: Senac ISBN: 
8573590017. Ano: 1996. 
 
CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. 9. Ed. 
Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 
 
Complementar: 
ANDRADE, Nelson; BRITO, Paulo Lúcio de; JORGE, 
Wilson Edson. Hotel Planejamento e Projeto. São 
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2001. 
 
CANDIDO, Índio. VIEIRA, Elenara Vieira de.  Gestão 
de Hotéis: técnicas, operações e serviços. Caxias 
do Sul: EDUCS, 2003. 
 
CRUZ. Tadeu. Sistemas de informações gerenciais. 
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Tecnologias de informação e a empresa do século XXI. 
São Paulo: Atlas, 3 ed., 2003. 
 
DAVIES, Carlos A. Manual de Hospedagem: 
Simplificando Ações na Hotelaria. Caxias do 
Sul:EDUCS,2002. 

 

VALLEN, Gary K & VALLEN, Jerome.  Check in Check 
out – Gestão e Prestação de Serviços em Hotelaria. 
Porto Alegre: Bookman, 2003. 

Alimentos e Bebidas  68 h  História da gastronomia; Interfaces da 
Gastronomia; o mercado de alimentos e 
bebidas. A relação e importância dos 
alimentos e bebidas para o turismo. Mise en 
place. Etiqueta à mesa. Tipos de serviços à 
mesa.  Organização e funcionamento da 
cozinha e de um restaurante.  Organização e 
funcionamento do bar; Noções de 
planejamento de cardápios; Gestão da brigada 
de alimentos e bebidas; Visão geral sobre os 
principais tipos de bebidas. Iniciação a 
enologia; Características do profissional de 
serviços de alimentos e bebidas; Tipos e 
regras de serviço de restaurante; Serviços de 
bebidas; Classificação dos coquetéis; 
Materiais necessários para estruturação 
do bar; Noções de fabricação das bebidas 
alcoólicas. 
Organizações e Serviços de Alimentação: 
administração e gerência. Logística e 
expectativas em processos e Plano de 
negócios empresariais em serviços de 
alimentação. Relações: contábeis, com 

Básica: 
CASTELLI, G. Hospitalidade – Na perspectiva da 
gastronomia e da hotelaria. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
 
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos e Bebidas. 4 ed. 
Caxias do Sul/RS: Educs, 2010. 
 
SCHLÜTER, Regina. Gastronomia e turismo. São 
Paulo: Aleph, 2003. 
 
Complementar:  
INSTITUTO DE CULINÁRIA DA AMÉRICA. Arte de 
Servir: um guia para conquistar e manter clientes 
destinado a funcionários, gerentes e proprietários de 
restaurante.São Paulo: Roca, 2004. 
 
FONSECA, M. T. Tecnologias gerenciais de 
restaurantes. São Paulo: SENAC, 2006. 
 
RIBEIRO, Carlos Manoel Almeida. Gastronomia: 
história e cultura. São Paulo: Hotec, 2006. 
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fornecedores e clientes. SENAC. DN. O Mundo da Cozinha. Silvia Vieira; 
Francisco Tommy Freund; Rose Zuanetti. Rio de 
Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2001. 
 
BRAGA,  Roberto M. M. Gestão da Gastronomia: 
Custos formação de preços, gerenciamento e 
planejamento do lucro. São Paulo: SENAC, 2001. 

Gestão de Negócios 
Hoteleiros 

34h A gerência de meios de hospedagem: 
atribuições, função e rotina de trabalho.  
Operacionalidade do setor de alimentos e 
bebidas, eventos e lazer em meios de 
hospedagem. Utilização de softwares na 
hotelaria e a Internet como ferramenta 
estratégica. Apresentar as práticas da 
hotelaria tradicional aplicadas ao 
estabelecimento hospitalar. Gestão de 
pessoas em hotelaria. 

Básica: 
 
CAON, Mauro. Gestão estratégica de serviços de 
hotelaria. São Paulo: Atlas, 2008. CASTELLI, Geraldo. 
Administração hoteleira. Editora Educs, 2001. 9 ed.  
 
CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade sob a perspectiva 
da gastronomia e da hotelaria. Caxias do Sul: EDUCS, 
2005.  
 
DAVIES, Carlos Alberto. Cargos em hotelaria. 4 ed. 
Caxias de Sul, RS: Educs, 2010. 
 
Complementar:  
 
CÂNDIDO, Índio. Governança em Hotelaria. Caxias 
do Sul; Educs,1996. 
 
NINEMEIER. HAYES, DAVID K. Gestão de 
Operações Hoteleiras.  São Paul: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
 
OLIVEIRA, Giovanna Bonelli. Camareira: Mercado 
profissional. São Paulo: SENAC, 2009. 
 
CANDIDO, Índio. VIEIRA, Elenara Vieira de.  Gestão 
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de Hotéis: técnicas, operações e serviços. Caxias 
do Sul: EDUCS, 2003. 

 

__________ .Gerente de hotel; alguns 
procedimentos e obrigações do gerente hoteleiro. 
1. Ed. Porto Alegre:[s.n.], 1994. 
 
 

5º Semestre: Foco em Planejamento do Turismo 
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Estatística  34 H  A natureza da estatística. Principais tipos de 
distribuições estatísticas; Técnicas de 
amostragem; Coleta, tratamento e análise de 
informações em turismo; Parâmetros e 
estatística: média aritmética, variância, desvio-
padrão e coeficiente de variação; Estatística 
descritiva e inferencial; Níveis de mensuração; 
Apresentação e desenvolvimento das 
principais representações gráficas utilizadas e 
aplicadas no turismo; Análise de 
representações gráficas. 

Básica: 
BARBOSA, Dalva Regina Ribeiro; MILONE, Giuseppe. 
Estatística Aplicada ao Turismo e Hotelaria. São 
Paulo: Thomson, 2004. 
 
LEVIN, Jack. Estatística Aplicada às Ciências 
Humanas. 2 ed. São Paulo: Harbra,1987. 
 
TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica 
para o curso de Turismo. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
 
Complementar: 
KIRSTEN, José Tiacci. Estatística Aplicada Às 
Ciências Humanas e ao Turismo. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
 
STEVENSON, Willian J. Estatística aplicada à 
administração. São Paulo: Harbra, 1986.   
 
LEVINE, David M.; BERENSON, Mark L.; STEPHAN, 
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David. Estatística: teoria e aplicações usando o 
Microsoft Excel em Português. Tradução Teresa 
Cristina Padilha de Souza. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000. 
 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística Geral e 
Aplicada. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
COSTA, Sérgio Francisco. Introdução ilustrada à 
Estatística. São Paulo: Harbra, 1992. 

Ecoturismo  34 H  Origem e evolução do Ecoturismo. O que é 
Ecoturismo. Educação Ambiental: conceitos, 
evolução e marcos referenciais. Objetivos e 
princípios orientadores do processo da 
Educação Ambiental. Princípios e objetivos da 
atividade eco turística. Tendências do 
Ecoturismo. Relação do Ecoturismo com a 
sustentabilidade regional. Envolvimento com o 
processo histórico e as comunidades locais. 
Normatização e diretrizes do Ecoturismo. 
Impactos do Ecoturismo. Capacidade e carga 
no ecoturismo. O planejamento do Ecoturismo. 
O terceiro setor e o ecoturismo.  Turismo de 
Aventura. Normatização do Turismo de 
Aventura.  Ecoturismo no contexto de Mato-
grossense. 

Básica: 
LINDBERG, Kreg.  Ecoturismo: Um Guia para 
Planejamento e Gestão. São Paulo/SP: SENAC, 1995, 
292p. 
 
COSTA, Patrícia Cortês. Ecoturismo. São Paulo/SP: 
Aleph, 2002. Coleção ABC do Turismo. 
 
MENDONÇA, Rita; NEIMAN, Zysman. Ecoturismo no 
Brasil. São Paulo: Manole, 2005. 
 
Complementar: 
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento 
Ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2007. 
 
BENSUSAN, Nurit. Conservação da Biodiversidade. 
Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
RUSCHMANN, D. Turismo e planejamento 
sustentável. Campinas: Papirus, 2001. 
 
RUSCHMANN, Dóris; PHILIPPI JR, Arlindo.  Gestão 
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Ambiental e Sustentabilidade no Turismo. 
Barueri/SP: Manole, 2009. 
 
PIRES, Paulo do Santos. Dimensões do Ecoturismo 
– São Paulo: Ed. SENAC, 2002. 

Economia do 
Turismo 

34 H  Retrospectiva histórica da evolução do 
pensamento econômico. Os principais 
conceitos econômicos utilizados na 
atividade turística. Análise microeconômica 
do turismo: demanda turística, oferta 
turística e mercado turístico. Análise 
macroeconômica do turismo: fluxo circular 
da renda, produto nacional e renda nacional. 
Efeito multiplicador do Turismo: enfoque de 
renda, emprego, produto e receita. Balanço 
de Pagamentos, Taxa de Câmbio e outras 
medidas econômicas agregadas. Turismo 
nos cenários econômicos global, nacional e 
regional. 

Básica: 
LAGE, Beatriz Helena Gelas; MILONE, Paulo César. 
Economia do Turismo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
  
LAGE, Beatriz Helena Gelas; MILONE, Paulo César. 
Turismo na economia. São Paulo: Aleph, 2004.  
  
FERNANDES, Ivan Pereira; COELHO, Márcio Ferreira. 
Economia do Turismo. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2011. 
 
Complementar: 
ROSSETI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. 
ed. São Paulo: Atlas: 2000. 
 
LEMOS, Leandro de. Turismo: Que negócio é esse?: 
Uma análise da economia do turismo. Campinas: 
Papirus, 1999. 
 
LEMOS, Leandro de. O Valor Turístico na Economia da 
Sustentabilidade. São Paulo: Aleph, 2005. 
 
TRIBE, John. Economia do Lazer e do Turismo. 2 ed. 
São Paulo: Manole, 2003. 
 
VASCONCELOS, Marco Antonio; CARVALHO, Luiz 
Carlos. Introdução a Economia do Turismo. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
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Cartografia do 
Turismo  

34 H  Cartografia e Turismo; discussão de conceitos 
aplicados às necessidades de Cartografia 
turística. Para entender um mapa: mapas 
antigos, evolução no processo de 
mapeamento. Noções básicas de orientação e 
localização. Projeções cartográficas, 
localização e orientação.  Coordenadas 
geográficas . Escala . Leitura de um mapa. A 
linguagem dos mapas: cores, alfabeto 
cartográfico e legenda. Bússola e Azimute. 
Declinação magnética. Fuso horário. 
Metereologia, turismo, cartografia. Mapas 
turísticos: mapas no turismo, um mapa para o 
turista. Sinalização turística: símbolos de 
informação pública usados no turismo.  

Básica: 
MARTINELLI, Marcelo, RIBEIRO, P. R. Cartografia 
para o turismo: símbolo ou linguagem gráfica/ in 
RODRIGUES, A. B. (Org.) Turismo e desenvolvimento 
local. São Paulo: Hucitec, 1997. 
 
DUQUE, Renato Câmara e MENDES, Catarina Lutero. 
Planejamento Turístico e a Cartografia. São Paulo: 
Alínea, 2006. 
 
MARTINELLI, M. Cartografia do Turismo: que 
cartografia é essa? In: LEMOS, Inês G. de. Turismo: 
impactos Socioambientais. São Paulo: Hucitec, 1996.  
 
 
Complementar: 
MOURA, A. C. M. RIBEIRO, R. C.. Cartografia 
destinada ao turismo autoguiado. Fator GIS, 1999. 
 
ALMEIDA, Rosângela Doin de. e PASSINI, Elza. O 
espaço geográfico: ensino e representação. São 
Paulo: Contexto, 1989. 
 
MORANDI, Sonia e GIL, Izabel Castanha. Espaço e 
turismo. São Paulo: Copidart, 2000. 
 
MARTINELLI, M. Cartografia Temática. São Paulo: 
Contexto, 1991.  
 
_______ Cartografia Ambiental: que cartografia é 
essa? In: SOUZA et alii (orgs.) Natureza e Sociedade 
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de Hoje: Uma Leitura Geográfica. 38 ed. São Paulo: 
Hucitec/ANPUR, 1997. 

Planejamento e 
Gestão do Turismo I 

34 H Teoria do planejamento: Conceito, princípios e 
dimensões. Fases e processo de 
planejamento; Metodologias de planejamento. 
Plano, Programa e Projeto. Diagnóstico e 
Prognostico. Planejamento estratégico; 
Implementação de programas turísticos. 
Elaboração de estudos turísticos aplicados ao 
Mato Grosso. 

Básica: 
BENI, Mario Carlos. Turismo: planejamento 
estratégico e capacidade de gestão, desenvolvimento 
regional, rede de produção e clusters. Barueri/SP: 
Manole, 2012. 
 
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do Espaço 
Turístico. Tradução Josely Vianna Baptista. Bauru, 
SP: EDUSC, 2002. 
 
DIAS, Reinaldo. Planejamento do Turismo: política e 
desenvolvimento do turismo no Brasil, Ed Atlas São 
Paulo, 2003. 
 
Complementar: 
PETROCCHI, Mario. Turismo: Planejamento e 
gestão. São Paulo: Futura, 1998. 
 
RUSCHMANN, D. V. M. (Org.) ; SOLHA, K. T. (Org.). 
Planejamento Turístico. São Paulo: Manole, 2005. 
 
PETROCCHI, Mario. Gestão de pólos turísticos. São 
Paulo: Futura, 2001. 
 
TAVARES, Mauro Calixta. Planejamento estratégico: 
a opção entre sucesso e fracasso empresarial. São 
Paulo: HABRA LTDA, 1991. 
 
SWARBROOKE, John. Turismo sustentável: setor 
público e cenários geográficos. São Paulo: Aleph, 
2000. 
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Noções de 
Arquitetura e 
Urbanismo  

34 H  A história da arquitetura e os estilos 
arquitetônicos; Elementos da arquitetura; 
Arquitetura brasileira e regional; História das 
cidades e a sociedade; O espaço urbano e 
ocupação do território; Legislação aplicada ao 
ordenamento do território a partir da vocação 
da cidade. Arquitetura e hospedagem. 
Arquitetura e funcionalidade em equipamentos 
turísticos. 

Básica: 
ANDRADE, Nelson; BRITO, Paulo Lucio de; JORGE, 

Wilson Edson. Hotel: planejamento e projeto. 9 ed. 

São Paulo: SENAC/SP: 2007. 

 

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 3 ed. Ed. 

EDUSP, 2010. 

 

GONÇALVES JR. A. J.; SANT’ANNA, Aurélio. O que é 

Urbanismo. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

 
Complementar:  
SECCHI, Bernardo. Primeira Lição de Urbanismo. 

São Paulo: Ed. Perspectiva, 2006. 

NOBREGA, Maria de Lourdes Carneiro da Cunha. 

Arquitetura e Urbanismo. Ed. Lourdinha Nobrega, 

2010. 

LEMOS, Carlos A. C. O que é Arquitetura. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

PRONSATO, Sylvia Adriana Dobry. Arquitetura e 

Paisagem: projeto participativo criação coletiva. São 

Paulo: Annablume, 2005. 

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São 

Paulo: Ed. EDUSP, 2005. 

Métodos e Técnicas 
de pesquisa em 

Turismo  

34 H  Evolução do conhecimento científico e da 
pesquisa em Turismo – pensamento 
internacional versus realidade brasileira. 
Conceitos básicos. Método em turismo sob a 

Básica: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do 

Trabalho Científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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ótica da multi e interdisciplinaridade. Processo 
de investigação em turismo. Elementos de um 
projeto e tipologia da pesquisa. Coleta de 
dados e tabulação - descrição, análise, 
discussão e interpretação. Metodologias 
utilizadas em turismo - análise de pesquisas 
básicas e aplicadas. Apresentação formal e 
normalização técnica de trabalhos científicos. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 

Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

FURASTE, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o 

Trabalho Científico. Porto Alegre: Dactilo-Plus, 2003. 

 
 
Complementar: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – 

Referências – Elaboração. NBR 6023. Ago. 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – Citações 

em documentos – Apresentação. NBR 10520. Ago. 

2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – 

Apresentação. NBR 14724. Ago. 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – Resumo 

– Apresentação. NBR 6028. Nov. 2003. 

 

AMADO, Luiz Cervo; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, 

Roberto da. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 
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Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

Marketing Turístico 34 H Introdução do Marketing. Composto de 
Marketing aplicado ao Turismo. O Meio 
Ambiente do Marketing Turístico. O 
Comportamento do Consumidor-Turista. O 
Posicionamento no Mercado. A Comunicação 
Turística. Planejamento Estratégico de 
Marketing de Localidade. A Teoria da Mídia. 
Plano de Marketing. 

 
Básica: 
DIAS, Reinaldo; CASSAR, Maurício. Fundamentos do 
Marketing Turístico. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de 
Marketing. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
1998. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de 
Serviços. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
 
Complementar: 
AMBRÓSIO, Vicente. Plano de Marketing. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
COBRA, Marcos. Marketing Básico. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 1997. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de 
Marketing: Conceitos, Planejamento e Aplicações – a 
realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
SWARBROOKE, John; HORNER, Susan. O 
comportamento do Consumidor no turismo. São Paulo: 
Aleph, 2002. 
 
PETROCCHI, Mario. Marketing para Destinos 
Turísticos. São Paulo: Futura, 2004. 
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Legislação Aplicada 68 H Legislação turística no Brasil. Direito do 
consumidor: relações de consumo; cláusulas 
abusivas. Código de defesa do consumidor. 
Contratos: imprevisão e revisão. Tipos, 
negociação e execução de contratos. 
Garantias. Terceirização e parcerias. Direito 
tributário. Direito societário: disposições 
inseridas no novo código civil. Legislação 
ambiental aplicada ao turismo: legislação de 
proteção ao meio ambiente. 

Básica: 
BOITEAUX, Bayard. Legislação de Turismo. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Campus: 2008. 

 

FEUZ, Paulo Sergio. Direito do Consumidor nos 

Contratos de Turismo. São Paulo: EDIPRO, 2003. 

 

SWARBROOKE, John; HORNER, Susan. O 

Comportamento do Consumidor no Turismo. São 

Paulo: Aleph, 2002. 

 
Complementar: 
MAMEDE, Gladstone. Direito do Consumidor no 

turismo. Código de defesa do consumidor aplicado 

aos contratos, aos serviços de marketing do 

turismo. São Paulo: Atlas, 2004.     

 

PINTO NIETO, Marcos. Manual de direito aplicado 

ao turismo. Campinas: Papirus, 2001.  

 

LOGANESE, Luiz André. Direito aplicado a Hotelaria. 

Campinas: Papirus, 2004.  

 

BRASIL. Lei Geral do Turismo nº 11.711 de 17 de 

Setembro de 2008. Brasília: Presidência da 

República, 2008. 
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MAMEDE, Gladstone. Direito do Turismo: legislação 

específica aplicada. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

6º SEMESTRE: Foco em Planejamento do Turismo  
UNIDADE DE 

ENSINO 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Orientação de 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
- TCC 

68 H Elementos de um TCC: pré-textuais, textuais 
e pós-textuais. Referencial teórico, pesquisa 
e analise de dados em TCC. Construção de 
diretrizes, recomendações e considerações 
finais. 
 

Básica: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do 

Trabalho Científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 

Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

FURASTE, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o 

Trabalho Científico. Porto Alegre: Dactilo-Plus, 2003. 

 
 
Complementar: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – 

Referências – Elaboração. NBR 6023. Ago. 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – Citações 

em documentos – Apresentação. NBR 10520. Ago. 

2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – 
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Apresentação. NBR 14724. Ago. 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Informação e documentação – Resumo 

– Apresentação. NBR 6028. Nov. 2003. 

 

AMADO, Luiz Cervo; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, 

Roberto da. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

Planejamento e 
Gestão do Turismo II 

34 H Teoria do planejamento: Conceito, princípios e 
dimensões. Fases e processo de 
planejamento; Metodologias de planejamento. 
Plano, Programa e Projeto. Diagnóstico e 
Prognostico. Planejamento estratégico; 
Implementação de programas turísticos. 
Elaboração de estudos turísticos aplicados ao 
Mato Grosso. 

Básica: 
BENI, Mario Carlos. Turismo: planejamento 
estratégico e capacidade de gestão, desenvolvimento 
regional, rede de produção e clusters. Barueri/SP: 
Manole, 2012. 
 
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do Espaço 
Turístico. Tradução Josely Vianna Baptista. Bauru, 
SP: EDUSC, 2002. 
 
DIAS, Reinaldo. Planejamento do Turismo: política e 
desenvolvimento do turismo no Brasil, Ed Atlas São 
Paulo, 2003. 
 
Complementar: 
PETROCCHI, Mario. Turismo: Planejamento e 
gestão. São Paulo: Futura, 1998. 
 
RUSCHMANN, D. V. M. (Org.) ; SOLHA, K. T. (Org.). 
Planejamento Turístico. São Paulo: Manole, 2005. 
 
PETROCCHI, Mario. Gestão de pólos turísticos. São 
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Paulo: Futura, 2001. 
 
TAVARES, Mauro Calixta. Planejamento estratégico: 
a opção entre sucesso e fracasso empresarial. São 
Paulo: HABRA LTDA, 1991. 
 
SWARBROOKE, John. Turismo sustentável: setor 
público e cenários geográficos. São Paulo: Aleph, 
2000. 

Planejamento 
Econômico e 

Financeiro Aplicado 

68 H Instrumentos de planejamento e controle 
financeiro. Estabilidade e Rentabilidade 
financeira em empresas de turismo. 
Planejamento, controle e administração 
financeira nas empresas de turismo. Cálculo 
de custos e avaliação de relatórios financeiros. 
Desenvolvimento de um modelo orçamentário.  
Estratégia financeira. Administração do capital 
circulante e da necessidade de capital de giro. 
Importância do crédito (prazo). Noções 
básicas sobre juros. Planejamento financeiro. 
Gestão dos capitais e tipos de investimentos. 
Controle do risco. Orçamento: conceitos 
básicos. Introdução ao orçamento: processo 
de elaboração, realização e controle do 
orçamento. Planejamento orçamentário. 
Controle da execução orçamentária. 
Tendências globais do mercado financeiro e 
reflexos regionais para empresas de turismo. 

Básica 
MEGLIORINI, Evandir; VALLIM, Marco 
Aurélio . Administração financeira: uma abordagem 
brasileira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
  
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração 
financeira. 10ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2004. 
  
MELLAGI FILHO, Armando. Curso básico de 
finanças. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
Complementar: 
BRIGHAM, Eugene F.; EHRHARDT, Michael C. 
Administração financeira – teoria e prática. São 
Paulo: Thomson Pioneira, 2005. 
 
GROPPELLI, Angelico A.; NIKBAKHT, Ehsan. 
Administração de financeira. 2ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
 
SILVA, Edson C. da. Como administrar o fluxo de 
caixa das empresas. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
WESTERFILD, RAndolfh W.; ROSS, Stephen A. 
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Princípios de administração financeira. 2ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
  
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de 
administração financeira. 1. ed. São Paulo: Atlas, 
1995. 

Gestão de Políticas 
Públicas 

34 H Planejamento e gestão pública do Turismo. 
Planejamento Estratégico. Planejamento 
Participativo. Gestão de pólos turísticos. 
Planejamento do espaço turístico natural e 
urbano. Planejamento Interpretativo. Matriz 
GUT. Plano diretor do Turismo. Gestão pública 
do turismo: categorias de análise para o 
ordenamento territorial do turismo. Sistema 
turístico brasileiro atual: Plano Nacional de 
Turismo Gestão municipal e regional do 
turismo: formas, 
modelos e instâncias. 

BÁSICA:  
BENI, Mário Carlos. Política e planejamento do 
turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006. 
 
DIAS, Reinaldo. Planejamento do turismo: política e 
desenvolvimento do turismo no Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
PETROCCHI, Mário. Turismo: planejamento e 
gestão. São Paulo: Futura, 1998. 

   
COMPLEMENTAR: 
BARRETTO, M. Planejamento responsável do 
turismo. Campinas: Papirus, 2005. 
 
BRAGA, Débora Cordeiro. Planejamento turístico: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
CRUZ, Rita de Cássia. Política de turismo e 
território. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
 

HALL, Michael C. Planejamento turístico: 
políticas, processos e relacionamentos. São 
Paulo: Contexto, 2001. 
 
MAGALHÃES, Claudia Freitas. Diretrizes para o 
turismo sustentável em municípios. São Paulo: 
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Roca, 2002. 
 

Consultoria em 
Turismo 

34 H Conceitos de conselho, assessoria e 
consultoria; o profissional do turismo como 
consultor; o papel educativo e ético do 
consultor; tipos de consultoria; contratação 
dos serviços de consultoria; consultoria 
externa e a consultoria interna; papel e a 
postura do consultor; características do 
consultor empresarial; diagnósticos 
empresariais; etapas da intervenção do 
consultor empresarial; fases do projeto de 
consultoria; equipes multidisplinares em 
consultoria, consultoria em gestão pública do 
turismo, projetos e empreendimentos 
turísticos.  
 

Básica: 
 
BLOCK, Peter. Consultoria: o desafio da liberdade. 
São Paulo: Makron Books, 2001. 
 
OLIVEIRA, Djalma P.R. Manual de consultoria 
empresarial. 3 ed. - São Paulo: Atlas, 2001. 
 
SCHEIN, Edgar H.. Consultoria de procedimentos: 
São Paulo: Edgard Blücher, 1972. 155 p. 
 
Complementar: 
 
CASE, Thomas A.; CASE, Silvana; FRANCIATTO, 
Claudir. Empregabilidade: de executivo a consultor 
bem sucedido. São Paulo: Makron Books, 1997. 
 
ELTZ, Fábio; VEIT, Mara. Consultoria interna: use a 
rede de inteligência que existe na sua empresa. 
Salvador: Casa Da Qualidade, 1999. 
 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: 
empreender como opção da carreira. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
 
MONTANARI, Deise Cleia. Consultor de viagens 
novo profissional da era do conhecimento. Ed. Do 
autor, 2002. 
 
OLIVEIRA, Djalma P. R. Consultoria empresarial. 
editora Atlas, 2004. 
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Ética Profissional e 
Responsabilidade 
Sócio Ambiental 

34 H Ética, Cidadania e Direitos Humanos. Ética 
profissional, código de ética do turismólogo, 
ética empresarial; sustentabilidade em 
organizações do turismo; gestão ambiental em 
hotelaria e eventos; tendências em negócios 
sustentáveis, instituto ethos, responsabilidade 
sócio ambiental; valores, transparência e 
governança corporativa; fornecedores, público 
interno, meio ambiente, consumidores e 
clientes; relacionamento com comunidade, 
governo e sociedade; ferramentas de gestão e 
benefícios para as empresas; Crise social, 
ambiental, financeira e ética; histórico da 
sustentabilidade; eventos e documentos mais 
importantes; carta da terra, conceitos de 
sustentabilidade; consumo consciente, pegada 
ecológica, sociedade em rede, diversidade 
cultural, cultura colaborativa do século 21, o 
ponto de mutação, turismo sustentável. 

Básica: 
ALIGLERI et al. Gestão Socioambiental: 
Responsabilidade e sustentabilidade do negócio. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 
DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e Meio 
Ambiente. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
RUSCHMANN, Doris; PHILIPPI JR, Arlindo. Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade no Turismo. 
Barueri/SP: 
 
 
Complementar: 
ASHLEY (org.). Ética e Responsabilidade Social nos 
negócios. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social das 
empresas – primeiros passos. São Paulo: Instituto 
Ethos, 1999, disponível emwww.ethos.org.br 
 
MATIAS, Marlene. Planejamento, Organização e 
Sustentabilidade em Eventos Culturais, Sociais e 
Esportivos. Barueri/SP: Manole, 2011. 
 
SMERALDI, Roberto. O novo manual de negócios 
sustentáveis. São Paulo: Publifolha, 2009. 
 
TELES, Reinaldo Miranda de Sá. Et al. Turismo e 
Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 
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Gestão de Espaços 
de Lazer e 

Entretenimento 

34 H Teorias do Lazer. Definição e divisão do 
tempo. Lazer e indústria do entretenimento. 
Políticas e programas de lazer. Planejamento, 
programação, execução e avaliação do lazer e 
recreação. Os profissionais do lazer e 
Recreação e Espaço para atuação do 
bacharel em Turismo. O funcionamento, 
organização e planejamento de um espaço de 
lazer e entretenimento. Legislação aplicada. 
Identificação e implementação de projetos. 
Técnicas de lazer e recreação. 

Básica 
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Sociedade: 
múltiplas relações. Campinas/SP: Alínea e Átomo: 
2008. 
 
_____. Lazer e Recreação: repertório de atividades 
por ambiente. Campinas/SP: Papirus, 2007. 
 
TORRES, Zilah Barbosa. Animação turística. 3 ed. 
São Paulo: Roca, 2004. 
 
Complementar 
ANDRADE, Jose Vicente de. Gestão em lazer e 
turismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. (Coleção 
turismo, cultura e lazer). 
 
FERRARESI, Camilo Stangherlim. O Direito ao Lazer. 
Ed. Porto de Ideias, 2010. 
 
MARCELLINO, Nelson Carvalho; PINTO, Leila Santos 
de Magalhães; ZINGONI, Patrícia. Como Fazer 
Projetos de Lazer. Campinas/SP: Papirus, 2007. 
 
MELO, Victor Andrade de; ALVES JR, Edmundo de 
Drummond. Introdução ao Lazer. 2. ed. Barueri / SP: 
Manole, 2012.   
 
PINA, Luiz Wilson. RIBEIRO, Olícia. Lazer e 
recreação na hotelaria. São Paulo: SENAC, 2007. 
 
 

http://www.janina.com.br/index.php?modular_pagina=index&conteudo=pesquisas&pesquisa_tipo=PESSOAS_CODIGO&expressao=181152
http://www.janina.com.br/index.php?modular_pagina=index&conteudo=pesquisas&pesquisa_tipo=PESSOAS_CODIGO&expressao=181152
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Atualidades e 
Tendências do 

Turismo 

34H Conhecimento crítico de diferentes aspectos 
das destinações turísticas (social, econômico, 
cultural e ecológico). Tendências e Mitos no 
Turismo. Observação e análise “in loco” das 
realidades turísticas brasileiras, contemplando, 
dentre outros, segmentos, equipamentos, 
estruturas, serviços, atrativos, políticas 
públicas, perfil de demanda. Investigação dos 
usos e das transformações do espaço 
turístico. Vivência e interação com ambiente 
turístico das destinações visitadas.  

Básica 
 
HALL, Michel C; COOPER, Chris; TRIGO, Luiz 
Gonzaga Godoi. Turismo Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Elsevier – Campus, 2011. 
 
ANDRADE, M. de. Macunaíma: o herói sem nenhum 
caráter. Belo Horizonte: Ed. Villa Rica, 2000. _______.  
 
PANOSSO NETTO, Alexandre. Filosofia do Turismo; 
Teoria e Epstemologia. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2011. 
 
Complementar 
 
URRY, J. O Olhar do Turista. São Paulo: Ed. Studio 
Nobel/SESC, 2001. 
 
PIERI, Vitor; NETO, Panosso. Turismo Internacional: 
Fluxos, Destinos e Integração Regional. Boa Vista: 
UFRR, 2015. 
 
THOMAZI, Sílvia. Cluster de Turismo. São Paulo: 
Aleph: 2006. 
 
NEIMAN, Z.; MENDONÇA, R. À Sombra das 
Árvores: transdisciplinaridade e educação 
ambiental em atividades extraclasse. São Paulo: Ed. 
Chronos, 2003.  
 
KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo: para 
uma nova compreensão do lazer e das viagens. 3ª ed. 
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São Paulo: Aleph, 2004. 
 

Optativas 

UNIDADE DE 
ENSINO 

CARGA 
HORÁRIA 

EMENTA   BIBLIOGRAFIA 

Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRA 

68 H Comunicações visual, baseada em regras 
gramaticais da Língua de Sinais e da cultura 
surda. Aspectos linguísticos da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a 
fonologia, morfologia  e sintaxe. Uso desta 
língua em contextos reais de comunicação. 

Básica: 
VELOSO, Eden. Aprenda Libras com Eficiência e 
Rapidez. V. 01 e 02. 2 ed. Editora Eden Veloso, 2009. 
 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São 
Paulo, Editora Parábola: 2009. 
 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: 
conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson 
Brasil, 2011. 
 
 
Complementar: 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria 
Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe 
da Língua de Sinais Brasileira, Volume I: Sinais de A 
a L. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2001. 
 
FALCAO, Luiz Alberico. Surdez, Cognição Visual e 
Libras: estabelecendo novos diálogos. 2 ed. Ed. Luiz 
Alberico, 2011.  
 
FRIZANCO, Mary Lopes Esteves; HONORA, Marcia. 
Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. São 
Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 
 
CASTRO, Alberto Rainha de.; CARVALHO, Ilza Silva 
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de. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. 
Brasília/DF: SENAC, 2005. 
 
KARNOPP e QUADROS. Língua de Sinais 
Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Turismo Rural 68 H Histórico do Turismo em áreas Rurais. O 
espaço rural brasileiro e a exploração turística. 
Conceituações do Turismo rural. Turismo 
Rural e Agricultura familiar, A ruralidade como 
atração turística – realidade Mato-grossense. 
Empreendimentos rurais. Implantação do 
Turismo rural. Empreendedorismo em Turismo 
Rural. Planejamento de empreendimentos de 
Turismo rural. Turismo de base comunitária, 
em áreas quilombolas, em áreas de 
assentamento, de base local – em áreas 
rurais. 

Básica: 
PORTUGUEZ, Anderson Pereira; TAMANINI, 
Elizabete; SANTIL, José Afonso dos Santos. Turismo 
no Espaço Rural: enfoques e perspectivas. São 
Paulo: Roca, 2006. 
 
SANTOS, Eurico de Oliveira. SOUZA, Marcelino. 
Teoria e prática do turismo no espaço rural -2010. 
Manole, São Paulo: 2010. 
 
TULIK, Olga. Turismo Rural. São Paulo: Aleph, 2003. 
 
Complementar: 
SALLES, Mary Mércia G. Turismo Rural: inventário 
turístico no meio rural. Campinas, SP: Editora Alínea, 
2003. 
 
SHNEIDER, Sérgio. A Diversidade da Agricultura 
Familiar. Porto Alegre: UFRGS, 2009. 
 
SANTOS, Eurico de Oliveira. Agroturismo e o 
Turismo Rural em Propriedades da Metade Sul do 
Estado do Rio Grande do Sul. Editora Oliveira 
Santos, 2004. 
 
ALMEIDA, Joaquim Anécio; RIELD, Mario. Turismo 
rural: ecologia, lazer e desenvolvimento. Bauru: 
Edusc, 2000. 
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RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo Rural: práticas 
e perspectivas. São Paulo: Contexto, 2001. 

Turismo e Educação 68 H Inserção da educação no contexto socio-
econômico-cultural contemporâneo. 
Caracterização da formação profissional de 
nível superior nesse contexto: paradigmas 
referenciadores. Reconstrução do panorama 
histórico sobre pesquisa e ensino superior em 
Turismo. Caracterização das dimensões 
teórica e prática no processo de formação do 
turismólogo. Identificação da dimensão 
pedagógica das relações entre pesquisa e 
ensino. Abordagens metodológicas e 
avaliativas. Introdução ao planejamento e à 
operacionalização do ensino. 

Básica: 
BARRETO, Margarida. et al. Discutindo o Ensino 
Universitário de Turismo. Campinas – SP: Papirus, 
2004.  
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação? 
São Paulo: Brasiliense, 2007. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e 
Atividade Docente. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
Complementar: 
MASETTO, Marcos Tarciso. Competência 
Pedagógica do Professor Universitário. São Paulo: 
Summus, 2003. 
 
NETO, Alexandre Shigunov; MACIEL, Lizete S. B. 
Currículo e Formação Profissional nos Cursos de 
Turismo. Campinas, SP: Papirus, 2002. 
 
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das 
Graças Camargos. Docência no Ensino Superior. 3 
ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação 
Profissional. 9 ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008. 
 
ZABALZA, Miguel A. O Ensino Universitário: seu 
cenário e seus protagonistas. Trad. Ernani Roda. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
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Turismo de Base 
Local 

66 H Turismo local e desenvolvimento regional. 
Princípios básicos do turismo de base local. 
Truísmo comunitário, turismo e comunidades 
especiais: turismo em áreas indígenas, 
turismo em comunidades quilombolas, turismo 
em áreas de assentamento. Gestão 
participativa para o turismo local. 
Cooperativismo e empreendedorismo. 
Governança local e turismo.   

Básica: 
CORIOLANO, L. N. M. T.. Os limites do 
desenvolvimento e do turismo. In: CORIOLANO, Luzia 
Neide M. T. O Turismo de inclusão e o 
desenvolvimento local. Fortaleza: FUNECE, 2003. p. 
13-27. 
 
CORIOLANO, L. N. M. T.; LIMA, L. C. (orgs). Turismo 
comunitário e responsabilidade socioambiental. 
Fortaleza: FUNECE, 2003. 
 
MITRAUD, S. Manual de Ecoturismo de base 
comunitária: ferramentas para um planejamento 
sustentável. Brasília: WWF-Brasil, 2003. 470p. 
 
Complementar: 
BUARQUE. Sergio C.. Construindo o 
desenvolvimento local sustentável. Rio de 
Janeiro/RJ: Garamond, 2002. 
 
PIMENTEL, A. B.. Dádiva e hospitalidade no sistema 
de hospedagem domiciliar. In: BARTHOLO, R.; 
SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I. (Orgs.). Turismo de 
base comunitária: diversidade de olhares e 
experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e 
Imagem, 2009. 
 
SAMPAIO, C. A. C.; CARVALHO, M. B.; ALMEIDA, F. 
H. R. de. Turismo comunitário: projeto piloto 
montanha beija-flor dourado (Microbacia Rio Sagrado, 
Morretes, Paraná). Turismo. Visão e Ação (Itajaí), v. 9, 
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p. 249-266, 2007. 
 
VIEIRA, P. F.; BERKES, F. e SEIXAS, C. S. (Org.). 
Gestão integrada e participativa de recursos 
naturais. Florianópolis: Secco/APED, 2005. 
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Edital MTur n.º 
001/2008. Seleção de Propostas de Projetos para 
Apoio às Iniciativas de Turismo de Base 
Comunitária. Brasília: Ministério do Turismo, 2008 

Turismo de Saúde e 
Hotelaria Hospitalar  

68 H Apresentar as práticas da hotelaria tradicional 
aplicadas ao estabelecimento hospitalar 
abordando serviços como higiene e limpeza 
hospitalar, segurança, recepção, portaria 
social, telefonia, serviço de processamento de 
roupas, manutenção, entre outros. Busca 
desenvolver competências e habilidades para 
a humanização das relações interpessoais no 
ambiente hospitalar com foco nas ações junto 
ao paciente-hóspede, reconhecendo seus 
diferentes perfis. 

Básica: 
CANDIDO, Índio; MORAES, Ornélio D; VIEIRA, 
Elenara V. de. Hotelaria Hospitalar: Um Novo 
Conceito no Atendimento ao Cliente da Saúde. 
Caxias do Sul: Educs, 2005. 
 
TARABOULSI, Fadi A. Administração de Hotelaria 
Hospitalar. 4ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
GODOI, A. F. Hotelaria Hospitalar e Humanização no 
Atendimento em Hospitais. São Paulo: Ícone, 2003. 
 
Complementar: 
LAVERDE, G. K. MORERA, G. P. MALAGON-
LONDONO, R. G. Administração hospitalar. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. 
rev. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. (Coleção hotelaria). 
 
VALLEN, Gary K & VALLEN, Jerome.  Check in Check 
out – Gestão e Prestação de Serviços em Hotelaria. 
Porto Alegre: Bookman, 2003. 
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SERSON, Fernando M. Hotelaria: em busca da 
excelência. São Paulo: Marcos Cobras,1999. 
 
NINEMEIER. HAYES, DAVID K. Gestão de 
Operações Hoteleiras.  São Paul: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
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10. POLÍTICAS DO CURSO 
 

10.1 Política de estágio supervisionado do curso 

 

O Curso de Turismo do IFMT institui o Estágio supervisionado como 

componente indispensável para a conclusão do curso de bacharelado em Turismo, 

entendendo que a prática de estágio é componente curricular indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando em Turismo. 

Para oportunizar o estágio profissional ao acadêmico o Curso de Turismo 

manterá convênio com diversas empresas do setor, como agências de viagens, hotéis, 

transportadoras aéreas, organizadoras de eventos, entre outras. 

Para regulamentar as atividades de Estágio supervisionado a Coordenação do 

Curso de Turismo desenvolverá diretrizes próprias e específicas para o contexto 

nacional e regional dos acadêmicos, obedecendo a premissa de cumprimento de Carga 

Horária Mínima de 300 horas. 

  

10.2 Políticas de trabalho de conclusão de curso 

 A adoção de um Trabalho de Conclusão para o curso de Turismo (TCC) é 

entendida como um componente curricular obrigatório e mecanismo de avaliação. 

Entende-se que para a formação do perfil desejado do bacharel em Turismo a 

investigação experimentação, pesquisa e produção científica sob a forma de um 

trabalho de conclusão de curso representa uma oportunidade de revisar teorias e 

práticas apreendidas e aprendidas durante a formação do bacharel e também valorizar 

uma ou outra área de atuação e/ou investigação diante das opções que o curso 

oferece.  

 O TCC também contribui para a produção científica do Turismo regional, onde as 

bibliografias e produções são escassas. Essas pesquisas serão disponibilizadas à 

comunidade através de um cópia impressa e uma copia digital na biblioteca central do 

IFMT. Além disso, alguns trabalhos dão origem a artigos científicos mais concentrados 

na temática do turismo de Mato Grosso. 

 As alterações mercadológicas e científicas para o Turismo pedem um 

profissional altamente antenado às alterações globais e seus reflexos no campo 
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regional, apto a refletir sobre as mudanças técnico científicas do Turismo, apto ao 

planejamento, gestão e investigação científica do Turismo – consolidadas então com o 

TCC. Entendendo a importância da investigação científica o curso de Turismo é 

contemplado por um Laboratório de Práticas turísticas especificamente para a 

investigação e produção científica, que tem o papel de transversalmente acompanhar e 

incentivar a pesquisa em todos as séries de formação, englobando o maior número de 

temas e Unidade de Estudos que o curso oferece.  

 A modalidade adotada para TCC para o Curso de Turismo do IFMT é o artigo 

científico, que seguirá o regimento interno do IFMT, bem como será apoiado pelo 

Manual para Elaboração de Artigo Científico do Curso de Turismo. Este será elaborado 

por comissão própria. Um documento de orientação, a ser construído pelos professores 

do Curso de Turismo e anualmente deverá ser atualizado, para que possa servir de 

suporte aos acadêmicos na construção de seus trabalhos. Essa ferramenta não 

excluirá o papel do orientador individual, que deve acompanhar os trabalhos dos 

alunos, com suas responsabilidades muito bem definidas no regulamento de 

monografia do Curso de Turismo. 

Dessa forma considera-se que o TCC é uma fase importante ao acadêmico, 

representa um ganho ao Curso de Turismo sendo amplamente necessário a sua 

continuidade e estímulo.  

 

10.3 Políticas de extensão e atividades complementares do curso 

 

 A Coordenação do Curso de Turismo entende que o ensino na atividade se dá 

especialmente por três esferas – O ensino teórico de sala de aula, a prática através de 

estágios supervisionados, atividades de extensão e atividades complementares, que 

ampliam a visão do acadêmico sobre a atividade, o coloca em contato direto com a 

sociedade fazendo com que o mesmo se atualize das práticas profissionais, e também 

participem do processo evolutivo da atividade turística na realidade regional e 

brasileira. As atividades de extensão permitem uma interação sociedade-academia que 

responde aos anseios de ensino aprendizagem, flexíveis às variações sociais do 

Turismo. 
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10.3.1 Critérios para oferta de atividades de extensão  

 

 As atividades de extensão atendem ao critério básico de interação formação-

profissional x sociedade e, observando os eixos temáticos propostos no Plano Nacional 

de Extensão do MEC, dentro da área específica de conhecimento da graduação em 

Turismo, proporcionando assim à comunidade uma relação de reciprocidade com a 

instituição. 

 As ações de caráter extensionista do Curso de Turismo consideram, 

especialmente, a contribuição do IFMT para a inclusão social, o desenvolvimento 

econômico e social, a defesa do meio ambiente, a preservação da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural do Estado de Mato Grosso seguindo uma 

metodologia ampla da visão turística do Estado, focada especialmente nas 

potencialidades do Pantanal, Araguaia, Cerrado, Floresta Amazônica bem como da 

área metropolitana de Cuiabá. 

 

10.3.2 Programa de Extensão do Curso 

 

 Fazendo parte dos programas institucionais de incentivo as atividades de 

extensão em Turismo, a Coordenação do Curso regulamentará as atividades de 

extensão orientando os acadêmicos a usufruírem ao máximo de todas as atividades 

propostas pela academia e também as extras. Todas as atividades são orientadas a fim 

de que o acadêmico possa participar do processo de aprendizado com a conexão 

teoria-prática tão importante para o Turismo. Dessa forma algumas das principais 

atividades de extensão serão explicitadas obedecendo a normalização institucional 

adotada pelo IFMT.  

 Os eixos adotados para o programa de extensão do curso são: 

* Cultura; 

* Meio ambiente; 

* Desenvolvimento Regional; 

* Inclusão Social; 

* Empreendedorismo e inovação; 

 
 As práticas de extensão se desenvolverão nas seguintes modalidades: 
 
10.3.2.1 Projetos de Extensão 
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A coordenação do Curso de Turismo em articulação com a Diretoria de 

Pesquisa e Extensão do IFMT, elabororará uma metodologia própria de trabalho que 

atende a política institucional, a fim de orientar os trabalhos propostos, estas 

orientações encontram-se em regulamento próprio conforme já mencionado. 

 

10.3.2.2 Curso de Extensão 

 Como forma de complementar os ensinamentos de sala de aula, os cursos, 

workshops e oficinas serão ferramentas constantemente utilizadas pelo curso de 

Turismo e para isso há uma sistematização a ser seguida. 

 Semestralmente os professores serão consultados a respeito de temas e 

assuntos importantes para a realidade do curso de Turismo. A partir das idéias de 

professore e também sugestões de alunos, será oferecido uma gama de cursos aos 

acadêmicos, além da comunidade universitária e em muitos casos estendido à 

comunidade. As temáticas trabalhadas serão variadas, abordando planejamento e 

gestão do patrimônio cultural e natural, além de sistematizações do trabalho em 

Turismo voltado para hotelaria, eventos, agenciamento, gastronomia e outros 

segmentos. Na modalidade de cursos de extensão o Curso de Turismo tem uma 

parceria importantíssima para a formação do acadêmico de Turismo: 

 

10.3.3 Eventos 
   
 Uma atividade de extensão a ser criada pela Instituição é um evento específico 

para o Curso, neste caso o Encontro de Turismo. A instituição incentiva que cada curso 

crie um evento próprio para confraternizar, reunir, divulgar as ações e atividades 

elaboradas pelo curso.  

 O Encontro de Turismo será o evento mais significativo do Curso, terá o objetivo 

de congregar os docentes, discentes, comunidade, empresários, órgãos 

governamentais e entidades de classe em discussões e atividades do setor turístico. É 

um evento que contemplará o caráter científico, incentivando os acadêmicos a 

apresentarem seus trabalhos significativos, artigos, pesquisas e outros, além de 

participarem junto com a própria comunidade de debates, palestras e oficinas práticas 

relacionadas ao Turismo.  

 Além do Encontro de Turismo, outras atividades serão programadas e 

incentivadas, como a participação em feiras em congressos de nível regional, nacional 
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e até internacional, dentre os quais se destacam: 

 Encontro Nacional de Turismo com Base Local; 

 Congresso Nacional de Bacharéis em Turismo; 

 Salão Brasileiro de Turismo; 

 Congresso Brasileiro das Agências de Viagens  - ABAV; 

 EBET – Encontro de Bacharéis e Estudantes de Turismo do Mato Grosso; 

 Equipotel; 

 ABETA Summit – Encontro Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura; 

 ANPTUR 

10.3.4 Prestação de Serviços 

 

Em parecer sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Turismo, 

o MEC comenta que há alguns casos em que há a fusão de atividades 

complementares com estágios supervisionados. E é nesse sentido que algumas 

atividades de prestação de serviços do Curso de Turismo acabam se convertendo em 

estágios supervisionados. Em especial através dos laboratórios de aprendizagem. 

Com relação às prestações de serviço, o Curso de Turismo contará com 

convênios de cooperação técnica com entidades do setor, como Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, SEBRAE, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, entre outros. 

 

10.3.5 Produção e Publicação 

 

Pretende-se instituir uma revista científica que tratará de temas relacionados a 

Turismo, com publicação anual. Esta revista conterá artigos científicos de 

pesquisadores que queiram publicar seus trabalhos. Esta será fortalecida também 

pelos trabalhos científicos apresentados durante o Encontro de Turismo que gerará 

demanda de trabalhos científicos para a revista.  

A Revista de Turismo seguirá como linhas gerais de pesquisa as seguintes 

áreas: 

 Turismo e ambiente; 

 Turismo e Educação; 

 Turismo e Planejamento; 

 Gestão de equipamentos e serviços turísticos; 
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 Turismo, História e Cultura; 

 Eventos e Turismo. 

 

Este mecanismo garantirá uma maior interação entre os projetos de iniciação à 

pesquisa amplamente incentivada pelo curso em consonância com os programas 

institucionais de extensão e apoio à pesquisa. 

A Revista de Turismo poderá ser subsidiada pela FAPEMAT – Fundação de Amparo 

a Pesquisa do Estado de Mato Grosso. 

 

10.3.6 Fluxo das atividades de extensão  

 

As atividades de extensão terão origem na Coordenação do Curso de Turismo, 

através de seus laboratórios e especialmente dos professores em sala de aula, que 

estarão em contato direto com o mercado de trabalho, produções científicas e captam 

as necessidades dos acadêmicos, convertendo-as muitas vezes em atividades extra 

classe. As atividades serão avaliadas e formatadas em forma de projeto, seguindo as 

orientações do Projeto Político Pedagógico. Todas as ações são planejadas 

cuidadosamente definindo o seu objeto ou assunto, o público a ser envolvido (o número 

de docentes e alunos participantes na execução das atividades, de pessoas de outras 

instituições e da comunidade, se for o caso), carga horária, recursos físicos e 

financeiros e resultados esperados.  

As ações programadas serão comunicadas ao Departamento de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, para registro, acompanhamento e encaminhamentos 

para aprovação e demais encaminhamentos, se necessário à liberação da execução.  

 

10.3.7 Avaliação das atividades de extensão  

 

As atividades de extensão serão avaliadas em sua adequabilidade e 

consecução.  Elas estão relacionadas, principalmente, com as necessidades dos 

públicos interno e externo à instituição.  Suas políticas irão contribuir para as atividades 

de ensino e pesquisa, além de confirmar a missão da instituição.  Dessa maneira, os 

programas e os projetos de extensão se orientarão por estes aspectos, logo precisarão 

ser avaliados. Um dos principais métodos de avaliação dos projetos de extensão do 
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curso de Turismo será feito através do acompanhamento das atividades programadas 

como visitas técnicas e aulas de campo, para o funcionamento das atividades de 

extensão haverá um regulamento a ser seguido. 

Como as políticas institucionais são avaliadas periodicamente, o curso de 

Turismo seguirá a mesma perspectiva, tentando sempre acompanhar a evolução da 

missão e objetivos institucionais. Além disso, o foco, objetivos e evolução da própria 

atividade turística em Mato Grosso e no Brasil acabam também contribuindo para uma 

evolução das políticas institucionais e a reformulação da missão do curso e da 

instituição. Dessa forma, haverá uma consonância direta entre a Coordenação do 

Curso de Turismo e as políticas institucionais a fim de que todos os esforços sejam 

convertidos em um ganho ao docente e discente.  

Os projetos, em consonância com as políticas, consideram elementos básicos, 

que os tornam exeqüíveis: os objetivos do projeto, sua justificativa, a metodologia a ser 

adotada, a definição dos recursos necessários a sua realização e o cronograma de 

trabalho.  Assim, todos esses elementos são avaliados. 

 A avaliação da adequabilidade e da consecução dos projetos de extensão será 

realizada pelos atores por eles diretamente impactados, ou seja, os coordenadores, 

professores, alunos e membros da comunidade, quando for o caso. Normalmente 

haverá uma necessidade sentida a partir da sala de aula pelo docente e discente para 

a realização de uma atividade de extensão e através de um diálogo direto com a 

coordenação do curso e direção acadêmica a viabilidade do projeto será revista e a 

partir daí colocada em prática as políticas de auxilio mútuo, a fim de alcance dos 

objetivos. Isso poderá ser bem percebido nas viagens de campo ou visitas técnicas. 

Como a cada ano a atividade turística evolui e se configura de diferente modo em 

nossa realidade os professores e alunos percebem diferentes necessidades de lugares, 

formas, e metodologias de trabalho a serem avaliadas. Dessa forma o curso de 

Turismo incentivará a flexibilidade de visitas e aulas práticas de acordo com a 

necessidade do acadêmico e da Unidade de Estudo envolvida – em que na maioria dos 

casos o trabalho conjunto e inter-disciplinar e vivenciado. 

 

10.3.8 Atividades Complementares  

 



104 

IFMT - www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65)3318-1516 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 

As atividades complementares do curso de graduação em Turismo do IFMT, de 

acordo com as normas do IFMT tem carga horária estipulada na matriz curricular 

vigente, terá como objetivo estimular a participação do aluno em experiências 

diversificadas que contribuam para com sua formação geral, profissional ou cultural e 

integralizam a carga horária total do curso.  

Todas as atividades desenvolvidas estarão compreendidas na área de atuação 

do Curso de Turismo e poderão se realizar no próprio campus ou fora dele, 

considerando-se a participação do aluno de forma passiva ou ativa, isto é, na condição 

de participante ou de palestrante/apresentador/instrutor/ monitor. 

Tais atividades complementares obedecerão a limites por atividade, conforme 

Regulamento específico, de forma a estimular a pluralidade, obedecidos os parâmetros 

discriminados e serão consideradas aquelas realizadas a partir do ingresso do 

acadêmico no curso de Turismo e que estejam na área de abrangência do curso. 

As Atividades Complementares, assim, orientam-se a estimular a prática de 

estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas 

relações estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

 

10.4 – Projeto de Iniciação Científica 

Os acadêmicos do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, que 

apresentam bom rendimento escolar têm a oportunidade de se inscreverem para 

inserção em Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC/IFMT/CNPq). 

Esses Programas objetivam incentivar o envolvimento de acadêmicos dos cursos 

superiores tecnológicos em projetos de Iniciação Científica elaborados por professores 

do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, bem como contribuir para 

despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa pura e aplicada, oferecendo-lhes 

possibilidade de iniciar-se como Pesquisador. Dessa forma, a adoção de tais 

Programas contribui para o aprimoramento da formação profissional do aluno. 

Os alunos com coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a sete podem 

participar dos seguintes programas disponibilizados pelo Instituto: 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PROIC; 
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- Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBICT/CNPQ 

- Programa de Bolsas de Iniciação Científica – FAPEMAT 

Atualmente, são disponibilizadas quase 150 (cento e cinquenta) bolsas aos 

alunos dos Cursos Tecnológicos para realizarem trabalhos de pesquisa em diversos 

programas institucionais do IFMT, havendo o envolvimento de cerca de 50 (cinquenta) 

professores-orientadores. Periodicamente, são realizados seminários de avaliação dos 

programas, com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas. 

Existe no Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva grupos de pesquisas, 

cadastrados no CNPq, com o objetivo de promover e alavancar as pesquisas nas áreas 

de automação, robótica, sistemas microprocessados, biomédica, redes, sistemas 

inteligentes e meio ambiente, qualidade e eficiência energética. Tais grupos buscam 

desenvolver pesquisas interdisciplinares que integrem várias áreas do conhecimento 

tais como computação, eletroeletrônica/automação e meio ambiente. Os grupos 

cadastrados no CNPq são: 

- Sistemas Automatizados e Inteligentes; 

- Núcleo de Pesquisa em Geoprocessamento Ambiental; 

- Engenharia Biomédica e Tecnologia Assistiva; 

- Grupo de GPRS – Redes de Sensores; 

- Grupo de Qualidade e Eficiência Energética. 

Além dos grupos citados acima, existem outros grupos não cadastrados que 

desenvolvem pesquisas na área de automação ou áreas correlatas. Vários 

pesquisadores desenvolvem projetos em parcerias com outras Instituições nacionais e 

internacionais. 

 

10.5 – Programa de Educação Tutorial  

Programa de Educação Tutorial (PET) tem o objetivo de realizar práticas 

acadêmicas de forma indissociada entre ensino, pesquisa e extensão. É composto por 

grupos tutoriais de aprendizagem e “propicia aos alunos participantes, sob a orientação 

de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

formação acadêmica do estudante e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação”. Este programa está vinculado à Secretaria de Educação Superior (SESu) 

do Ministério da Educação e disponibiliza ao estudante e ao professor tutor apoio 

financeiro de acordo com a Política Nacional de Iniciação Científica. 
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Embora este programa tenha sido inicialmente destinado a Instituições de 

Ensino Superior (Universidades), no ano de 2010, o IFMT aprovou o seu 1º PET. Esta 

é uma experiência inédita, uma vez que os Institutos Federais ainda não tinham sido 

contemplados por este programa. 

Ainda no ano de 2010, o PET do IFMT denominado PET AutoNet teve suas 

atividades interdisciplinares iniciadas sob a coordenação do Profº Dr. Ronan Marcelo 

Martins, autor do projeto. O programa beneficia 12 (doze) discentes bolsistas dos 

cursos Tecnológicos em Automação Industrial, Redes de Computadores e 

Desenvolvimento de Sistemas para Internet e 6 (seis) alunos que participam como 

voluntários. Além disso, o PET AutoNet conta com professores colaboradores 

pertencentes aos Departamentos de Informática e de Eletroeletrônica. 

A existência do PET AutoNet-IFMT é um dos importantes instrumentos 

acadêmicos e pedagógicos que contribuirá substancialmente para a formação 

profissional dos ingressantes no Curso de Engenharia de Controle e Automação. 

 

10.6– Monitoria  

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem que objetiva despertar no 

estudante o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao 

ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em 

diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além 

de possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. 

O IFMT disponibiliza bolsas de monitoria para os alunos regularmente 

matriculados e que atendam aos regulamentos estabelecidos pelas normas em vigor 

na instituição. 
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1. FLUXOGRAMA DO CURSO 
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12. DESENVOLVIMENTO DO CURSO 
 

O curso será desenvolvido conforme o horário de aula normal do IFMT – 

Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva. As aulas teóricas e/ou prática serão 

desenvolvidas de segunda a sexta-feira no período noturno nos horários regulares de 

aulas deste período no IFMT – Campus Cuiabá, e aos sábados no período matutino.  

As aulas de laboratórios dos diversos componentes da Matriz Curricular serão 

desenvolvidas nos laboratórios do IFMT – Campus Cuiabá, ou nas instituições 

envolvidas no convênio institucional aos sábados nos horários matutino e vespertino, 

quando houver necessidade. 

Os horários das aulas teóricas e práticas são flexíveis podendo ser modificadas 

de acordo com o desenvolvimento dos conteúdos pelos professores como também o 

local das aulas que poderão ser tanto na empresa como no Instituto de acordo com a 

programação e necessidade do professor. 

 

13. METODOLOGIA DE ENSINO 
 

Na perspectiva de aperfeiçoar passo a passo a formação de tecnólogos, 

permitindo a aquisição de competências necessárias para o mercado de trabalho, o 

Curso de Bacharelado em Turismo será estruturado semestralmente, sendo composto 

de 06 (seis) semestres. 

O curso será oferecido no período noturno, objetivando a demanda institucional 

e disponibilidade de recursos humanos do IFMT. 

O curso adotará o regime semestral, com aulas diárias de segunda a sexta-feira, 

sendo utilizado também os sábados para as aulas teóricas, práticas em laboratório, 

conforme cronograma de horários a ser estabelecido. 

Os procedimentos metodológicos visarão como habilidade cognitiva 

fundamental, à capacidade de desenvolver competências e transferir conhecimentos de 

forma criativa para a resolução de situações-problemas detectados na dinâmica da 

prática social e produtiva. A metodologia deve ser desenvolvida de forma a contemplar 

os aspectos envolvidos no desenvolvimento das competências cognitivas, 

psicomotoras e sócio-afetivas, dando ênfase à contextualização e à prática social. 

A metodologia adotada integra os conteúdos teóricos à prática, sistematizando 

uma ação conjunta, tornando-os mais compreensivos e significativos. O processo 
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partirá do mais simples para o mais complexo, fazendo com que o estudante adquira 

gradativamente novas formas de elaborar, identificar e agir em sinergia. 

Os docentes procurarão desenvolver um ensino construtivo, orientando a 

aprendizagem do aluno propiciando o desenvolvimento de suas competências e servir-

se delas. 

No desenvolvimento das atividades, os docentes adotarão várias técnicas de 

ensino, visando torná-las mais ajustada à realidade dos alunos e mais eficiente quanto 

aos seus resultados. Estes docentes utilizarão metodologias que facilitem o 

desenvolvimento da área profissional, incluindo aplicação operatória dos conceitos e 

princípios científico-tecnológicos significativos, envolvendo consequentemente o uso 

inteligente de ferramentas e técnicas, indispensáveis para o processo de 

profissionalização do aluno. 

A Pedagogia de Projetos deverá ser prioridade na prática pedagógica a fim de 

articular, inter-relacionar, propiciar ações concretas, coletivas e cooperativas, 

envolvendo diferentes saberes e conhecimentos, visando auxiliar o estudante no 

desenvolvimento de atitudes analíticas e reflexivas diante de situações problemas de 

ordem sociais e técnicas no ambiente e na comunidade em que estão inseridos. 

Esta metodologia permitirá aos estudantes demonstrarem de forma integrada, 

todas as competências e habilidades adquiridas, elaborando projetos que atendam 

interesses próprios e os desafios enfrentados pelas instituições. Os conteúdos serão 

desenvolvidos interna e externamente à escola, através de aulas expositivas e 

dialogadas, resolução de problemas, aulas práticas e de laboratório, seminários, 

estudos de casos, visitas técnicas e pesquisas. 

A proposta pedagógica adotada fundamenta-se numa linguagem, onde o 

docente delineará o “fazer” educativo, propondo tarefas e desafios que incitem o 

estudante a ser o agente de sua própria capacitação, criando condições para que 

possa observar, perceber, descobrir, refletir e interagir com o mundo, através da ação 

coletiva. 

 

13.1 – Metodologia Complementar  

Para atender a legislação educacional vigente tem-se ainda as seguintes 

metodologias, que poderão ser desenvolvidas conforme elencadas abaixo. 
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13.1.1 - Políticas de Educação Ambiental – Lei 9.795/1999 e Decreto 4.281/2002 

 

A Educação Ambiental permite a aquisição de conhecimentos e habilidades 

capazes de levar à formação de novos valores e atitudes e à construção de uma nova 

visão das relações do homem com o seu meio e as instituições de ensino tem um papel 

definitivo nessa interação. 

A Educação Ambiental engloba os processos permanentes de aprendizagem e 

formação individual e coletiva para a reflexão e construção de valores, saberes, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando a melhoria da qualidade 

de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra. 

A lei considera que a Educação Ambiental não deve ser implantada como 

disciplina no currículo, mas inserida de forma transversal aos conteúdos que tratem da 

ética sócio-ambiental nas atividades profissionais como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente. 

As questões ambientais, além da disciplina contida na Matriz Curricular – Ética 

profissional e Responsabilidade Sócio Ambiental (66 horas), poderão ser também 

discutidas nos conteúdos e de forma transversal em várias disciplinas do curso, tais 

como: 

 Geografia aplicada ao Turismo  

 Ecoturismo 

 Legislação Aplicada 

Para atender a esta legislação, propõe-se ainda inserir nos programas 

curriculares do curso e disciplinas as seguintes atividades:  

- Seminários temáticos 

- Semana/dia do meio ambiente (junho) 

- Palestras educativas 

- Projetos de extensão  

 

13.1.2 - Disciplina: LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) – Decreto 5.626/2005 

A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
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sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

Nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a LIBRAS 

constituir-se-á em disciplina curricular optativa.  

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 

surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, 

nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas 

e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 

Para atender a este Decreto, incluir-se-á na Matriz Curricular do curso a partir do 

período letivo 2012/2, as disciplinas optativas. Estas disciplinas permitirão uma série de 

enfoques para fomentar a interdisciplinaridade, complementar e integrar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e no caso específico da disciplina LIBRAS, 

oportunizar a inserção e comunicação de estudantes com dificuldades de audição. 

As disciplinas contidas na matriz curricular são obrigatórias, no entanto, a fim de 

atender ao pressuposto metodológico de flexibilização, disponibiliza-se um conjunto de 

disciplinas optativas as quais são de livre escolha dos acadêmicos. Estas disciplinas, 

todavia, não podem substituir as disciplinas obrigatórias.  

A disciplina optativa será inserida no 5º semestre. 

O aluno deverá cursar apenas 1 (uma) disciplina optativa para integralização do 

curso.  

Ressalta-se que a instituição já desenvolve projetos que contemplam a 

linguagem de sinais, inclusive em Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

13.1.3 – Educação das Relações Étnico-Raciais – Lei 11.645/2008 e Resolução 
CNE/CP/01/2004 

A Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino 

fundamental e médio; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas; a Resolução CNE/CP 01/2004, que 

detalha os direitos e as obrigações dos entes federados ante a implementação da lei 

compõem um conjunto de dispositivos legais considerados como indutores de uma 

política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da 

concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas, 
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desencadeada a partir dos anos 2000. É nesse mesmo contexto que foi aprovado, em 

2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(BRASIL, 2009). 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana têm por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem 

como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado dos indígenas, europeias, asiáticas. 

É sabido o quanto a produção do conhecimento interferiu e ainda interfere na 

construção de representações sobre o negro brasileiro e, no contexto das relações de 

poder, tem informado políticas e práticas tanto conservadoras quanto emancipatórias 

no trato da questão étnico-racial e dos seus sujeitos. No início do século XXI, quando o 

Brasil revela avanços na implementação da democracia e na superação das 

desigualdades sociais e raciais, é também um dever democrático da educação escolar 

e das instituições públicas e privadas de ensino a execução de ações, projetos, 

práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas que atendam ao 

preceito legal da educação como um direito social e incluam nesse o direito à 

diferença. 

As ações pedagógicas voltadas para o cumprimento da Lei nº 10.639/03 e suas 

formas de regulamentação se colocam nesse campo. A sanção de tal legislação 

significa uma mudança não só nas práticas e nas políticas, mas também no imaginário 

pedagógico e na sua relação com o diverso, aqui, neste caso, representado pelo 

segmento negro da população. 

A educação superior tem diante de si o desafio de encontrar soluções que 

respondam à questão das desigualdades raciais no acesso e permanência nelas, as 

chamadas ações afirmativas, como também o desenvolvimento de questões que 

envolvam a cultura africana e afro-brasileira. 

Desta forma, atendendo ao que estabelece as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e 

demais legislações educacionais referente a estas questões, no Curso de Bacharelado 

em Turismo, os conteúdos estarão sendo desenvolvidos nas seguintes disciplinas: 

 História de Mato Grosso aplicada ao Turismo 

 Cerimonial, Protocolo e Etiqueta 

 Cultura e Turismo  

 Administração II 
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 Gestão de Políticas Públicas 

 Ética Profissional e responsabilidade sócio ambiental 

 

Além dos conteúdos nessas disciplinas, serão ainda desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

1 – Atividades Complementares: Seminário “África”, desenvolvida pelo Instituto, já na 

sua 6ª Edição, com a participação de alunos de todos os cursos;  

2 – Semana/Dia da Consciência Negra (novembro) 

3 – Projetos e cursos de extensão 

4 – Palestras educativas 

 

13.1.4 – Educação em Direitos Humanos: Resolução CP/CNE/01/2012 

Esta Resolução estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos – EDH, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. 

A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à 

educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e responsabilidades individuais e coletivas. 

Os Direitos Humanos, internacionalmente conhecidos, como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, 

transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e da defesa da 

qualidade humana. 

A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a 

vida e para a convivência, no exercício dos Direitos Humanos como forma de vida e de 

organziação social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e 

planetário. 

O parágrafo 2º do Artigo 2º da Resolução, estabelece que “aos sistemas de 

ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos Humanos, 

implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) envolvidos(as) 

nos processos educacionais. 

A Educação em Direitos Humanos, segundo as diretrizes, com a finalidade de 

promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos 

seguintes princípios: 
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I. dignidade humana; 

II. igualdade de direitos  

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades 

IV. laicidade do Estado 

V. democracia na educação 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII. sustentabilidade socioambiental 

Em seu artigo 6º, a Resolução estabelece que a Educação em Direitos 

Humanos, de modo transversal deverá ser considerada na construção dos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP's), dos Regimentos Escolares (RI's), dos Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDI's), dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC's) 

das Instituições de Educação Superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do 

modelo de ensino, pesquisa e extensão, da gestão, bem como dos diferentes 

processos de avaliação. 

No artigo 7º da Resolução, estabelece que “a inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização dos currículos da 

Educação Básica e da Educação Superior, poderá ocorrer das seguintes formas: 

I. pela transversabilidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos 

e tratados interdisciplinarmente; 

II. como conteúdo específico de uma disciplina já existente no currículos escolar; 

III. de maneira mista, ou seja, combinando transversabilidade e disciplinaridade”. 

 

 

Observação: 

Outras formas de inserção poderão ser admitidas/adotadas na organização 

curricular pelas instituições educativas, desde que observadas as especificidades dos 

níveis e modalidades da Educação Nacional. 

E finalmente, no artigo 11, “os sistemas de ensino deverão criar políticas de 

produção de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios norteadores os 

Direitos Humanos e, por extensão, a Educação em Direitos Humanos”. 

Desta forma, atendendo ao que estabelece a Resolução CP/CNE/01/2012, no 

Curso de Bacharelado em Turismo, os conteúdos estarão sendo desenvolvidos nas 

seguintes disciplinas: 

 Psicologia nas organizações 
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 Teoria geral do turismo 

 Gestão de pessoas 

 Legislação aplicada 

 Ética profissional e responsabilidade sócio ambiental 

Além dos conteúdos nessas disciplinas, serão ainda desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

1 – Semana/Dia dos Direitos Humanos (dezembro) 

2 – Projetos e cursos de extensão 

3 – Palestras educativas 

 

14.  APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

O aproveitamento dos estudos realizados no ensino formal e com êxito no 

mesmo nível ou em níveis mais elevados de ensino, ocorrerá desde que haja 

compatibilidade dos conteúdos cursados e os conteúdos propostos pelo curso do 

IFMT- Campus Cuiabá, e equivalência de carga horária cursada. O estudante deverá 

respeitar as datas fixadas pelo Calendário Escolar do IFMT- Campus Cuiabá, na 

apresentação dos documentos exigidos. São considerados estudos formais, aqueles 

comprovados por documentação reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação e 

Cultura). Na ausência da comprovação exigida, os estudos mencionados serão 

tratados como não formais. 

 

15 – AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  
 A avaliação, envolvendo não só o aspecto quantitativo, mas também e 

principalmente, o aspecto qualitativo, tem por finalidade proporcionar informações para 

o processo de tomada de decisões, melhoria do processo ensino-aprendizagem, enfim, 

ela deve julgar o grau de aceitabilidade do que foi descrito, ou seja, ela funciona como 

um controle de qualidade, medindo a efetividade ou não do processo, para que 

mudanças possam ser feitas para garantir esta efetividade. 

O método de ensino predominante no Curso Superior de Turismo será 

direcionado às aulas expositivas, uma vez que grande parte dos componentes 

curriculares utilizados para formação integral do aluno utiliza a teoria como forma de 

embasamento.  
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No entanto, faz-se necessário a aplicação de outras metodologias de ensino-

aprendizagem para garantir a formação profissional do graduando. Dessa forma, o 

rendimento escolar do educando, parte integrante do fazer escolar que se fundamenta 

nos princípios do Art. 24, inciso V, a alínea “a”, da LDB nº 9.394/96, que prescreve: “a 

verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do discente, com prevalência dos aspectos 

qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 

A avaliação será norteada pela concepção dialógica, formativa, processual e contínua, 

pressupondo a contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas. 

Desta forma o estudante será avaliado, para a sua promoção através dos seguintes 

procedimentos: 

I- exercícios; 

II- trabalhos individuais e/ou coletivos; 

III- fichas de acompanhamento; 

IV- relatórios; 

V- atividades complementares; 

VI- provas escritas; 

VII- atividades práticas; 

VIII- provas orais; 

IX- seminários; e 

X- projetos interdisciplinares e outros. 

 

15.1 - Da avaliação de aprendizagem 

 

As estratégias de verificação de aprendizagem deverão ser variadas de forma 

que, combinadas com outras, levem o discente ao hábito de pesquisa, à reflexão e à 

criatividade. 

No processo avaliativo será pretendido que o professor possa, não apenas aferir 

o aprendizado do aluno, mas, sobretudo, que o docente possa elaborar um julgamento 

do sistema de ensino aplicado com o objetivo de nortear futuras tomadas de decisões 

por parte do corpo docente, colegiado e coordenação. O resultado do processo deve 

refletir-se na melhoria do ensino, por meio da reformulação dos Planos de Ensino e da 

metodologia. 
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A sistemática de avaliação que será aplicado no Curso de Turismo seguirá a 

organização didática do IFMT. 

A avaliação deverá se dar em cada disciplina individualmente, ou seja, a 

frequência e o desempenho em cada disciplina não interferem nas demais (exceto para 

efeito de pré-requisitos, se houver, quando da matrícula). 

Todos os componentes curriculares devem ser avaliados numa dimensão 

somativa através de uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), à exceção dos estágios, trabalhos 

de conclusão de curso, atividades complementares, que possuem suas 

especificidades, admitindo frações de 0,1 (um décimo). O resultado das atividades 

complementares, do estágio e do trabalho de conclusão de curso será registrado no fim 

de cada período letivo em que for ofertado. 

 

No contexto da avaliação fica estabelecido que: 

- 1º Para efeito de aprovação nos componentes curriculares os discentes 

deverão obter a média final igual ou maior que 6,0 (seis).  

- 2º A cada semestre o docente deverá realizar no mínimo duas avaliações de 

aprendizagem por componente curricular.  

- 3º Para expressar o resultado do desempenho acadêmico dos cursos de 

ensino superior, a média final e média de prova final devem obedecer aos seguintes 

critérios de aproximação: 

- para fração menor que 0,05, aproxima-se para o valor decimal imediatamente 

inferior; e  

- para fração igual ou maior que 0,05, aproxima-se para valor decimal 

imediatamente superior.  

 

A nota semestral será a média aritmética simples dos dois bimestres. 

 

Média Semestral =  Bimestre 1 + Bimestre 2  

                                                  2 

 

De acordo com a organização didática do IFMT: 
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Art. 320 O docente deverá programar as avaliações conforme calendário 

acadêmico, observando que os discentes não podem ser submetidos a mais 

de duas avaliações diárias.  

Art. 321 O resultado das avaliações aplicadas no decorrer do semestre deve 

ser apresentado aos discentes em até 10 (dez) dias úteis após sua 

realização.  

Art. 322 O discente poderá solicitar revisão de avaliação, no prazo de até 02 

(dois) dias úteis após a divulgação do resultado, conforme exposto no Art. 

326.  

Art. 323 Será concedida a segunda chamada para realização de avaliação ao 

discente que justificar sua ausência, mediante processo devidamente 

fundamentado, respaldado por motivo previsto em lei, no prazo de até 03 

(três) dias úteis após a realização da primeira chamada.  

Art. 324 Decorrido o prazo da segunda chamada, será atribuída nota 0,0 

(zero) ao discente que não comparecer para realizar avaliação de que trata o 

artigo anterior.  

Art. 325 Para os cursos da Educação Superior no IFMT:  

I- é considerado aprovado o discente que obtenha frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e 

média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular;  

II- fica sujeito à prova final de avaliação o discente que obtenha frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e 

média inferior a 6,0 (seis) em cada componente curricular.  

Art. 326 Para os cursos da Educação Superior considera-se reprovado:  

I- o discente que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária do componente curricular, independentemente 

da nota que tiver alcançado;  

II- o discente que obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco 

por cento) e que tenha obtido após Prova Final, média final menor que 5,0 

(cinco).  
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15.1.1 - Revisão da Avaliação  

 

É direito do discente solicitar ao docente a revisão da avaliação aplicada, da seguinte 

forma:  

I- por meio de pedido verbal, em primeira instância; e NSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 63 de 77 Aprovado 

pela Resolução do CONSUP Nº 104 de 17 de dezembro de 2014.  

II- Por meio de requerimento escrito, em segunda instância, dirigido ao Coordenador do 

Curso, que intermediará o caso.  

- 1º O pedido ou requerimento de revisão da avaliação deve ser fundamentado e 

justificado, de modo que as solicitações intempestivas serão desconsideradas.  

- 2º Ao receber o requerimento de revisão de avaliação escrito, conforme inciso II do 

caput deste artigo, o Coordenador do Curso terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

para solicitar ao docente a revisão pleiteada ou indeferir o requerimento e informar a 

decisão ao discente.  

- 3º Em caso de indeferimento do docente, caberá constituição de banca para revisão 

da avaliação, com no mínimo três docentes de área afim, indicados pelo Coordenador 

de Curso. 

 

15.2 – Avaliação em 2ª Chamada  

 

O discente que faltar a avaliação previamente agendada, em 1ª chamada, poderá 

requerer 2ª chamada, na coordenação de curso, até três dias úteis após o término da 

data de validade de um dos documentos apresentados. Atendidas as condições do 

caput, o Coordenador do Curso deferirá o requerimento e o encaminhará no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, ao docente responsável.  

 

Será concedida a segunda chamada para realização de avaliação ao discente que 

justificar sua ausência, mediante requerimento devidamente fundamentado.  
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A segunda chamada será aplicada pelo docente responsável pelo componente 

curricular, ou pelo Coordenador do Curso/Área, no dia e horário definidos pelo docente. 

15.3 - Da Prova Final 

 

Decorridas todas as avaliações bimestrais haverá Prova Final (PF) destinada 

aos discentes que obtiverem média final inferior a 6,0 (seis), independente do número 

de componentes curriculares. 

Realizada a Prova Final (PF), o resultado será apurado por média aritmética, conforme 

segue: 

 

Sendo: 

MF: Média Final 

MS: Média Semestral 

PF: Prova Final 

 

Após a Prova Final (PF), será aprovado o discente que obtiver média igual ou 

superior a 5,0 (cinco). O discente que não for promovido em disciplina definida como 

pré-requisito não poderá avançar no eixo das interdependências para se matricular em 

outra disciplina que exija aquele pré-requisito. O discente poderá continuar seus 

estudos em período posterior, em face do exposto no caput deste artigo, matriculando-

se em disciplinas fora do eixo da interdependência, até que as daquele eixo sejam 

novamente ofertadas, atentando-se para o prazo de integralização do curso. 

15.4 - Disposições Gerais sobre a Avaliação 

 
Para o Curso de Turismo do IFMT considera-se: 

a)  Aprovado por Média o discente que obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e, no componente curricular, 

nota igual ou superior a 6,0 (seis); e 

b) Fica sujeito a Prova Final de avaliação o discente que obtenha frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e, no 

componente curricular, nota inferior a 6,0 (seis). 
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c) Reprovado o discente que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga horária do componente curricular, independentemente da nota que 

tiver alcançado, e que obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento) e que tenha obtido após Reavaliação/Prova Final, média final menor que 5,0 

(cinco). 

 

16 – TRANSFERÊNCIAS 
 As orientações sobre os processos de transferências estão baseadas na 

Organização didática do IFMT, publicado através de Instrução Normativa nº. 02 de 06 

de junho de 2011. 

 

16.1 – Regras Gerais 

Compete ao campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva publicar a relação de 

cursos para quais está disponibilizando vagas, bem como o número de vagas 

existentes por curso. 

 

 Compete á Direção Geral do Campus, quando se tratar de transferência interna, 

publicar a Chamada Pública ou Edital Simplificado dispondo sobre vagas e 

procedimentos para transferência, adaptação, aproveitamento de estudo e 

análise curricular. Em se tratando de transferência externa o procedimento 

ocorrerá via Gerência de Políticas de Ingresso e Reitoria do IFMT. 

 Poderão candidatar-se ás vagas disponibilizadas: 

I. Candidato que ingressou, por meio de vestibular e pretenda transferência 

interna para outro curso de graduação similar neste mesmo IFMT; 

II. Candidato vinculado a um curso de graduação autorizado ou reconhecido, de 

outra instituição de ensino, pública ou privada, que pretenda transferência 

externa para curso similar neste IFMT: 

III. Na categoria de aluno especial, o candidato portador de diploma de nível 

superior que deseje se aprofundar em seus estudos. 

 

 Os alunos transferidos para quaisquer Campi deste IFMT estarão sujeitos a 

estudos e/ou exames de adaptação que se fizerem necessários para corrigir 

diferenças curriculares se as mesmas existirem. 



122 

IFMT - www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65)3318-1516 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 

 A constatação de equivalência de estudos é feita pelo Colegiado de Curso do 

curso pretendido. 

 O Instituto poderá, de acordo com, o previsto no Artigo 23, §1º, da Lei Nº 

9394/96, reclassificar os  próprios alunos ou aqueles recebidos por 

transferência, inclusive quando se tratar de estabelecimento situados no exterior. 

 

16.2 – Das Transferências 

 

16.2.1 Transferência Interna  

 

A reopção de curso permite, ao discente regularmente matriculado no IFMT, a 

mudança de seu curso de origem para outro curso de mesmo nível, obedecendo à 

seguinte ordem: I- mesma modalidade e área afim; II- mesma modalidade e outra 

área; e III- outra modalidade e área afim.  

 

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá: I- estar regularmente 

matriculado em curso de graduação do IFMT; II- ter sido aprovado em componentes 

curriculares que correspondam a, no mínimo, 60% (sessenta) por cento da carga 

horária do primeiro período do curso; e III- estar regular perante o Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes – ENADE. O processo de seleção será definido em 

edital próprio.  

 

A reopção entre os cursos da educação superior será permitida desde que o 

discente tenha concluído com êxito 60% (sessenta por cento) dos componentes 

curriculares do primeiro período do curso. Parágrafo único: As datas para as 

solicitações de reopção de curso deverão ser efetuadas em período fixado no 

calendário acadêmico.  

 

O ingresso por reopção de curso deve atender às seguintes condições: I- 

disponibilidade de vagas no curso pretendido; e II- o candidato seja oriundo de 

curso que possibilite reopção, de acordo com os termos do edital.  

 

O número de vagas disponíveis para reopção será computado por curso e por 

turno, de acordo com o quadro de vagas elaborado pela respectiva Coordenadoria 
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de Curso/Área e publicado em edital pelos Campi. INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 49 de 77 

Aprovado pela Resolução do CONSUP Nº 104 de 17 de dezembro de 2014.  

 

É de competência do Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o 

aproveitamento de estudos e equivalência curricular, desenvolvidos no curso de 

origem.  

 

Cada discente poderá solicitar apenas um pedido de reopção de curso durante todo 

o processo de integralização do curso. Subseção  

 

16.2.2 Transferência Externa  

 

A transferência externa deverá ocorrer por processo seletivo e será aberta a 

candidatos procedentes de cursos dos Campi do IFMT, e das instituições públicas 

ou privadas nacionais, credenciadas pelo MEC. Para participar do processo 

seletivo, o candidato deverá: I- ser oriundo de curso afim, autorizado e/ou 

reconhecido pelo MEC; II- estar regularmente matriculado na Instituição de Ensino 

Superior de origem; e III- ter sido aprovado em componentes curriculares que 

correspondam a, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da carga horária do primeiro 

período do curso.  

 

É vedada a transferência externa para o primeiro período letivo. Para inscrever-se 

no processo de seleção, o candidato deverá anexar ao pedido os seguintes 

documentos: a) atestado de matrícula atualizado; b) histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e a respectiva carga 

horária, bem como o desempenho do discente; e c) conteúdo programático dos 

componentes curriculares em que obteve aprovação, com a devida descrição da 

carga horária e bibliografia utilizada.  

 

16.2.3 Transferência Ex-officio  

 

É a mudança de um servidor público federal civil ou militar de um município ou 

estado para outro, por determinação da instituição para atender aos interesses da 
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administração pública.  

 

A transferência ex-officio, a que se refere o parágrafo único do artigo 49 da LDB, 

será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em 

qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se 

tratar de servidor público federal civil ou militar discente, ou seu dependente 

discente, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, 

que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição 

recebedora, ou para localidade mais próxima desta.  

 

A transferência ex-officio dar-se-á na forma da Lei nº 9.536/1997. INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 

50 de 77 Aprovado pela Resolução do CONSUP Nº 104 de 17 de dezembro de 

2014.  

- 1º O curso de origem deverá estar devidamente autorizado ou reconhecido pelo 

MEC.  

- 2º O interessado à transferência ex-officio deverá vir de instituição pública e de 

curso idêntico ou equivalente ao curso do IFMT para o qual pleiteia transferência.  

- 3º Ao requerer matrícula por transferência ex-officio, o candidato deverá 

apresentar na Secretaria Geral de Documentação Escolar os seguintes 

documentos: I- formulário próprio expedido pela Secretaria Geral de Documentação 

Escolar, devidamente preenchido; II- fotocópia da cédula de identidade e CPF; III- 

fotocópia de comprovante de residência atual; IV- fotocópia do ato que comprove a 

sua transferência ou a do familiar de que depende, caso em que anexará, também, 

documento demonstrativo dessa relação de dependência; V- fotocópia do ato 

publicado no Diário Oficial da União ou Boletim de Serviço que instruiu o pedido; VI- 

histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares 

cursados e a respectiva carga horária, bem como o desempenho do discente; e VII- 

conteúdo programático dos componentes curriculares em que obteve aprovação, 

nos quais se discrimine a carga horária e a bibliografia utilizada. Parágrafo único: 

Todas as cópias documentais deverão ser autenticadas.  
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16.2.4 Ingresso para Discentes Portadores de Diploma de Graduação  

 

O IFMT poderá selecionar, para ingressar em seus cursos, discentes portadores de 

diploma de graduação. As normas relativas ao processo seletivo deverão constar 

em edital específico. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá ser 

procedente de curso legalmente reconhecido.  

 

Para se inscrever no processo de seleção, o candidato deverá anexar, ao pedido, 

os seguintes documentos: a) cópia autenticada do diploma de graduação; b) 

histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares 

cursados e respectiva carga horária, bem como o desempenho acadêmico do 

candidato; e c) ementários dos componentes curriculares passíveis de 

aproveitamento, nos quais se discrimine a carga horária, a bibliografia utilizada e a 

assinatura da instituição de origem.  

 

O Departamento/Diretoria de Ensino encaminhará, às respectivas Coordenações de 

Curso/Colegiado de Curso, a documentação dos inscritos nos processos seletivos 

para análise e parecer. NSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO Pág.: 51 de 77 Aprovado pela Resolução do 

CONSUP Nº 104 de 17 de dezembro de 2014.  

 

Cabe ao Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o aproveitamento de 

estudos e equivalência curricular, desenvolvidos no curso de origem.  

 

Aos candidatos selecionados, será emitido, pelo Coordenador do respectivo curso, 

com anuência do Colegiado, um Plano Individual de Equivalência, contendo 

obrigatoriamente: I- a classificação do candidato; II- os componentes curriculares 

nos quais foi obtido aproveitamento de estudos; III- o período letivo em que o 

candidato será matriculado, de acordo com o critério adotado pelo curso; IV- o prazo 

máximo para integralização curricular; e V- os componentes curriculares a serem 

considerados como atividades acadêmicas complementares, quando for o caso.  

 

Elaborada a relação dos classificados, a gerência de Políticas de Ingresso 

procederá à chamada dos candidatos até o número de vagas definidas no edital, 
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podendo haver, em caso de desistência, outras chamadas.  

 

O candidato classificado que não efetivar a matrícula junto à Secretaria Geral de 

Documentação Escolar, no período designado no Edital do Processo Seletivo, será 

considerado desistente e sua vaga destinada ao próximo candidato, respeitando a 

ordem de classificação. 

 

16.3 – Das Adaptações 

 

 Os alunos submeter-se-ão a estudo de adaptação, seguindo as orientações do 

Colegiado do Curso, nas seguintes situações: 

a) Para sanar diferenças curriculares porventura existentes entre os cursos 

freqüentados em outra instituição ou campus, em caso de transferência; 

b) Para sanar as modificações ocorridas na matriz curricular. 

o Quando reprovado na série cursada e nas adaptações, nos cursos em 

que a matrícula ocorre pelo conjunto de disciplinas, o aluno deverá cursar 

novamente a mesma série e adaptações. 

o Quando aprovado na série cursada e reprovada nas adaptações, nos 

cursos já especificados no parágrafo anterior, o aluno ficará retido na 

série, devendo cursar apenas as adaptações.  

o O aluno transferido durante o ano letivo poderá cursar quaisquer 

adaptações no período. 

 

 

16.4 – Do Aproveitamento de Estudos 

 O aproveitamento de estudos poderá ser conceito pelo Colegiado de Curso, 

mediante a análise das disciplinas dos cursos quando se tratar de: 

I. Transferência interna; 

II. Transferência externa; 

III. Transferência ex officio; 

IV. Retorno aos portadores de diploma de nível superior; 

V. Reingresso após abandono; 

VI. Mudança de currículo; 
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VII. Disciplinas cursadas e/ou realização de estágios em outros cursos ou 

instituições de Ensino Superior nacional ou estrangeira, reconhecidas ou 

autorizadas; 

VIII. Realização de estudos e/ou de trabalho de participação em programas de 

pesquisa ou de extensão; 

IX. Disciplinas cursadas em Cursos Sequencias, que conduzam a diploma. 

 

 A verificação de compatibilidade dar-se-á após análise do processo, com base 

no parecer do Diretor de Ensino ou cargo equivalente de cada Campus, 

respeitado o mínimo de 70% de similaridade de competências e carga horária 

igual ou superior à do(s) componente(s) do curso pretendido. 

 O aluno poderá requerer aproveitamento de estudo de, no máximo, 50% dos 

componentes curriculares do curso. 

 Aos acadêmicos dos cursos superiores que requererem reconhecimento de 

estudos para dispensa de elementos curriculares será aplicada correspondente 

prova de competências. 

 O aluno não poderá requerer exame de competência para disciplina na qual 

tenha sido reprovado. 

 O professor poderá sugerir a aplicação de prova de competência para o aluno 

que demonstrar extraordinário desempenho, visando à aceleração do estudo. 

 O pedido de aproveitamento de estudos deverá ser efetuado no protocolo, 

acompanhado dos seguintes documentos quando se tratar de disciplinas 

cursadas em outra instituição de ensino superior ou ensino Médio: 

a) Histórico escolar da instituição de origem contendo a carga horária, nota ou 

conceito e período letivo em que cursou a disciplina; 

b) Critério de avaliação da instituição de origem, contendo a tabela de conversão 

de conceitos em notas, quando for o caso; 

c) Documento expedido pela instituição de origem em que conste o número e data 

de autorização ou reconhecimento do curso; 

d) Cópia autenticada pela instituição de origem dos programas das disciplinas 

cursadas (ementa); 

e) No caso de disciplinas cursadas no mesmo campus o aluno deverá protocolar o 

requerimento solicitando na secretaria o histórico do curso; 
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 Somente será analisado pelo colegiado de curso o pedido de aproveitamento de 

estudos de disciplinas para o curso em que o aluno estiver matriculado.  

   Será concedido aproveitamento de estudos desde que a carga horária e o 

conteúdo programático sejam considerados satisfatórios. 

 Após decisão do aproveitamento ou equivalência de disciplina, para efeito de 

registro da vida escolar e controle da integralização curricular, serão registrados 

no histórico escolar as disciplinas, a carga  horária da matriz do curso e a nota.  

 Deve-se registrar as atividades e a instituição em que cursou essas disciplinas 

na lacuna observação do histórico escolar.    

   

17 – POLÍTICAS DE CONTROLE DE EVASÃO ESCOLAR 
 
 Os Cursos superiores do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva 

tem uma evasão escolar considerada grande por causas/razões diversas, destacando-

se entre elas a dificuldade econômica dos acadêmicos e a deficiência de 

conhecimentos adquiridos no Ensino Médio. Desta forma, algumas medidas são 

utilizadas pela Instituição para mitigação do problema, dentre as quais: 

 

- implementação de auxílio para estudantes de comprovada baixa renda; 

- implementação de programas de monitoria; 

- implementação de programas de iniciação científica; 

- implementação de programas de nivelamento de disciplinas (reforço de 

aprendizagem); 

- implementação de de estágio na própria instituição 

- plataforma para tutoria de ensino à distância 

- mapeamento mensal (sistema acadêmico) para controle de frequência de alunos 

- acompanhamento diário pelos professores em sala de aula 

- encaminhamento à Coordenação de Assistência Estudantil de alunos com 

dificuldades extra-escola 

- outros 

 

18 - NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  
 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um instrumento diferenciador para 
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garantir a qualidade dos cursos de graduação, formado por um grupo permanente de 

professores que atuam no curso.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, instituído pela Portaria Ministerial nº 

147/2007 e detalhado pelo Parecer MEC/CONAES nº 04/2010 e Resolução nº 01/2010, 

é um órgão consultivo que tem, dentre outras, as seguintes atribuições (Art. 2º da 

Resolução): 

i – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

ii – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

iii – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação; 

iv – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação. 

Atendendo ao Parecer e Resolução citados acima e à Resolução nº 047/2011 do  

 

O NDE será composto no mínimo por: 

 

i – mínimo de 5 (cinco) professores do curso, sendo o Coordenador de Curso membro 

nato e seu Presidente; 

ii – pelo menos 60,0% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação strictu sensu; 

iii – pelo menos 20,0% em Regime de Trabalho em tempo integral; 

iv – garantir a permanência de 1/3 de seus membros por um mínimo de 3 (três) anos 

v – com experiência docente. 

 

19 - CERTIFICAÇÃO E DIPLOMAS  
 Ao estudante que concluir o curso de Bacharelado em Turismo, apresentando 

frequência e desempenho satisfatório em conformidade com o sistema de avaliação em 

vigor no IFMT - Campus Cuiabá - será concedido o Diploma de Bacharel em Turismo. 

O diploma será devidamente registrado em livro próprio pela Secretaria Geral de 

Documentação Escolar do IFMT – Campus de Cuiabá. 

De posse do Diploma acadêmico o estudante poderá solicitar a sua 

regularização profissional no conselho profissional competente. 
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20 - QUADRO DE PESSOAL DO DAS 
 

Na estrutura organizacional do IFMT - Campus Cuiabá, o Departamento da Área 

de Serviços é composto conforme mostrado nos quadros a seguir. 

 

 

Quadro 2 - Estrutura Administrativa 

ORDEM NOME FUNÇÃO 

1 Vicente Pedroso da Silva Chefe de Departamento 

2 Elisandra Regina Muxfeldt Coordenadora Geral da Área de 

Serviços 

3 Aparecida de Fátima Oliveira Coordenação do Curso de Secretariado 

Integrado e Subsequente  

4 Dejenana de Keila Oliveira Campos Coordenação do Curso de Bacharelado 

em  Secretariado Executivo 

5 Daniel Fernando Queiroz Martins Coordenador do Curso de Guia de 

Turismo  e Bacharel em Turismo 

6 Ângela Maria Carrión Carracedo Ozelame Coordenador do Curso de Eventos 

 

O quadro a seguir, mostra os docentes do IFMT - Campus Cuiabá, do 

Departamento da Área de Serviços – DAS -, com a respectiva titulação e regime de 

trabalho para atuação nos cursos desta área. 

 

 

Quadro 3 - Docentes do DAS 

ORDEM NOME GRADUAÇÃO TITULAÇÃO REG. 
TRAB. 

1 Alessandro Marcondes Eng. Elétrica/Direito Especialização 20 H 

2 Alexandre José Schumacher Administração Mestrado DE 

3 Amarília Mathilde da Silva Secretária Executivo Mestrado DE 

4 Aparecida de Fátima Oliveira Pedagogia Especialização DE 

5 Dêmili Fabiano Simeão Turismo Mestrado DE 

6 Daniel Fernando Queiroz 
Martins 

Turismo Mestrado DE 

7 Danilo Herbert Queiroz Martins Administração Graduação DE 
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ORDEM NOME GRADUAÇÃO TITULAÇÃO REG. 
TRAB. 

8 Fabiano Henrique Fortunado 
Ferreira 

Direito Mestrado DE 

9 George Salvador Brito Alves Turismo/Medicina Especialização 20 H 

10 Ivone de Oliveira Lima Secretariado 
Executivo 

Mestrado DE 

11 José Silveira Mello Ciências Contábeis Mestrado DE 

12 Keyla Christina Almeida Portela Secretariado 
Executivo 

Mestrado DE 

13 Lina Márcia de Carvalho Silva 
Pinto 

Direito Mestrado DE 

14 Maria do Perpétuo Socorro de 
Souza Oliveira 

Direito Especialização DE 

15 Manoel Marques Fontes Ciências Contábeis Especialização 20 H 

16 Vicente Pedroso da Silva Filho Matemática Especialização DE 

17 Ana Paula Bistaffa de 
Monlevade  

Turismo Mestrado  DE 

18 Julio Correa Resende Dias 
Duarte  

Turismo  Mestrado  DE 

19 Leila Cristina de Souza Cunha  Turismo  Especialização  20 H 

20 Marcia Dayana Fernandes Secretariado 
Executivo 

Especialização  DE 

21 Priscilla Gomes de Castro Economia  Mestrado  DE 

22 Noel Alves Constantino Pedagogia Mestrado DE 

 

O quadro a seguir, apresenta o pessoal técnico administrativo vinculado ao 

Departamento de Área de Serviços– DAS. 

Quadro 4 - Pessoal técnico-administrativo do DAS 

ORDEM NOME Função 

1 Nazareth Baptista de Campos Auxiliar Administrativo 

2 Palmira Gonçalves Assistente Administrativo 

3 Thais Helena Corrêa Perin Assistente Administrativo 

 

21 - RECURSOS FÍSICOS  
 
21.1 - Infraestrutura física 

Em termos de infraestrutura o DAS possui: 

- 01 sala multimídia 

- 01 laboratório: cerimonial, protocolo e etiqueta 
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- 01 laboratório: alimentos e bebidas 

- 08 salas de aulas convencional 

- 01 laboratório de informática e multimídia com 35 posições (em implantação) 

 

21.2 – Equipamentos 

- Notebook: 03 

- Datashow: 06 

- Televisor: 03 

- DVD Player: 01 

- retroprojetor: 01 

- Máquinas fotográfica digital: 01 

- Câmera Filmadora: 01 

 

22 – AUTOAVALIAÇÃO 
 

22.1 - Apresentação  

 

O projeto de autoavaliação do curso de Turismo visa à realização de uma 

análise e reflexão sobre as práticas pedagógicas e administrativas efetivadas no curso.  

A adequada implementação de um processo de avaliação poderá fornecer à 

comunidade acadêmica subsídios para que as fragilidades sejam detectadas e 

solucionadas, a fim de manter o constante equilíbrio do curso.  

O curso de Turismo apresenta uma proposta pedagógica centrada numa filosofia 

humanística, que conjuga teoria e prática para construir conhecimentos voltados para a 

realidade social, política e cultural. Estimula a criatividade e desenvolvimento do senso 

crítico e reflexivo dos estudantes para a melhor inserção dos futuros profissionais no 

mercado de trabalho.  

Todas as atividades administrativas e pedagógicas são desenvolvidas numa 

relação de apoio, conjugadas de tal forma que não ocorram dissonâncias entre os 

diferentes setores da Instituição. Desta maneira, o curso de Turismo procura seguir o 

que consta nas ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional, no Plano 

de Ação e em todas as atividades explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso.  

Desta forma, convém a autoavaliação sistemática do curso, no sentido de 

constatar as potencialidades e fragilidades, com a intenção de desencadear ações 
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indispensáveis ao processo educativo.  

Sendo assim, o processo de autoavaliação do curso torna-se necessário à 

fundamentação e aperfeiçoamento de metas e objetivos, que apontam caminhos para 

sua qualificação.  

 

2) Concepção  

A autoavaliação é uma dinâmica que permite a todos os atores controle e 

subsídio a eventuais fragilidades detectadas no decorrer do processo de 

desenvolvimento do projeto pedagógico.  

No contexto da complexidade do ensino do fenômeno turístico e no formato da 

participação, a ação da autoavaliação, na sua busca pela eficácia, integra e articula a 

construção do conhecimento científico, o mundo das técnicas e do saber fazer turístico.  

O projeto de autoavaliação do curso de Turismo se baseia nas políticas 

emanadas das Pró-Reitorias, da Comissão Própria de Avaliação, da direção de área e 

de outros órgãos institucionais. Também será considerada a inter-relação entre o 

projeto pedagógico do curso e suas práticas com as políticas institucionais e com as 

diretrizes curriculares nacionais. A autoavaliação apresenta-se, portanto como um 

processo que possibilita conhecer as potencialidades e as fragilidades do curso, com o 

objetivo de buscar permanentemente sua qualidade.  

Deste modo, a autoavaliação constitui-se como um processo pedagógico, 

contínuo, permanente, legítimo e intrínseco ao fazer universitário, tendo em vista a 

promoção de uma constante melhoria nos aspectos científicos, acadêmicos, 

tecnológicos e administrativos.  

 

3) Justificativa  

A autoavaliação do curso de Turismo apresenta-se como um processo contínuo 

aliado às suas práticas para melhor alcançar a qualidade educativa.  

Todo esse processo busca fortalecer a qualidade de um bom ensino em 

consonância com o plano de desenvolvimento institucional e com as diretrizes 

curriculares nacionais, tanto do ponto de vista de sua organização como de sua gestão. 

Essa está pautada pelos princípios expressos na missão da Instituição, na autonomia e 

comprometimento com a qualidade do ensino que se quer. Assim sendo, o Projeto de 

Autoavaliação é um documento em que estão presentes todas as informações, 

significados, e as ações que são articuladas na busca de uma sólida formação 
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educativa, sendo, portanto, um documento norteador de toda a ação pedagógica.  

 

4) Objetivos: 

 Acompanhar e dar suporte à evolução das ações pedagógicas, garantindo a 

flexibilidade curricular estruturada para acompanhar, permanentemente, as demandas 

da sociedade;  

 Desenvolver, de forma permanente e contínua, a autoavaliação do curso, com 

vistas ao aprimoramento do ensino, pesquisa, extensão e gestão;  

 Avaliar a qualidade acadêmica, a fim de sanar lacunas na ação pedagógica e 

propor alternativas de solução;  

 Buscar o aprimoramento dos membros da comunidade acadêmica com o 

estabelecimento de mecanismos institucionalizados;  

 Oportunizar um processo de autoavaliação contínuo, criativo e renovador e 

análise e síntese de todas as ações desenvolvidas no processo pedagógico.  

 

 

Metodologia  

As estratégias de autoavaliação do Curso de Turismo se estará a cargo do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), além da coordenação do Curso e o colegiado dos 

professores, contemplando os seguintes aspectos metodológicos: 

Os instrumentos a serem utilizados no processo de autoavaliação são: 

questionários, entrevistas com estudantes e professores, depoimentos de professores, 

estudantes e equipe técnico-administrativa e reuniões conjuntas.  

 

Procedimentos de coleta de dados:  

Para utilização dos instrumentos de coleta de dados já citados, serão realizados 

os seguintes procedimentos:  

 

a) Questionários aplicados à:  

- Estudantes do curso para avaliação do desempenho dos professores em sala de aula;  

- Estudantes concluintes de estágios, a fim de avaliar a atuação dos professores como 

orientadores;  

- Estudantes formandos para avaliação geral do curso e da Instituição;  
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- Empresas que recebem estagiários do curso, para avaliação do desempenho do 

estudante como estagiário e do curso como gestor dos estágios;  

 

b) Entrevistas não-estruturadas: serão realizadas por meio de diálogos com 

estudantes, professores e técnicos administrativos. Sabe-se que o diálogo, embora não 

se caracterize como um processo estruturado de entrevistas é uma fonte importante de 

informações em qualquer âmbito gerencial e não pode ser desprezado como 

instrumento auxiliar, na busca de subsídios que reforcem o processo de avaliação.  

 

c) Depoimentos de professores em reuniões para a avaliação conjunta de pontos 

específicos, que envolvem os três principais segmentos: corpo docente, discente e 

técnico-administrativo.  

 

d) Reuniões com professores para avaliação do curso: serão reunidos os professores 

das disciplinas por semestre, para, em conjunto, avaliarem cada semestre do curso, 

com o objetivo de que todos conheçam a visão de cada colega sobre a mesma turma. 

Nessas reuniões também são utilizados instrumentos de coleta de dados, elaborados 

especialmente para este fim, com vistas a obter informações sobre os seguintes itens: 

consulta à bibliografia; realização trabalhos; solução de dúvidas em sala de aula; 

frequência às aulas; pontualidade; respeito ao professor e aos colegas; interesse; 

motivação; relação teoria versus prática.  

 

e) Reuniões pedagógicas do curso, com todos os professores, com o propósito de 

realizar o acompanhamento e monitoramento das atividades desenvolvidas durante o 

semestre, bem como propiciar correções que se façam necessárias no decorrer do 

ano. Nessas reuniões serão analisados os resultados do Enade e de avaliações 

externas.  

Para constatar evidências do desempenho do curso nas dimensões 

estabelecidas pelo Sinaes, as ações de autoavaliação estarão centradas nos seguintes 

indicadores:  

 

- Articulação da gestão do curso com a gestão institucional;  

- Implementação das políticas institucionais constantes no PPI e no PDI no âmbito do 

curso;  
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- Coerência do currículo com os objetivos do curso e com as diretrizes curriculares 

nacionais;  

- Adequação da metodologia de ensino à concepção do curso;  

- Inter-relação das unidades de estudo na concepção e execução do currículo;  

- Coerência dos recursos materiais específicos dos cursos com a proposta curricular;  

- Estratégias de flexibilização curricular;  

- Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem com a concepção do curso;  

- Articulação da autoavaliação do curso com a autoavaliação institucional;  

- Implementação das políticas de capacitação no âmbito do curso.  

 

 

23. REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE  
  

O IFMT assumiu em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 o 

compromisso de se adequar aos requisitos de acessibilidade consignados pela 

legislação e padrões governamentais. Assim, o IFMT tem buscado ao longo dos anos 

promover a adequação e implantação dos padrões de acessibilidade através da 

implementação das seguintes ações: 

 Adequar-se ao que prescreve a legislação e aos padrões governamentais de 

acessibilidade (e-ping, e-mag). 

 Promover a integração de softwares para ambiente desktop e sítios, dentro dos 

padrões sugeridos pela SETEC/MEC. 

 Promover a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais tanto para 

servidores da Instituição, comunidade escolar e a sociedade em geral em seus 

sistemas acadêmicos, administrativos e em demais serviços. 

 Adquirir mobiliário adequado de trabalho para servidores da Instituição, 

englobando servidores que possuem necessidades especiais, seja ela de 

qualquer natureza. 

 Promover capacitação para o pessoal técnico e usuários para adequação aos 

padrões hoje existentes e também proporcionar cursos de acessibilidade de 

softwares, hardware e atendimento aos deficientes, seja ela de qualquer 

natureza. 

Como forma de facilitar a locomoção dos usuários com necessidades especiais a 
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todo o prédio foi instalado um elevador que dá acesso aos pisos superiores. Também é 

verificada a existência de rampas de acesso para facilitar a locomoção desses 

usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 . SOLICITAÇÕES E VOTO DA COMISÃO DE ELABORAÇÃO DO 

CURSO 

As solicitações efetuadas a seguir têm como objetivo garantir o bom 

funcionamento do Curso de Bacharelado em Turismo, de acordo com o que se 

considerou na elaboração deste projeto, bem como visam garantir o reconhecimento do 

curso nas futuras avaliações do MEC.  

- Aquisição da bibliografia básica que ainda não se encontra na Biblioteca, para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso; 

- Aquisição de assinaturas de periódicos da área de Turismo, Hotelaria, Eventos e 

Gastronomia como forma de contribuir para a realização de pesquisas científicas; 

- Aquisição de Normas Técnicas relacionadas à área; 

- Contratação de docentes para as disciplinas específicas da área de Turismo 

- Aquisição se softwares específicos para agências de viagens, hotelaria e eventos. 

- Estruturação do Laboratório de Agencia de viagens – Agência Escola 

Por considerarem adequadas as recomendações neste Projeto Pedagógico de 

Curso, subscrevem-no os membros da Comissão designada para sua elaboração, de 

acordo com os aditamentos da portaria DE no. 02 de 05 de março de 2010. 

 

 

 



138 

IFMT - www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65)3318-1516 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Daniel Fernando Queiroz Martins 

Presidente da Comissão 

 

 

 
 

Prof.ª Ma. Ana Paula Bistaffa de 
Monlevade 

Membro da Comissão 

  
 

Prof. Me. Dêmili Fabiano Simeão 
Membro da Comissão 

 
 
 
 
Prof. Me. Julio Correa Resende Dias 
Duarte  

Membro da Comissão 

  
 
 
 

Prof.ª Esp. Leila Cristina de Souza 
Cunha 

Membro da Comissão 

 
 
 
 

Prof. Me. Noel Alves Constantino 
Membro da Comissão 
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25 - ANEXOS 
 

25.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo 

 

MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR RESOLUÇÃO Nº 13, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006 (*) 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo e dá 

outras providências. O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional se Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 

2º, alínea “c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 

Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios 

fixados pelos Pareceres CNE/CES nºs 776, de 3/12/97, e 583, de 4/4/2001, e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino 

de Turismo – CEETur/DEPES, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que 

consta dos Pareceres CNE/CES nºs 67, de 11/3/2003, 288, de 6/11/2003, e 210, de 

8/7/2004, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, 

em 2/6/2003, em 12/4/2004, e em 23/9/2004. RESOLVE: Art. 1º A presente Resolução 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo, 

Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior em sua 

organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu 

Projeto Pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, 

os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação científica 

ou o projeto de atividade como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, componente 

opcional da IES, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem 

consistente o referido projeto pedagógico. § 1º O projeto pedagógico do curso, além da 

clara concepção do curso de graduação em Turismo, com suas peculiaridades, seu 

currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os 

seguintes elementos estruturais: I - objetivos gerais do curso, contextualizados em 

relação às suas inserçõesinstitucional, política, geográfica e social ; II - condições 

objetivas de oferta e a vocação do curso; III - cargas horárias das atividades didáticas e 

da integralização do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade; V - modos 

de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e da 
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aprendizagem; VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando 

houver; (*) Resolução CNE/CES 13/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de 

novembro de 2006, Seção 1, p. 96 VIII - incentivo à pesquisa, como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; X- 

concepção e composição das atividades complementares. § 2º O Projeto Pedagógico 

do curso de graduação em Turismo poderá admitir Linhas de Formação Específicas, 

direcionadas para diferentes áreas ocupacionais relacionadas com o turismo, 

abrangendo os segmentos ecológicos e ambientais, econômicos, culturais, de lazer, de 

intercâmbio de negócios e promoção de eventos e serviços, para melhor atender as 

necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a região exigirem. §3º Com 

base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto 

Pedagógico do curso o oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 

respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho 

profissional. Art. 3º O curso de graduação em Turismo deve ensejar, como perfil 

desejado do graduando, capacitado e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o mercado 

turístico, sua expansão e seu gerenciamento, observados os níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação profissional. Art. 4º O curso de graduação em 

Turismo deve possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes 

competências e habilidades: I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre 

turismo; II - utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações 

turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, 

nacionais e internacionais; III - positiva contribuição na elaboração dos planos 

municipais e estaduais de turismo; IV - domínio das técnicas indispensáveis ao 

planejamento e à operacionalização do Inventário Turístico, detectando áreas de novos 

negócios e de novos campos turísticos e de permutas culturais; V - domínio e técnicas 

de planejamento e operacionalização de estudos de viabilidade econômico-financeira 

para os empreendimentos e projetos turísticos; VI - adequada aplicação da legislação 

pertinente; VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos 

relacionados com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento; VIII - intervenção 
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positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços novos, emergentes ou 

inventariados; IX - classificação, sobre critérios prévios e adequados, de 

estabelecimentos prestadores de serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens, 

transportadoras, agências de turismo, empresas promotoras de eventos e outras áreas, 

postas com segurança à disposição do mercado turístico e de sua expansão; X - 

domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações 

geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, 

folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, 

como diversas formas de manifestação da comunidade humana; José 

Carlos/Zimmer/0074turismo/SOS 2 XI - domínio de métodos e técnicas indispensáveis 

ao estudo dos diferentes mercados turísticos, identificando os prioritários, inclusive 

para efeito de oferta adequada a cada perfil do turista ; XII - comunicação interpessoal, 

intercultural e expressão correta e precisa sobre aspectos técnicos específicos e da 

interpretação da realidade das organizações e dos traços culturais de cada 

comunidade ou segmento social; XIII - utilização de recursos turísticos como forma de 

educar, orientar, assessorar, planejar e administrar a satisfação das necessidades dos 

turistas e das empresas, instituições públicas ou privadas, e dos demais segmentos 

populacionais; XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista 

em sua intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda não conhecida; XV - 

habilidade no manejo com a informática e com outros recursos tecnológicos; XVI - 

integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo 

criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais; XVII - 

compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades pósindustriais, 

onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes propícios para se 

desenvolverem; XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de 

relações públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito 

de qualquer evento turístico; XIX - conhecimentos específicos e adequado 

desempenho técnico-profissional, com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e 

ética. Art. 5º Os cursos de graduação em Turismo deverão contemplar, em seu Projeto 

Pedagógico e em sua organização curricular, os seguintes campos interligados de 

formação: I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos sociológicos, 

antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e artísticos, que conformam 

as sociedades e suas diferentes culturas; II - Conteúdos Específicos: estudos 

relacionados com a Teoria Geral do Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, 
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estabelecendo ainda as relações do turismo com a administração, o direito, a 

economia, a estatística e a contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua 

estrangeira; III - Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos 

espaços de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, 

laboratórios de aprendizagem e de estágios. Art. 6º A organização curricular do curso 

de graduação em Turismo estabelecerá expressamente as condições para a sua 

efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes 

acadêmicos que as Instituições de Educação Superior adotarem: regime seriado anual; 

regime seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por 

módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta 

Resolução. Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 

inerentes ao perfil do formando, devendo cada Instituição, por seus colegiados 

superiores acadêmicos, aprovar o respectivo regulamento de estágio, com suas 

diferentes modalidades de operacionalização. § 1º O estágio de que trata este artigo 

poderá ser realizado na própria IES, mediante laboratórios especializados, sem 

prejuízo das atividades de campo, nos diversos espaços onde possam ser 

inventariados e coligidos traços significativos do acervo turístico, segundo as José 

Carlos/Zimmer/0074turismo/SOS 3 diferentes áreas ocupacionais de que trata o § 2º do 

art. 2º desta Resolução, abrangendo as diversas ações teórico-práticas, desde que 

sejam estruturadas e operacionalizadas, de acordo com a regulamentação própria 

prevista no caput deste artigo. § 2º As atividades de estágio poderão ser 

reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos 

gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo estágio curricular 

possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios 

indispensáveis ao exercício da profissão. Art. 8º As Atividades Complementares são 

componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho, com as peculiaridades das diversas áreas ocupacionais que 

integram os segmentos do mercado do turismo, bem assim com as ações culturais de 

extensão junto à comunidade. Parágrafo único. As Atividades Complementares se 

constituem componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio 
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perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. Art. 

9º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular opcional da 

Instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-

práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em 

regulamento próprio. Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir, no currículo do 

curso de graduação em Turismo, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas 

modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, 

aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração. Art. 10. As Instituições de Educação Superior 

deverão adotar formas específicas e alternativas de avaliação, internas e externas, 

sistemáticas, envolvendo todos quantos se contenham no processo do curso, 

observados os aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do 

formando. Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes 

do início do período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 

metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que 

serão submetidos e a bibliografia básica. Art. 11. A carga horária dos cursos de 

graduação será estabelecida em Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior. Art. 12. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 

máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. José 

Carlos/Zimmer/0074turismo/SOS 4 Parágrafo único. As IES poderão optar pela 

aplicação das DCN aos demais alunos do período ou ano subseqüente à publicação 

desta. Art. 12. Tratando-se de curso de graduação, licenciatura plena, destinada à 

formação de professores para atuação na educação básica, os projetos pedagógicos 

observarão as Diretrizes Curriculares Nacionais próprias. Art. 13. Esta Resolução 

entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução s/nº, de 28 de 

janeiro de 1971. 

 

25.2 Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Turismo 

 
 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE TURISMO  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Coordenação do Curso de Turismo do Instituto Federal de Educação de Mato 
Grosso - IFMT, com o intuito de auxiliar os alunos na estruturação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso elaborou o Regulamento para Elaboração de Trabalho de 
Conclusão do Curso de Turismo do IFMT. Este documento foi estruturado em 
consonância com a Organização Didática do IFMT e premissas do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Turismo, bem como considerando a atual conjuntura acerca 
da produção científica em Turismo no Brasil e exterior.  

Ressalta-se que o presente regulamento não substitui as normas técnicas, uma vez 
que, os procedimentos adotados na elaboração de trabalhos científicos incorrem em 
muitos detalhes, escapando ao escopo deste regulamento. Portanto, sempre que 
surgirem dúvidas, recomenda-se recorrer às NBRs, cujos números identificam os 
elementos a serem considerados na produção de documentos acadêmicos e sua 
correta aplicação. Os documentos estão disponíveis na sua íntegra na Biblioteca 
Central do IFMT e Biblioteca Setorial do Curso de Turismo.  Este documento tem o 
objetivo de regulamentar a produção de trabalhos científicos do Curso de Turismo, 
auxiliando alunos e professores no processo de fazer ciência em turismo.  

 

 

Parte 1 – ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 
O acadêmico ao ingressar no nível superior será incentivado ao trabalho de 

pesquisa, especialmente no turismo por se tratar de um campo de estudo relativamente 
novo na realidade do Brasil e de Mato Grosso. Faz-se, portanto, amplamente 
necessário o envolvimento dos acadêmicos no campo da pesquisa científica. Assim 
todo o trabalho de investigação em turismo se dá sob a forma de projeto de pesquisa, 
resultando em trabalhos científicos. Em geral existem regras e procedimentos que 
padronizam a elaboração e apresentação destes trabalhos.  

Os trabalhos acadêmicos mais conhecidos são os TCC (Trabalhos de Conclusão 
de Curso), estes normalmente são monográficos, ou seja, escritos por um só 
pesquisador. Tanto para os trabalhos em grupos ou individuais existem procedimentos 
que devem ser seguidos para uma melhor apresentação dos resultados e 
procedimentos de pesquisa.  

A seguir, serão apresentadas as principais orientações para a elaboração de 
trabalhos acadêmicos adotados pelo Curso de Turismo do IFMT. 
 
 

Parte 2 – LINHAS DE PESQUISA  

 
O Curso de Turismo, em consonância com as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão constantes no Projeto de Desenvolvimento Institucional e no Projeto 
Pedagógico Institucional, conjuga em seu currículo pleno a cultura geral do campo do 
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turismo e a formação específica na busca do perfil definido. As metodologias utilizadas 
pelos professores têm como foco principal o acadêmico na perspectiva de construção 
da aprendizagem de forma reflexiva e autônoma. O planejamento das ações 
educativas ocorre de forma coletiva e interdisciplinar. 

As práticas investigativas do curso buscam a prática científica, tendo como eixos 
temáticos: 

- Turismo e meio ambiente; 
- Turismo e educação; 
- Turismo e planejamento; 
- Turismo, História, Cultura e Patrimônio; 
- Turismo e desenvolvimento local; 
- Gestão de equipamentos e serviços turísticos; 
- Ética e responsabilidade social; 
- Empreendedorismo no Turismo. 

 
 

Parte 3 – PROJETO DE PESQUISA 

 
 Todo trabalho científico deve começar a partir de um projeto de pesquisa, que 
nada mais é que um breve resumo das intenções do pesquisador. Tanto um trabalho 
acadêmico ou uma monografia partem deste primeiro projeto.  

3.1 Os passos de um PROJETO 

 
O primeiro ponto a ser trabalhado em um projeto de pesquisa é a escolha do 

tema. O tema deve estar relacionado com o curso e inserido na área temática / 
linhas de pesquisa propostas no Projeto Pedagógico. Após a escolha, deverão ser 
seguidos os seguintes passos: 
 
A - Problema de Pesquisa 
B - Objetivos de pesquisa 
D - Justificativa 
E – Síntese teórica 
F -. Metodologia 
G -. Cronograma 
H -. Referências  
 
 

3.2 O Projeto de TCC no Curso de Turismo 

 
O acadêmico de Turismo, ao chegar ao quinto semestre, deve cursar a disciplina 

de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo e elaborar inicialmente um Projeto de 
Pesquisa, com determinado tema, relacionado às Linhas de Pesquisa Previstas no 
Projeto Pedagógico, e encaminhá-lo no semestre posterior (6º Semestre), ao 
Coordenador do Curso e / ou Coordenador de TCC, para análise e parecer. 
Posteriormente, em conformidade com o assunto enfocado, é encaminhado ao 
Professor-Orientador, que fará daí por diante todo o acompanhamento do trabalho, a 
partir do sexto semestre do Curso na disciplina de Orientação de Trabalho de 
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Conclusão de Curso. Isso não impede que os acadêmicos iniciem o processo de 
construção de TCC também em períodos anteriores ao quinto semestre. 

O acadêmico deve, também, levar em consideração, ao escolher o assunto a ser 
pesquisado em seu trabalho, o seguinte: 
 
a) O objetivo a que se propõe a pesquisa; 
b) Conhecimento de outros trabalhos publicados (artigos, revistas, livros e periódicos); 
c) O assunto deve estar de acordo com as suas aptidões e tendências profissionais ou 
pessoais; 
d) Disponibilidade de material bibliográfico; 
e) Evitar assuntos amplamente investigados e sem interesse; 
f) Evitar escolher assuntos já trabalhados, evitando com isso a duplicidade de estudos. 
 
 

Parte 4 – O QUE É O TCC? 

 
O TCC é um trabalho científico de conclusão de curso, que o aluno elabora e 

apresenta normalmente ao término do seu curso. Este trabalho é uma investigação 
individual sobre algum assunto de interesse do acadêmico que tenha relação com a 
atividade turística e a grade curricular do curso que está encerrando. São diversos os 
formatos adotados pelas instituições de ensino superior para a apresentação do TCC e 
o IFMT Campus Cuiabá adotou ao Curso de Bacharelado em Turismo o Formato de 
Artigo Científico.  

O Curso de Turismo do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso – IFMT 
determinou um padrão para os trabalhos de conclusão de curso, desde a apresentação 
da capa até a defesa, visando com isso uma uniformização dos trabalhos.  

 
 

Parte 5 – O PAPEL DE COORDENADOR E ORIENTADOR DE TCC 

 
Os projetos de TCC elaborados pelos acadêmicos de Turismo, de acordo com o 

tema, são encaminhados ao Coordenador de TCC e, posteriormente, analisados pela 
comissão de TCC do Curso, que é composta pelo quadro de professores do curso, 
Coordenador de TCC e Coordenador do Curso, e se possível um representante da 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Cuiabá. A partir de então, o 
Coordenador de TCC detalhará e acompanhará o processo de elaboração dos 
trabalhos em sala de aula, através da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa 
em Turismo e também em orientações extra-sala, conforme acordado com o 
acadêmico. Dessa forma é importante que o Coordenador de TCC seja o professor da 
disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo (5º Semestre). Este 
processo se dará por todo o quinto semestre. Só em seguida é que o respectivo 
trabalho será encaminhado à um professor que tenha alguma ligação com o assunto 
abordado, através de acordo entre o aluno, coordenador de TCC e coordenador do 
curso. 

O TCC deve ser um instrumento sério de captação e manutenção de bons valores 
por pelo IFMT. Assim, os professores-orientadores, designados para tal fim, devem 
acima de tudo, mostrar, da maneira mais clara possível, o seu conhecimento sobre 
aquele assunto, indicar referencial bibliográfico, observar a sequência lógica das partes 
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que compõem o TCC, bem como acompanhar e se fazer acompanhar de todas as 
atividades relacionadas ao trabalho. 

Já o Coordenador de TCC deve estar comprometido com o processo de produção 
dos acadêmicos, orientando-os e acompanhando-os em todo período letivo. Cabe 
também ao coordenador acompanhar o trabalho dos professores orientadores 
auxiliando-os no que for necessário para a prestação de um atendimento de qualidade 
para o acadêmico. 
 
 

Parte 6 – REGULAMENTO DE TCC 

 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 1. O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade obrigatória para os 
acadêmicos do Curso de Turismo, implicando em matrícula obrigatória no sexto 
semestre (Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso), com carga horária definida 
na grade curricular (68 h), observadas as exigências constantes destas normas. 
 
§1º O TCC é uma atividade individual, sendo exigência para a conclusão do curso e 
colação de grau. O discente apresenta e defende de forma escrita e oral, em sessão 
pública, perante uma Banca Examinadora. 
 
§2º Somente deve ser computada, no histórico escolar a carga horária prevista na 
grade curricular, após a defesa pública do TCC. 
 
Art. 2. As disciplinas de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo (5º semestre) e 
orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (6º Semestre) deverão abordar 
aspectos teóricos e metodológicos para o desenvolvimento do trabalho de TCC, bem 
como promover a orientação individualizada aos alunos sobre o processo de produção 
do TCC, em forma de Artigo Científico.  
 
Art.3. O professor da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo é 
responsável pela orientação metodológica e pela Coordenação de TCC do Curso de 
Turismo. 
 
Art.4. O professor orientador é responsável pelo trabalho final do acadêmico, quanto ao 
conteúdo específico do tema escolhido, com a devida aprovação da Coordenação do 
Curso de Turismo e Coordenação de TCC. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DOS OBJETIVOS  DO TCC 
 
Art.5. O objetivo do TCC é propiciar ao acadêmico aprendizado que uma a produção 
científica com a prática para a atividade profissional, aproximando as atividades 
pedagógicas e de formação teórica que recebeu ao longo do curso, com as 
necessidades do mundo do trabalho. 
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Art. 6. O desenvolvimento do TCC deve ser feito sob a orientação de um professor e 
tem como objetivo específico propiciar ao acadêmico uma oportunidade de demonstrar 
sua capacidade de identificar, analisar e refletir sobre questões pertinentes à linha de 
pesquisa escolhida, direcionando seu trabalho, tanto para uma continuidade na 
academia ou para atividades do mercado de trabalho do bacharel em turismo. 
 
Art.7. As fases do TCC são: 
 
a – Elaboração do Projeto de Pesquisa  
b - Elaboração de trabalho escrito, sob a forma de Artigo Científico 
c - Defesa oral do trabalho final 
d – Entrega do documento final à Coordenação de TCC em meio digital 
 
Art.8. O trabalho proposto para a execução do TCC deve envolver assuntos 
relacionados ao Turismo.  
 
Parágrafo único: o orientador deve estar de acordo com as áreas temáticas/linhas de 
pesquisas propostas pelo Projeto Pedagógico. 
 
Art.9. O trabalho de TCC deve estar revestido de rigor científico, mormente, no que se 
refere à apresentação dos resultados e do uso dos instrumentos de análise firmados e 
reconhecidos na área do Turismo, sob a forma de Artigo Científico. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
DA OBRIGATORIEDADE 
 
Art.10. O trabalho de TCC é obrigatório, individual e original. 
 
Art.11. As disciplinas de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo e Orientação de 
Trabalho de Conclusão de Curso estão incluídas no quadro das disciplinas obrigatórias 
do Curso de Turismo e exige do acadêmico frequência e aproveitamento, em 
conformidade com a organização didática do IFMT, PPC e por este regulamento. 
 
Art.12.O acadêmico somente integraliza todas as atividades necessárias à Conclusão 
do Curso de Turismo após a obtenção da nota mínima 6,0 (seis), na avaliação do 
trabalho de TCC. 
 
CAPITULO IV 
 
DAS DISCIPLINAS DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM TURISMO E 
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Art.13. A disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo deve ser 
desenvolvida de acordo com o programa apresentado pelo Professor Titular da 
disciplina, observando a ementa proposta no PPC do Curso.  
 
Art.14. A Disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo abordará aspectos 
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teóricos e metodológicos da pesquisa científica em turismo, e deverá também dar o 
suporte para a elaboração do Projeto de Pesquisa do TCC, contendo os principais itens 
necessários à um projeto de pesquisa.  
 
 Art. 15 – A disciplina de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso será ofertada 
no sexto semestre letivo, fazendo parte da matriz curricular obrigatória. O professor 
responsável pela disciplina será o Coordenador de TCCs, que terá a responsabilidade 
de organizar o processo de orientações, com a determinação de professores 
orientadores para os acadêmicos, acompanhamento dos processos de orientação, 
organização das defesas de TCCs e lançamento de notas no portal ao final do 
processo. O processo de orientação individual se dará por professores convidados.  
 
Art. 16. A nota da Disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso será 
formada por:  
 
§1º Bimestre – conceito emitido pelo professor orientador acerca do desenvolvimento 
dos trabalhos de seus orientandos, cumprimento de prazos e comparecimento nas 
orientações. (0 a 10) 
§2º Bimestre – Nota final do artigo científico emitido pela média da banca avaliadora do 
TCC. (0 a 10) 
 
 
CAPÍTULO V 
 
DO FORMATO DO TRABALHO  
 
 
Art. 17.  O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado em forma 
impressa, em 3 vias, sob a forma de Artigo Científico. 
 
Parágrafo único - As vias destinam-se aos membros da banca avaliadora. A versão final 
do trabalho deverá ser entregue apenas em formato digital (CD rom). 
 
Art. 18. O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa e impresso em um só lado de 
papel branco, de boa qualidade, formato A4 (210 mm x 297 mm) e encadernado com 
espiral, capa da frente transparente e contracapa preta. A impressão deve ter nitidez 
adequada e ser exclusivamente em preto, exceto em casos excepcionais ou em 
figuras. 
 
 
Art. 19. - O TCC, sob a forma de artigo científico deverá seguir a normatização padrão 
de acordo com o Apêndice B deste documento – Normas Gerais para Produção do 
Artigo. 
 
Parágrafo Único - O modelo de artigo científico (Apêndice B) deverá ser disponibilizado 
aos acadêmicos em todos os meios possíveis, sobretudo na plataforma Q-Acadêmico.  
 
 
 
CAPÍTULO VI 
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DA ENTREGA DO TCC 
 
Art.20. O exemplar final de TCC deve ser protocolado através de requerimento dirigido 
ao seu Coordenador de TCC, incluindo parecer favorável do Orientador observadas as 
alterações solicitadas pela banca. 
 
Art.21. Deve-se entregue 01 (um) exemplar em meio digital (Cd-rom) à Coordenação 
de TCC, observadas as normas da ABNT vigentes. 
 
Art.22. O prazo de entrega da versão final do TCC será de até 15 dias úteis após a 
defesa pública.  
 
Art. 23. A data da defesa deve ser marcada, assim que definida a banca e divulgada ao 
candidato pelo (a) orientador (a), observando o calendário acadêmico do ano vigente.  
 
Art. 24. Para a defesa de TCC, deve ser publicado comunicado interno constando data, 
local e horário, divulgado à comunidade acadêmica com pelo menos 15 dias de 
antecedência à defesa.  
 
CAPÍTULO VI 
 
DA DEFESA PÚBLICA 
 
Art.25. A defesa deve ser pública, nas dependências da Instituição e registrada em ata. 
 
Parágrafo único -  E casos específicos e justificáveis admite-se a defesa pública em 
local externo ao IFMT, desde que a logística para apresentação seja de inteira 
responsabilidade do acadêmico.  
 
Art.26. A defesa oral do TCC é obrigatória e deve ser realizada perante a Banca 
Examinadora. 
 
§1º A Banca Examinadora deve ser composta por três membros, (os membros da 
banca poderão ser professores da instituição, bem como, de outras instituições, desde 
que as disciplinas ministradas ou a formação do professor, tenham relação direta o 
assunto versado no TCC) incluindo o Professor-Orientador, que a preside. 
 
§2º O Orientador, de comum acordo com o orientando, indica os membros da Banca, 
sendo o critério principal da escolha a reconhecida capacidade científica e o 
conhecimento da área pesquisada. 
 
§3º O orientador em acordo com o Coordenador de TCC poderá autorizar a 
composição da banca examinadora por até um membro não professor, mas que tenha 
nível superior e direta relação com o assunto pesquisado.  
 
Art.27. Para o acadêmico se habilitar à defesa pública, deve estar matriculado no 6º 
Semestre do Curso de Turismo. 
 
Art.28. O Presidente da Banca Examinadora deve abrir os trabalhos, concedendo ao 
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candidato até 20 (vinte) minutos para apresentar oral do TCC. 
 
Art.29. Após a apresentação do candidato, a Banca Examinadora passará à arguição. 
 
Parágrafo único: Cada examinador tem 15 (quinze) minutos para arguir o candidato, 
com igual tempo para resposta. 
  
 
CAPÍTULO VII 
 
DA BANCA EXAMINADORA 
 
Art.30. Cabe ao Presidente da Banca Examinadora: 
I. Abrir os trabalhos e apresentar os componentes da Banca Examinadora; 
II. Abrir os debates, após a apresentação do trabalho pelo acadêmico; 
III. Reunir-se com os membros da Banca Examinadora (em sigilo), logo após os 
debates, para proceder a avaliação final; 
IV. Comunicar o resultado final ao acadêmico, registrando em ata e encerrando os 
trabalhos; 
V. Encaminhar a ata ao Coordenador de TCC.  
 
CAPÍTULO VIII 
 
DA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Art.31. A nota final da disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 
deve ser composta pelas atividades propostas durante o ano letivo para o 1º bimestre, 
já a nota do 2º bimestre será a mesma nota final da TCC, sendo apresentada pelo 
professor-orientador. 
 
Art.32. A nota da Banca Examinadora deve ser o resultado da média aritmética 
atribuída pelos membros da Banca, a partir dos seguintes critérios: 
I. Aspectos formais da língua portuguesa empregados e clareza de redação; 
II. Apresentação e desenvolvimento lógico do trabalho escrito (relevância do tema, 
objetivos, problemas, hipóteses); 
III. Observância das normas de apresentação do trabalho científico; 
IV. Apresentação oral do Trabalho de TCC para a Banca Examinadora. 
(Ver Apêndice A - Ficha de Avaliação de TCC). 
 
Art.33. Para ser aprovado o acadêmico tem que obter nota igual ou superior a 6,0 
(seis). 
 
Art.34. O acadêmico que obter nota inferior a 6,0 (seis) na Banca de Defesa é 
considerado reprovado. 
 
§1º Se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo tema de 
TCC e com o mesmo Orientador. 
 
§2º Optando por mudança do tema, o acadêmico deve reiniciar todo o processo para a 
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elaboração do Trabalho de TCC sob a forma de dependência. 
 
§3º Decidindo continuar com o mesmo tema, basta que se matricule novamente na 
disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art.35. O acadêmico que não entregar a versão final do TCC, ou que não se apresentar 
para a sua defesa oral, sem motivo justificado, na forma da normalização emitida pela 
Coordenação do Curso de Turismo, é automaticamente reprovado na disciplina.  
 
CAPÍTULO IX 
 
DAS COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR 
 
Art.36. Podem orientar TCC apenas os docentes do Instituto Federal de Educação e 
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá, especialmente os docentes do Curso de 
Turismo. 
 
Art.37. No período da distribuição dos encargos didáticos para o ano letivo, a 
Coordenação do Curso de Turismo e Coordenação de TCC designa os professores 
responsáveis, indicando vagas (com limite máximo de cinco orientandos para cada 
professor) para orientação do TCC. 
 
Art.38. A troca do Orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente 
a orientação, com o conhecimento prévio e expresso do professor substituído e da 
Coordenação do Curso de Turismo. A troca do Orientador só será permitida até uma 
data limite, estipulada e divulgada no início do semestre letivo pelo Coordenador de 
TCC.  
 
Art.39. Constituem atribuições do Professor-Orientador: 
I - Avaliar a relevância, a originalidade e as condições de execução do tema proposto 
pelo acadêmico; 
II - Aprovar o cronograma apresentado pelo aluno; 
III - Auxiliar o acadêmico na triagem dos dados e informações; 
IV - Promover a crítica às versões preliminares apresentadas e sugerir ao acadêmico 
refazer ou complementar aquilo que se fizer necessário; 
V-Atender o acadêmico para a orientação e avaliação do trabalho de pesquisa, com a 
finalidade de preservar a dialética teoria/prática; 
VI - Frequentar as reuniões convocadas pelo Professor Coordenador de TCC; 
VII - Atender, semanalmente, seus orientandos, em horários previamente fixados.  
VIII - Entregar à Coordenação do Curso de Turismo, mensalmente, relatório de 
frequência e avaliação das orientações procedidas; 
IX - Participar das defesas de seus orientados, cujas Bancas presidirá; 
X - Assinar, juntamente com os demais membros da Banca Examinadora a Ata final da 
sessão de defesa; 
XI - Sugerir à Coordenação do Curso de Turismo os componentes da Banca 
Examinadora, ouvindo o orientando; 
XII - Participar como Presidente da Banca Examinadora, coordenando os trabalhos de 
apresentação da pesquisa e encaminhar à Coordenação do Curso de Turismo o 
resultado final da avaliação; 
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CAPÍTULO X 
 
DAS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR COORDENADOR DE TCC 
 
Art.40. Estabelecer a organização programática das disciplinas de Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em Turismo e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art.41. Propor a Coordenação do Curso de Turismo o nome de Professores 
Orientadores, nas respectivas áreas. 
 
Art.42. Atualizar a padronização as normas e métodos aplicáveis ao trabalho de TCC. 
 
Art.43. Administrar em conjunto com os professores orientadores a distribuição dos 
projetos, de acordo com as linhas de pesquisas estabelecidas no projeto pedagógico. 
 
Art.44. Assumir os encargos didáticos da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa 
em Turismo, no quinto semestre letivo.  
 
Art.45. Estabelecer critérios e formas de avaliação da Disciplina de Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em Turismo. 
 
Art.46. Assessorar o Professor-Orientador. 
 
Art.43. Promover reuniões no final de cada semestre com os professores, orientadores 
visando a avaliação e melhora de propostas de trabalho. 
 
Art.44. Divulgar este regulamento junto aos alunos, professores e orientadores dos 
trabalhos de conclusão de curso. 
 
Art.45. Estabelecer o calendário de defesas de TCCs e divulgar as respectivas bancas 
examinadoras. 
 
CAPÍTULO XI 
 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ACADÊMICOS 
 
Art. 46. O acadêmico em orientação de TCC tem, dentre outros, os seguintes deveres: 
 
I. Frequentar reuniões convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo seu Orientador; 
II. Comparecer às sessões de orientação agendadas pelo Orientador para 
aprimoramento de sua pesquisa; 
III. Cumprir o calendário estabelecido pelo Coordenador da disciplina Métodos e 
Técnicas de pesquisa em Turismo; 
IV. Cumprir o calendário para a entrega do projeto, relatórios parciais e o TCC 
concluído; 
V. Elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com o presente regulamento e as 
instruções de seu Orientador; 
VII. Protocolar para a Coordenação de TCCs 01 (uma) cópia em Cd-rom, do trabalho 
final; 
VIII. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a 
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versão final do TCC. 
 
Art.47. Exige-se do acadêmico, comparecimento mínimo de 75% das aulas da 
Disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo e Orientação do Trabalho 
de Conclusão de Curso. 
 
Art.48. Elaborar um projeto de pesquisa, durante o quinto semestre letivo na disciplina 
de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. 
 
Art.49. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do acadêmico, o 
que exime o orientador de desempenhar outras atribuições, que não estejam definidas 
neste regulamento. 
 
§1º O aluno é responsável pelo uso e/ou abuso dos direitos autorais, resguardados por 
lei a favor de terceiros, sempre que copiar ou transcrever trechos de outros sem a 
devida citação, de acordo com as normas legais, bem como utilizar idéias de terceiros 
sem a devida menção, e/ou autorização do dono dos direitos autorais, quando for o 
caso. 
 
§2º Todas as despesas locomoção, papel, digitação, fotocópia, encadernação e outras 
decorrentes da preparação do trabalho, ficam sob responsabilidade do acadêmico. 
 
 
CAPÍTULO XII 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art.50. Pode propor alterações deste regulamento, o Núcleo Docente Estruturante do 
Curso, Colegiado do Curso de Turismo e Coordenação do Curso de Turismo. 
 
Art.51. Os casos não previstos, ou dúvidas provenientes deste regulamento devem ser 
resolvidos pela Coordenação do Curso de Turismo cabendo recurso contra essas 
decisões, pela ordem, ao Colegiado do Curso de Turismo. 
 
Art.52. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de 
Curso de Turismo 
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APÊNDICE A :  FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

 

 

 

Título do trabalho: 
 

 

 
 

Nome do(a) Acadêmico(a): 
 

 
 

 

CONCEITOS 
D R B MB 

Deficiente Regular Bom Muito Bom 

 

ÍTENS D R B MB   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO   

Relevância do Tema             

Organização             

Clareza             

Correção Linguística             

Normatização             

CONTEÚDO   

Fundamentação Teórica             

Metodologia             

Desenvolvimento da 
Pesquisa 

          
  

Considerações Finais             

Referências Bibliográficas             

Princípios Éticos             

Resultados Apresentados            NOTA 
1 

             

APRESENTAÇÃO   

Estrutura da Apresentação             

Arguição             

Layout, conteúdo e 
apresentação do pôster  

          
  

 

CURSO DE TURISMO - IFMT 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

 



156 

IFMT - www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65)3318-1516 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 

Coerência e Clareza            NOTA 2 

             

 
 
 
 

Média Final 
 

 
OBS: 
NOTA 1 - refere-se à organização e conteúdo do trabalho escrito, marcar nos quadrinhos de 
1,0 a 10,0.  Somar a nota de todos os itens e dividir por 12 – que é a quantidade de itens.  
NOTA 2 – refere-se à apresentação, marcar nos quadrinhos de 1,0 a 10,0. Somar a nota de 
todos os itens e dividir por 4 – que é a quantidade de itens. 
MÉDIA FINAL – soma da NOTA 1 + NOTA 2 dividido por 2. 
Instruções gerais para avaliação: 
 

ITEM O QUE AVALIAR 

Relevância 
do Tema 

Observar se o tema do trabalho é relevante e se tem contribuições 
para ensino, pesquisa e extensão ou para o mercado. 
 

Organização Os tópicos que são abordados no trabalho apresentam uma seqüência 
lógica e integrada? 
 

Clareza A leitura do trabalho é de fácil compreensão e agradável? 
 

Correção 
lingüística  

Verificar se o português está correto, sem uso de gírias, palavras mal 
traduzidas, ou em primeira pessoa. 
 

Normatização  Verificar se o trabalho contempla as Normas da ABNT.     
 

Fundamentaç
ão teórica 

Observar se a fundamentação teórica é suficiente e condizente com o 
desenvolvimento do trabalho. 
 

Metodologia Observar se a metodologia apresentada é adequada à pesquisa que 
foi realizada. 
 

Desenvolvim
ento da 
pesquisa 

Analisar a profundidade e abrangência do desenvolvimento do 
trabalho. 
 

Consideraçõe
s finais 

Observar se são pertinentes e abrangentes. 
 

Princípios 
éticos  

Observar evidências de respeito à autoria, licenças de ferramentas, 
texto de autores. 
 

Resultados 
apresentados  

Observar se os resultados apresentados são fundamentados e 
significativos. 
 

Estrutura da 
apresentação 

Verificar se a estrutura da apresentação condiz com a estrutura e 
evolução do trabalho escrito. 
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Arguição Considere a postura do diálogo, observando a objetividade, grau de 
confiança e preparo. 
 

Layout, 
conteúdo e 
apresentação 
do pôster  

Observar se o pôster abrange os aspectos enunciados no trabalho e 
as normas pré-estabelecidas. 

Coerência e 
Clareza 

Observar se a apresentação foi clara, condizente com o tema proposto 
e se o português está correto e sem uso de gírias, palavras mal 
pronunciadas e com intervalos. 

 
PARECER DO (A) RELATOR (A) 

 
Comente os motivos que levaram à definição de sua avaliação (especialmente em caso de 
parecer negativo ou com reservas) com relação a (o): 
 

Organização do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apresentação 
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Data: _____/_____/______ 
 
Relator(a):__________________________________________________________________  
 
Assinatura:__________________________________________________________________ 

 

APÊNDICE B – NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO 

 

 

 

 
 
 
NORMAS GERAIS PARA PRODUÇÃO DO ARTIGO  
(TÍTULO DO ARTIGO) 
 

 
MARTINS, Daniel Fernando Queiroz 
daniel.martins@cba.ifmt.edu.br  
 
Orientador Prof. M.e.: DUARTE, Júlio Correa de Resende Dias 
julio.duarte@cba.ifmt.edu.br  
 

Resumo  

Este texto tem como objetivo apresentar os critérios de normalização e formatação 
definidos pela coordenação  do Curso de Turismo. Para que os trabalhos sejam 
encaminhados para avaliação da banca é essencial que estas condições sejam 
respeitadas. Este documento-modelo foi criado para orientar a formatação dos 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT 

CURSO DE TURISMO  
 

mailto:daniel.martins@cba.ifmt.edu.br
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trabalhos e deve ser utilizado na digitação dos mesmos. Para utilizar este modelo, 
basta digitar o seu texto sobre o texto apresentado ou utilizar as opções de Estilos e 
formatação do Word. Para o conteúdo do resumo, apresentamos os critérios que serão 
utilizados pela banca para sua avaliação: 1) apresentação da síntese da 
problematização e justificativa da pesquisa; 2) apresentação do objetivo da pesquisa; 
3) apresentação sintética da fundamentação teórica; 4) descrição sintética da 
metodologia escolhida e/ou desenvolvida na pesquisa; 5) apresentação dos resultados 
parciais e finais da pesquisa. O texto do resumo deverá ser em parágrafo único, fonte 
12, espaço simples, conter entre 250 a 300 palavras e apresentar de 3 a 5 palavras-
chave. Considera-se que nota de rodapé faz parte do texto. Para fazer esta verificação, 
utilize o recurso “Contar palavras”, disponível no Word. Repita o procedimento tanto 
para o texto do resumo como a nota de rodapé e some os totais de palavras.  
Palavras-chave: Normas. Artigo. Resumo. (de 03 a 05) 

 

Introdução (Elementos textuais) 

A introdução é a parte inicial do trabalho onde o autor descreve uma visão geral 

do assunto, apresentando o tema, a delimitação do assunto pesquisado, o problema da 

pesquisa e as hipóteses (se houver). Coloque também o objetivo geral e os objetivos 

específicos e a justificativa do estudo. Tudo deve estar contido em um único texto. Os 

objetivos podem ser apresentados em tópicos. No caso do Curso de Turismo, ao final 

da Introdução, apresente a metodologia do trabalho.  

Introdução = Apresentação do tema + objetivos + justificativa + 

metodologia. 

 

Metodologia 

 

É a descrição precisa do conjunto dos processos, métodos, materiais e 

equipamentos utilizados durante a investigação, de modo a esclarecer o caminho que o 

autor percorreu para realizar o trabalho, bem como permitir sua utilização por outros 

pesquisadores. 

Desenvolvimento 

É a parte principal do texto, onde se trata da matéria pesquisada. Pode ser 

dividida em capítulos ou seções. Deve conter a revisão da literatura, resumindo os 
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resultados de estudos feitos por outros autores (as obras citadas e consultadas devem 

ser referenciadas no corpo do texto e também devem estar presentes na Lista de 

Referências).  

Normalmente, no Curso de Turismo, o desenvolvimento estrutura-se da seguinte 

forma: 

* Revisão bibliográfica ou quadro teórico: Comentários sobre a literatura 

levantada e considerada relevante demonstrando que os trabalhos foram realmente 

examinados e criticados, servindo de base à investigação. Todos os autores citados na 

revisão da literatura ou em qualquer das partes do trabalho deverão constar da 

listagem final das Referências. Todos os assuntos apresentados devem estar muito 

bem relacionados com os objetivos e o tema pesquisado, sempre fazendo uma ligação 

com a realidade apresentada. 

* Caracterização do objeto de estudo: Este capítulo apresenta o objeto 

pesquisado, normalmente trata-se de uma empresa, uma localidade ou um caso 

específico. Assim, todas as características deste objeto devem ser apresentadas. 

Normalmente é possível fazer um breve histórico, apresentar sua localização e demais 

características, sua relação com a atividade turística e outros aspectos relevantes para 

que se tenha claramente qual o objeto de pesquisa.  

* Apresentação e análise dos dados da pesquisa: Uma parte importantíssima 

do estudo é apresentar os dados coletados de investigação do problema. Neste item 

deve-se apresentar os dados e a análise que o pesquisador faz sobre os mesmos. Os 

dados podem ser apresentados das mais variadas formas: gráficos, tabelas, quadros, 

além de contar com o auxílio de ilustrações diversas. Neste capítulo apresentam-se os 

resultados dos questionários, das entrevistas e outras pesquisas que foram abordadas 

de acordo com a metodologia proposta. A apresentação dos resultados deve ser 

exposta de forma clara, objetiva e lógica. É aqui que se mostra o entendimento sobre o 

assunto, a relação dos dados com a teoria de outros autores e o que os dados 

levantados significam para a pesquisa. É este capítulo que dá as respostas para 

grande parte dos objetivos propostos. Caso os dados apresentados e analisados não 

respondam aos objetivos propostos a pesquisa foi inútil. Nesta etapa são comparados, 

avaliados e criticados os resultados. Da apresentação dos fatos pode-se passar para 

as deduções, implicações, significados e razões para a concordância ou discordância, 

como a generalização cautelosa e enumeração de questões para as quais o autor não 

encontrou respostas e que requerem estudos e pesquisas além do limite do trabalho 
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efetuado. A discussão deve fornecer elementos para as conclusões. 

* Considerações: Devem ser fundamentadas nos resultados e na discussão, 

contendo deduções lógicas e correspondentes, em número igual ou superior aos 

objetivos propostos. Nesta parte reafirma-se a proposição ou hipótese de trabalho, cuja 

demonstração constituiu o corpo do trabalho. Volta-se à Introdução para fechar o 

trabalho. 

 

Elementos pós-textuais 

 

* Referências: Devem estar ao final do texto, contendo exclusivamente as obras 

citadas dentro do corpo do texto. As referências deverão ser digitas em espaçamento 

simples, deixando uma linha em branco entre cada referência, seguindo as normas da 

ABNT. 

Este deve obedecer uma seqüência lógica de assuntos e de apresentação do 

estudo. 

Normas Gerais 

Os textos devem ser apresentados em forma de artigo, com problemática 

anunciada e desenvolvida, conclusões finais e referências. Deverão conter entre 20 a 

30 páginas, incluídas as notas, referências, imagens, os quadros e tabelas, se for o 

caso. O tempo de apresentação de cada artigo será de 20 minutos.  

Instruções de Formatação  

a) o arquivo deverá ser salvo em Word, com a extensão no formato “doc” 

versão 97 ou superior. 

b) papel tamanho A4;  

c) margem superior e esquerda com 2,0 cm;  

d) margem inferior e direita com 2,0 cm; 

e) as páginas devem estar numeradas conforme ABNT; 

f) fonte: Times New Roman ou Arial tamanho 12. 

Elaboração do Texto  
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O texto deverá conter os seguintes elementos:  

a) título: O título do trabalho deverá ser apresentado em negrito, todos os 

caracteres maiúsculos, tamanho da fonte 14, centralizado; 

b) autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) aparece(m) à direita da folha. Último 

sobrenome MAIÚSCULO, seguido do nome com apenas as iniciais maiúsculas; 

c) orientador(a); 

d) resumo;  

e) resumo em língua estrangeira (inglês ou espanhol); 

f) palavras-chave;  

g) introdução;  

h) desenvolvimento;  

i) considerações finais ou conclusão;  

j) referências.  

 

A margem de parágrafo no texto (1.ª linha) é de 1,25, sendo seu espaçamento 

de 1,5. Entre os parágrafos do texto não pode haver linhas em branco.  

As citações diretas, com mais de três linhas, deverão estar com espaçamento 

simples e recuo de 4 cm, com fonte 10, justificado, sem margem de parágrafo e com 2 

(duas) linhas com espaçamento 1,5 (30 pt, na notação do Word) cada acima e outra 

abaixo da citação, conforme exemplo a seguir:  

 

 

Esses casos atestam a possibilidade efetiva de desenvolvimento 
de pesquisas de vários tipos, até da mais rigorosa pesquisa 
acadêmica, mesmo nas nossas escolas. É verdade que elas não 
representam a situação comum das escolas da rede pública no 
país, como já ficou dito. Mas, guardadas as devidas distâncias, 
creio que podemos, a partir de seu estudo, discutir um pouco o 
estado atual da questão do professor pesquisador e seu saber, tal 
como vem sendo apresentada por alguns dos seus estudiosos 
(LUDKE, 2001, p.14). 
 

 

Observe que o nome do autor pode não fazer parte do texto, conforme no 

exemplo anterior, devendo desta forma estar em letras maiúsculas entre parênteses.  

O mesmo texto pode ser escrito de outra forma, conforme apresentamos no 

parágrafo seguinte. 
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Para Ludke (2001, p.14),  

 

 

Esses casos atestam a possibilidade efetiva de desenvolvimento 
de pesquisas de vários tipos, até da mais rigorosa pesquisa 
acadêmica, mesmo nas nossas escolas. É verdade que elas não 
representam a situação comum das escolas da rede pública no 
país, como já ficou dito. Mas, guardadas as devidas distâncias, 
creio que podemos, a partir de seu estudo, discutir um pouco o 
estado atual da questão do professor pesquisador e seu saber, tal 
como vem sendo apresentada por alguns dos seus estudiosos.  
 

 

Observe que neste caso o nome do autor faz parte do texto, portanto deve ter 

apenas a primeira letra em maiúscula. As citações diretas com menos de três linhas 

devem vir entre aspas dentro do texto.  
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25.3 Regulamentação das Atividades Complementares 

 

 
 

Proposta de retificação da Deliberação No. 03/2008, que regulamenta e 
estabelece critérios para avaliação das Atividades Complementares 
desenvolvidas pelos alunos dos cursos superiores do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Cel. 
Octayde Jorge da Silva. 
 
 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MEC-SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – OCTAYDE JORGE DA SILVA 

 
 
 

 
PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA 

 
 
 

REGULAMENTAÇÃO 
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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CAPítulo I 
Da natureza e das finalidades 
Art. 1º. As Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC 
são atividades extracurriculares obrigatórias para a integralização do currículo dos 
cursos da educação superior e têm por finalidade orientar e estimular práticas 
permanentes e contextualizadas para atualização profissional do acadêmico com 
foco na relação entre a teoria e a prática, de modo a potencializar a qualidade da 
ação educativa. 
Art. 2º. São consideradas como Atividades Complementares as experiências 
adquiridas pelos educandos durante o curso em espaços educacionais diversos, 
utilizando as diferentes tecnologias, o campo científico e o campo da vivência social. 
Art. 3º. As Atividades Complementares poderão ser realizadas pelos alunos a partir 
do 1º período e serão organizadas em três categorias com carga horária total 
definida pelos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. 

CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 4º. Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, 
as Atividades Complementares estão divididas nas seguintes 3 (três) categorias: 

Categoria 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural: 

i. Atividades esportivas; 
ii. Cursos de língua estrangeira  
iii. Participação em atividades artísticas e culturais; 
iv. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter 

artístico ou cultural; 
v. Participação como expositor em exposição artística ou cultural. 

 

Categoria 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo: 

i. Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 
Conselhos e Colegiados internos à Instituição; 

ii. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, 
associações de bairros, brigadas de incêndio e associações escolares; 

iii. Participação em atividades beneficentes; 
iv. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área 

específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade; 
v. Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de 

reforço escolar; 
vi. Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse 

social. 

 

Categoria 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional: 

i. Monitoria de disciplinas do curso; 
ii. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de 

fundamento científico ou de gestão; 
iii. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; 
iv. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e 

seminários técnico-científicos; 
v. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados 

com o objetivo do Curso; 
vi. Participação como expositor em exposições técnico-científicas; 
vii. Participação na organização de exposições e seminários de caráter 

acadêmico; 
viii. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos 

científicos de abrangência local, regional, nacional ou internacional; 
ix. Estágio não obrigatório na área do curso; 
x. Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT; 
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xi. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de 
enriquecimento curricular de interesse do Curso, desde que tais 
disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo Colegiado de 
Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

xii. Participação em Incubadora Tecnológica. 

 
Art. 5º. A fim de garantir a diversificação e a ampliação do universo cultural, bem 
como o enriquecimento plural da formação discente, o estudante dos Cursos da 
Educação Superior do IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva deverá 
realizar Atividades Complementares em pelo menos 1 (uma) atividade de, no 
mínimo, 2 (duas) categorias. 
Art. 6º. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares entende-se 
a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, 
organizados ou não pelo IFMT, nos quais o educando poderá participar como 
ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, expositor 
ou mediador. 
Art. 7º. Projeto de extensão consiste na prestação de serviços à comunidade em 
questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do 
conhecimento. 
Parágrafo Único: Projetos de extensão propostos pelos próprios estudantes poderão 
ser aceitos, desde que submetidos previamente à Diretoria de Relações 
Empresariais e Comunitárias, a fim de que os projetos sejam cadastrados e 
acompanhados por um professor orientador. 
Art. 8º. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações 
pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo 
sistemático, ofertadas por Instituições de Ensino Superior credenciadas ou por 
outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas, com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. 
Art. 9º. Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando 
diretamente relacionados à área da formação do aluno, servem à complementação 
de sua formação. 
Art. 10º. O estágio extracurricular visa a propiciar a complementação da 
aprendizagem do aluno através da vivência de experiências profissionais que não 
sejam obtidas no ensino escolar. 
Parágrafo Único: Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências 
realizadas na educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios 
realizados em indústrias ou centros de pesquisa e outras relacionadas à área de 
formação. 
Art. 11. Compreende-se como monitoria a atividade que propicia ao aluno a 
oportunidade de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira 
profissional. O monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático 
científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais em laboratório, 
trabalhos em biblioteca e no campo, além de outros compatíveis com seu grau de 
conhecimento e experiência. 
Art. 12. A atividade em instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a 
ação voluntária em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins 
lucrativos. 
Art. 13. As atividades culturais, esportivas e de entretenimento visam a formar um 
profissional com uma visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e científicas, aprimorando a formação cultural do aluno. 
Parágrafo Único: Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser 
aprovadas pelo Colegiado do Curso. 
Art. 14. A iniciação científica compreende o envolvimento do aluno em atividade 



 

IFMT - www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65)3318-1516 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 

investigativa, sob a tutoria e a orientação de um professor, visando ao aprendizado 
de métodos e técnicas científicas e ao desenvolvimento do pensamento científico e 
da criatividade. Ela inclui a formação de grupos de estudo e de interesse, com 
produção intelectual, e a participação em projetos de pesquisa, com 
desenvolvimento experimental ou projeção social real. 
Art. 15. As publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo 
passado por avaliador ad-hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros 
relacionados à área de abrangência do Curso. 
Art. 16. A participação em comissão organizadora de evento educacional ou 
científico somente será considerada como Atividade Complementar se o evento for 
promovido por instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica. 

CAPÍTULO III 
DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 17. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 
carga horária necessária à integralização do Curso, deverão ser validadas pelo 
Departamento de Área. 
§ 1º. A validação deve ser requerida pelo aluno à Coordenação do Curso por meio 
de formulário próprio acompanhado da cópia autenticada do certificado de 
participação, com a identificação da entidade promotora do evento e a carga horária 
cumprida. 
§ 2º. Quando solicitado, o aluno deverá produzir relatórios referentes a cada 
atividade desenvolvida. 
Art. 18. A Coordenação do Curso poderá formular exigências para a atribuição de 
carga horária acerca da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, 
solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do aluno, 
por escrito e este deverá ser avaliado pelo Colegiado de Curso. 
Art. 19. As Atividades Complementares serão registradas e validadas segundo sua 
categoria, em conformidade com o Art. 4°, conforme estabelecido no formulário 
presente no Anexo I. 
Art. 20. A carga horária de cada atividade realizada será validada de forma integral. 
§ 1º. A carga horária de cada atividade realizada que exceda a 50% do total da carga 
horária das Atividades Complementares prevista no PPC será validada apenas 50% 
da carga horária total da Atividade Complementar prevista no PPC. 
§ 2º: Documentos comprobatórios de atividades que não possuam carga horária 
caberão ao Colegiado de Curso determinar a carga horária dessa atividade. 
Art. 21. Os alunos ingressantes nos Cursos Superiores, através de transferência ou 
reingresso, ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para as 
Atividades Complementares, podendo solicitar o cômputo da carga horária atribuída 
pela instituição de origem a essas atividades, observando as seguintes condições: 

I. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela instituição de 
origem com as estabelecidas neste Regulamento. 

II. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este Regulamento a 
atividades idênticas ou congêneres. 

§ 1º. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga 
horária das Atividades Complementares, de acordo com o disposto no Art. 20 
deste Regulamento. 
§ 2º. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pela 
Coordenação do Curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá 
formular pedido de reconsideração ao Colegiado de Curso. 

CAPÍTULO IV 
DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 22. A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter 
pedagógico, a ser exercida pela Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica. 
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§ 1º É de responsabilidade do aluno a entrega dos comprovantes das Atividades 
Complementares na Secretaria do Departamento de Área de forma organizada por 
categoria. 
§ 2º A entrega dos documentos que comprovam a realização das Atividades 
Complementares deverá se realizada a partir do semestre que antecede a conclusão 
de curso do aluno. 
§ 3º O Sistema Acadêmico deve ser compatibilizado com esta normativa. 
§ 4º A carga horária, total ou parcial, das Atividades Complementares apresentadas 
pelos alunos deverá ser computada no Sistema Acadêmico apenas por categorias. 
Art. 23. Competem à Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica: 

I. Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades 
Complementares; 

II. Acompanhar o cumprimento deste Regulamento e a efetiva integralização da carga 
horária; 

III. Analisar a documentação comprobatória de carga horária, conforme previsto no Art. 
18 deste Regulamento; 

IV. Providenciar, junto à Secretaria competente, o registro da carga horária das 
Atividades Complementares cumprida pelos alunos, a fim de que conste no Histórico 
Escolar. 

Parágrafo Único: Os casos omissos desta regulamentação serão avaliados pelo 
Colegiado de Curso e/ou Colegiado de Departamento. 
 
Por considerarem adequadas as recomendações neste regimento das Atividades 
Complementares, subscrevem-no os membros da comissão designada para sua 
elaboração de acordo com os aditamentos da Portaria No 17, de 27 de fevereiro de 
2013: 
 

Cuiabá, 31 de julho de 2013 
 

_____________________________________ 
Prof. Dr. Walterley Araujo Moura 

Presidente da Comissão 
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________________________________________ 

Profa. Dra. Albéria Cavalcanti de Albuquerque 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dejenana Keila Oliveira Campos 

Membro da Comissão 

 

 

_________________________________________ 

Prof. MSc. Custódio Gastão da Silva Junior 

Membro da Comissão 

 

_____________________________________ 

Prof. MSc. Elzio Metello 

Membro da Comissão 

 

 

________________________________ 

Profa Dra. Juzélia Santos 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Prof. Rotschild Alencastro Nascimento 

Membro da Comissão 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Valtemir Emerêncio do Nascimento 

Membro da Comissão 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Vanderley Severino dos Santos 

Membro da Comissão 

 
 
 
 

Processo:  
Interessada (a): 
Assunto:  
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Ao Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação 

Nome: _____________________________________________________ Matrícula: 
______________________________ 

Telefone: (65) _________________________ 

e-mail: _____________________________________________________ 

Venho requerer que sejam registradas no meu histórico escolar as horas referentes à Atividade 
Complementar, conforme indicado no campo abaixo, cuja cópia da documentação comprobatória 
pertinente segue em anexo. 
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Categori
as 

Discriminação 
C.H 

Cumprida/ 
Atribuida 

Categoria 
1 

 Atividades esportivas  

 Cursos de língua estrangeira  

 Atividades artísticas e culturais  

 
Organização de exposições e seminários de caráter artístico ou 
cultural 

 

 Expositor em exposição artística ou cultural.  

Categoria 2 

 
Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de 
Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição 

 

 
Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, 
CIPAS, associações de bairros, brigadas de incêndio e 
associações escolares 

 

 Participação em atividades beneficentes  

 
Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos 
da área específica, desde que não remunerados e de interesse 
da sociedade 

 

 
Engajamento como docente não remunerado em cursos 
preparatórios e de reforço escolar 

 

 
Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de 
interesse social 

 

Categoria 3 

 Monitoria de disciplinas do curso 

 
 

Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, 
de fundamento científico ou de gestão 

 
Participação em palestras, congressos e seminários técnico-
científicos 

 

 
Participação como apresentador de trabalhos em palestras, 
congressos e seminários técnico-científicos 

 

 
Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, 
relacionados com o objetivo do Curso 

 

 Participação como expositor em exposições técnico-científicas  

 
Participação na organização de exposições e seminários de 
caráter acadêmico 

 

 
Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em 
periódicos científicos de abrangência local, regional, nacional ou 
internacional 

 

 Estágio não obrigatório na área do curso  

 Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT  

 

Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de 
enriquecimento curricular de interesse do Curso, desde que tais 
disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo 
Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso 

 

 Participação em Incubadora Tecnológica  

Outras 
Atividades 

 
Atividades correlatas/conexas não contempladas serão 
analisadas pela Comissão de Avaliação das Atividades 
Complementares 

 

Anexar cópia autenticada da documentação comprobatória  

 
Cuiabá, _____ de _________________ de ____________ 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do requerente 
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Processo:  
Interessado(a): 
Assunto: 
 

PARA USO DO COORDENADOR DO CURSO 

Parecer do Coordenador do Curso ou Responsável pelas Atividades 
Complementares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nº de horas: _____________ 
 
Categoria: __________________________________ 
 
 
 
Cuiabá, _____ de ________________ de ____________ 
 
 

____________________________________ 
Coordenador (a) 

 
 

 
Recebimento em: ______/_______/ ____________ 
 
Visto: ___________________________________ 
 
 
Envio para a Secretaria em: _______/_______/ ____________ 
 
Visto: ___________________________________________ 
 



 

 
DIRETORIA DE ENSINO 

www.cba.ifmt.edu.br – fone: (65) 3318-1500 – Rua Zulmira Canavarros, 95 – CEP: 78005-200 – e-mail: servicos@cba.ifmt.edu.br   Página 172 
 

 
 

 
 
 

PARA USO DA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lançado em: ____/_______/ __________ 
 
Assinatura: ___________________________________ 
 
 
Ciência do (a) aluno (a) em: ______/_______/ ____________ 
 
 
Assinatura: ___________________________________ 
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25.4 Estágio Supervisionado 

 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 395 De acordo com a Lei nº. 11.788, de 25/09/2008, considera-se o estágio 

como ato educativo escolar supervisionado que visa à preparação produtiva de 

discentes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos para o mundo do trabalho. 

 

§ 1º O estágio é destinado a discentes regularmente matriculados no IFMT. 

§ 2º O estágio como procedimento didático-pedagógico e ato educativo deve 

integrar a proposta do Projeto Pedagógico de Curso - PPC, devendo ser 

planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos e a 

legislação vigente. 

§ 3º As coordenações responsáveis pelo estágio dos Campi executarão as 

atividades de oferta, cadastramento, articulação, encaminhamento e 

acompanhamento dos discentes. 

§ 4º As normas para realização do estágio curricular supervisionado serão 

regulamentadas conforme Instrução Normativa específica a ser aprovada pelo 

CONSUP-IFMT e fará parte desta Organização Didática. 

 

Art. 396 Para caracterização e definição do estágio, de que trata este capítulo, é 

necessária a existência de instrumento jurídico, preferencialmente na modalidade 

de convênio, entre o IFMT e as pessoas jurídicas de direito público e privado, 
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coparticipantes do estágio, no qual estarão acordadas todas as condições de 

realização deste. 

 

Parágrafo único: Caberá à Pró-Reitoria de Extensão e aos Campi, a realização 

de convênios e parcerias de estágios com Instituições Públicas ou Privadas. 

 




