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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 DO IFRJ/Campus Avançado Resende 
 
Nome da Instituição /Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro (IFRJ)/Campus Avançado Resende. 
CNPJ do Campus: 10.952.708/0001-04 
Diretor Geral do Campus: Aline Moraes da Costa 
Endereço do Campus: Rua Prefeito Botafogo s/nº - Campus Elíseos 
Cidade : Resende 
Estado:  Rio de Janeiro 
CEP: 27542000 
Telefone:  (24) 33834906  
Site da Instituição:  www.ifrj.edu.br 
Nome do Reitor: Paulo Roberto de Assis Passos 
Endereço eletrônico (e-mail) do gabinete do reitor : gr@ifrj.edu.br 
Pró- Reitoria de Extensão: Francisco José Montório Sobral 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expans ão: Marcos José Clivatti Freitag 
 
1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO  
 
Proponente:  Rafael do Nascimento Souza Brasil 
Campus ou unidade de ensino onde está lotado:  Campus Avançado Resende 
Cargo/Função:  Docente 
Matrícula SIAPE:  2976752 
CPF: 089.430.857-29 
Telefone:  21-998132614 
Endereço eletrônico (e-mail):  rafael.brasil@ifrj.edu.br 
 
Equipe envolvida na elaboração do projeto:  

 

Nome: Marcelo de Oliveira Vidal 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Coordenador/docente 
E-mail:  marcelo.vidal@ifrj.edu.br 
 
Nome:  Diego Uliano Rocha 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 
E-mail:  diego.rocha@ifrj.edu.br  
 

Nome: Thiago Martins Melo 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 
E-mail: thiago.melo@ifrj.edu.br 
  
Nome: Maiara Alvim de Almeida 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 



E-mail: maiara.almeida@ifrj.edu.br 
 

Nome: Ivan Ignacio Pimentel 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 
E-mail: ivan.pimentel@ifrj.edu.br 
 
Nome: Flávia Vidal Magalhães 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 
E-mail: flavia.magalhaes@ifrj.edu.br 
 
Nome: Ricardo Guimarães de Almeida 
Campus: Avançado Resende 
Participação:  Docente 
E-mail: ricardo.guimaraes@ifrj.edu.br 
 
2. DADOS GERAIS DO CURSO  
 
Nome do curso: Curso de formação inicial e continuada Condutor Cultural Local. 
Eixo tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 
Carga horária total: 180 horas 
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I Incompleto 
Classificação: (X) Formação inicial e continuada 
Número de vagas por turma: 35 
Idade mínima para participação: 16 (dezesseis) anos completos 
Frequência da oferta do curso: de acordo com a demanda 
Periodicidade das aulas : terças, quartas e quintas-feiras das 18h às 22h10 
Modalidade da oferta: Presencial 
Turno: Noturno 
 
3. JUSTIFICATIVA  

 
Diante da demanda existente no país de qualificação profissional, o IFRJ – Campus 

Avançado Resende, com a estrutura já existente e com seu corpo de servidores docentes 

e técnico-administrativos, se propõe a ofertar um curso de Formação Inicial e Continuada 

(FIC). Esse FIC contribuirá para o fortalecimento das atividades pedagógicas e 

extensionistas da instituição e de seu papel social comprometido com a melhoria da 

qualidade de vida da população regional. 

Localizado na microrregião do Vale do Paraíba (CEPER; IBGE), o município de 

Resende possui uma extensão territorial de 1.095,253km² e população de 123.385 mil 

habitantes.  Situado no eixo Rio-São Paulo, é limítrofe com cidades de São Paulo e Minas 

Gerais, a saber: Itamonte e Bocaina de Minas; São José do Barreiro, Formoso, Arapeí, 

Bananal e Queluz. Além das cidades do Rio de Janeiro: Areias, Itatiaia e Porto Real. 



Conhecida como uma cidade industrial, especialmente por conta das grandes 

montadoras automotivas instaladas no município ou na cidade vizinha de Porto Real, 

Resende possui características para além desse segmento. A potencialidade turística da 

região já foi apontada por documentos oficiais (Programa de Desenvolvimento do Turismo 

do Rio de Janeiro - PRODETUR RJ e Conselho Regional de Turismo - CONRETUR), 

revelando um amplo campo de debates acerca do papel a ser desempenhado pelo 

turismo como propulsor do desenvolvimento sustentável das economias locais. Focada no 

ecoturismo e no turismo de aventura, a região das Agulhas Negras (Resende e Itatiaia) 

possui um potencial cultural a ser mais bem trabalhado e explorado no que tange às 

atividades turísticas. Boa parte dos equipamentos turísticos desse polo concentram suas 

atenções nos atrativos naturais e esportivos, investindo poucos esforços em ofertar 

roteiros de lazer focalizados nas tradições das comunidades locais e no patrimônio 

histórico-cultural.  

A carência de formação básica de pessoal para atuação na área de turismo é 

constatada em vários setores, exatamente pela volatilidade dessa mão-de-obra,o que é 

uma consequência imediata da conjunção entre falta de formação, exíguo 

aperfeiçoamento e decréscimo de dedicação à carreira. A deficiência na formação de 

pessoal para atuação nesse eixo começa pela precariedade do acolhimento imediato. A 

falta de informações essenciais da realidade e do conhecimento histórico e cultural de 

Resende (e seu entorno) contribuem para restringir, consideravelmente, a qualidade dos 

serviços turísticos ofertados e o atendimento aos turistas em geral.  

A oferta do curso para formação básica de condutor cultural local vem ao encontro da 

demanda local e regional que se apresenta no tempo presente, especialmente 

considerando-se o potencial ainda não devidamente explorado neste setor. A região das 

Agulhas Negras está provida com um conjunto de atrativos naturais e culturais variados, 

referendados por uma trajetória histórica singular desde os tempos coloniais, incluindo as 

diversas culturas econômicas que se desenvolveram nestas terras (desde anil, passando 

pelo café e pela produção de laticínios e alcançando o campo industrial), os sistemas de 

transportes (circulação de tropeiros, navegação fluvial e estradas férreas), as dinâmicas 

político-sociais (terras indígenas, quilombo etc.) e a implantação da maior academia 

militar da América Latina (Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN).  

A demanda por formação básica no setor de turismo, hospitalidade e lazer encontra 

nesta oferta de curso um importante suporte que pode abrir caminhos, apresentar 

oportunidades, provocar proposições de estudos, pesquisas, projetos, programas e outras 



vias de formação e qualificação para trabalhadores. Assim, pretende-se dotar o setor com 

profissionais com profundos conhecimentos acerca da região e intervir ancorados em um 

amplo arco de saberes, tais como: história, patrimônio cultural, geografia humana e 

ambiental, memória, formação técnico-cultural, generalidades e aspectos gerais do 

turismo, noções fundamentais em hospitalidade, lazer e realidade atual. Objetiva-se, 

ainda, que este profissional possa desempenhar, com qualidade, o bom atendimento e 

acolhimento ao turista, desenvolver relações interpessoais adequadas à recepção e 

encaminhamento dos visitantes, compreender marketing, liderança, criatividade e 

sociabilidade, demonstrar uso de diferentes registros da língua, sabendo adequar-se à 

situação exigida no desempenho de sua prática profissional, assim como demonstrar um 

domínio de nível básico de língua estrangeira, visando uma melhor comunicação e 

acolhimento de turistas estrangeiros.  

Além desses, objetiva-se também despertar a curiosidade dos visitantes e da 

comunidade local para os fenômenos naturais mais recorrentes na região, Resende tem 

uma incidência de descargas elétricas  (popularmente conhecidos como raios) 

peculiarmente alta comparada com as cidades vizinhas e próximas como Paraty, Angra 

dos Reis, Petrópolis e até com outras regiões com clima e relevo similares no Brasil. 

Resende possui a sede da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), na qual é a única no país 

a possuir tecnologia para enriquecimento de urânio. A cidade também possui uma das 

hidrelétricas de Furnas, a Funil, que por sua vez, desempenha um importante papel na 

geração e transmissão de energia elétrica para região. Logo, será proporcionado ao 

discente noções básicas sobre o funcionamento desses dois setores estratégicos para a 

região e o para país como um todo. Portanto, a matriz curricular do curso, desenvolvido 

em Resende, terá seu alicerce no ensino dessas áreas do conhecimento. 

 
4. OBJETIVOS DO CURSO 
 
4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Qualificar pessoal para atuação em atividades associadas à cultura, com foco 

especial em roteiros turístico-culturais e noções básicas de hospitalidade e lazer, como 

estímulo ao desenvolvimento socioeconômico e à inserção profissional. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 



1. Conhecer o potencial cultural da região por meio de levantamentos, pesquisas já 

existentes e visitas de campo; 

2. Revelar a cultura como área de fomento ao turismo, hospitalidade e lazer; 

3. Estimular o crescimento do turismo cultural local; 

4. Fortalecer o setor turístico enquanto área propícia à geração de emprego, renda e 

empreendimentos; 

5. Oferecer formação básica de qualidade a pessoas em busca de oportunidade 

profissional, preenchidos os requisitos mínimos para ingresso no curso; 

6. Desenvolver meios de interações e articulações sociais inclusivas, capazes de oferecer 

oportunidades profissionais aos frequentadores do curso; 

7. Promover a divulgação de tecnologias locais e despertar a curiosidade da comunidade 

e visitantes para os fenômenos naturais mais relevantes da região; 

8. Desenvolver o sentimento de cidadania através da prática da economia solidária; 

9. Aplicar conceitos de matemática básica e financeira vinculadas ao turismo; 

10. Tornar o profissional capaz de dominar diferentes registros de linguagem oral e 

escrita, aplicando-os a sua atividade profissional; 

11. Capacitar o profissional para o uso básico de língua estrangeira aplicada a atividade 

profissional. 

   

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 
 O Condutor Cultural Local deve conhecer o local e a região onde atua, dominando 

saberes elementares sobre sua geografia, meio ambiente, história, generalidades, 

estrutura de serviços diversos, sobretudo de hospedagem, alimentação, abastecimento, 

saúde e segurança. Deve compreender a identidade e formação étnico-cultural do lugar e 

região; localizar lugares referenciais de visitação, ter conhecimento dos roteiros e 

calendário de eventos. É, ainda, o profissional competente para trabalhar em órgãos 

públicos e privados (ou outras possibilidades) apresentando conhecimentos e habilidades 

para atuar na condução de visitantes e turistas em locais de interesse cultural existentes 

no lugar, desenvolvendo atividades interpretativas fundamentadas na história e memória 

local e em aspectos profissionais como segurança, uso de linguagem claro e cortês, 

orientados por princípios socioambientais. O profissional dessa área deve desenvolver 

leitura crítica da estrutura turístico-cultural existente, sua qualidade e capacidade; o 

conhecimento das disponibilidades dos equipamentos turísticos, suas demandas e 

deficiências, além das perspectivas que possam orientar planos, propostas e iniciativas; 



interagir com a oferta de roteiros culturais e calendários de eventos já existentes e a 

apresentar novas propostas articuladas com o setor. 

 
6. POSSÍVEIS ÁREAS DE ATUAÇÃO  
 

Na conclusão do curso, o Condutor Cultural Local poderá executar suas atividades 

em hotéis, bares, restaurantes, campings, pousadas, departamentos ou autarquias 

públicas, agências de viagens, agência de eventos, empresas de transporte de 

passageiros, shoppings, centros de compra, postos de combustível, postos de informação 

turística, eventos organizacionais, eventos de negócios, feiras culturais, feiras comerciais, 

feiras industriais, como atividade profissional autônoma, entre outras possibilidades. 

 
7. DIFERENCIAIS DO CURSO 
 

Um diferencial do curso é a proposta didático-metodológica que é centrada na 

participação dos educandos, valorizando-se suas experiências e expectativas para o 

mundo do trabalho. Ao final da formação, o condutor estará apto a orientar os visitantes 

de acordo com a legislação cultural, priorizando a proteção e preservação do patrimônio 

cultural. Também poderá dar informações sobre aspectos socioculturais e ambientais dos 

bens, contribuindo para o processo de educação patrimonial e para melhorias na gestão 

do patrimônio cultural.  

 
8. PRÉ-REQUISITOS E MECANISMOS DE ACESSO AO CURSO 
 
  O curso FIC de Condutor Cultural Local, na modalidade presencial, é destinado a 

estudantes e/ou trabalhadores que tenham como requisito, no mínimo, o nível de Ensino 

Fundamental I Incompleto, a serem selecionados por meio de sorteio público, conforme 

descrito em edital próprio. 

 
9. MATRIZ CURRICULAR 
 

A matriz curricular do curso FIC de Condutor Cultural Local, na modalidade 

presencial, está organizada por componentes curriculares em regime modular, com uma 

carga horária total de 180 horas. Vale salientar que os componentes curriculares que 

compõem a matriz estão articulados e fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e 

orientados pelo perfil profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-

humanística. 



O quadro abaixo descreve a matriz curricular do curso e a seguir serão 

apresentadas as ementas. 

 

MÓDULOS Carga Horária  
Módulo 1 – Matemática Aplicada  CH: 18 h 

Módulo 2 – Comunicação e Expressão 

Oral  

CH: 24 h 

Módulo 3 – O Condutor de Turismo  CH: 36 h 

Módulo 4 – Fenômenos Naturais e 

Tecnologias Locais  

CH: 18 h 

Módulo 5 – O Condutor Turísticos e as 

Manifestações Culturais Locais  

CH: 18 h 

Módulo 6 – Cidadania, Relações 

Humanas e Economia Solidária  

CH: 18 h 

Módulo 7 – Inglês Aplicado ao Turismo  CH: 24 h 

Módulo 8 – Fundamentos Básicos de 

Turismo e Hospitalidade  

CH: 24 h 

 Carga Horária Total: 180 horas  

 

10. EMENTÁRIO 
 
Módulo 1  
MATEMÁTICA APLICADA  CH: 18 h 
EMENTA:  
Operações básicas; medidas e aplicações; razões e aplicações, proporções e 
regras de três simples, desconto simples, juros simples, juros compostos. 
OBJETIVO GERAL  
Desenvolver conceitos matemáticos que sejam fundamentais à prática profissional. 

BIBLIOGRAFIA:  
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Editora 
Ática, 2011. 
CRESPO, Antonio. Matemática financeira fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
BEZERRA, Manoel J. Matemática – Volume Único. São Paulo: Editora 
Scipione, 1996. 
BIANCHINI, Edwaldo, PACCOLA, Herval. Matemática. São Paulo: Editora 
Moderna, 2003. 

 

Módulo 2  
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL  CH: 24 h 
EMENTA:  



1. Aspectos de linguagem 
2. Leitura e gêneros textuais 
2.1. Compreensão e interpretação textual 
3.  Expressão oral 
3.1 Diferenças de registro 
3.2 Adequação a contextos formais e informais 
4. Linguagem verbal e não verbal 
OBJETIVO GERAL: Tornar o aluno capaz de dominar diferentes registros e 
normas da língua, podendo utilizá-la adequadamente para o exercício de sua 
futura atividade profissional.  
BIBLIOGRAFIA:  
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz.São Paulo: 
Edições Loyola, 2007. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38ª Ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2015. 
KOCH, Ingedore. O Texto e a construção dos sentidos. 10ª Ed. São Paulo: 
Contexto, 2014. 
MARCUSCHI, Luiz A. A produção textual, análise de gêneros e compreensão. 
São Paulo: Parábula, 2008. 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino 
de gramática. 14ª Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

Módulo 3 
O CONDUTOR DE TURISMO  CH: 36 h 
EMENTA:  
1.1Guia de turismo: funções e atribuições 
1.2 Ética profissional e legislação específica 
1.3 Procedimentos gerais de trabalho 
1.4Etiqueta pessoal e social 
OBJETIVO GERAL  
Capacitar o aluno a ter uma visão holística da multiplicidade espacial 
interligada às práticas de condução turística. 
BIBLIOGRAFIA:  
ANDRADE, José Vicente de. Turismo: fundamentos e dimensões. São Paulo: 
Ática, 1997 
CALDERARO, Martha. Etiqueta e boas maneiras. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1983. 
SECRETARIA de Educação Básica - SED/MEC. SED/MEC. Ética e 
cidadania: construindo valores na escola e na sociedade [recurso eletrônico]. 
Brasília: MEC, 2007. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a cidadania. 
São Paulo: FTD, 1994. 

 

Módulo 4  
FENÔMENOS NATURAIS E TECNOLOGIAS LOCAIS  CH: 18 h 
EMENTA:  
1.1 Introdução à fenomelogia física. 
1.2 Noções de fenômenos elétricos. 
1.3 Noções de fenômenos eletromagnéticos e a peculiar incidência de descargas 
elétricas em Resende. 



1.4 Princípios de funcionamento de uma usina hidrelétrica. 
1.5 Importância e impactos ambientais de uma usina hidrelétrica. 
1.6 Noções de como é feito o enriquecimento do urânio. 
1.7 Princípios de funcionamento de uma usina nuclear. 
1.8 Importância e impactos ambientais de uma usina nuclear. 
OBJETIVO GERAL  
Proporcionar ao discente a habilidade de despertar a curiosidade de visitantes e da 
comunidade local para os fenômenos naturais e peculiares da região. Fornecer noções 
básicas dos princípios físicos que regem o funcionamento de indústrias tecnológicas e 
usinas da região. 
BIBLIOGRAFIA:  
MÁXIMO A. e ALVARENGA B.; Física Vol. 3; 3 ed.; 2006 
QUEIRO R. et al; Geração de energia elétrica através da energia hidráulica                                    
e seus impactos ambientais – Revista do Centro de Ciências Exatas e Naturais 
– UFSM; Vol.13; agosto de 2013 
MOURA CARDOSO E.; Apostila Educativa Energia Nuclear-Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN); 3 ed.; 2011. 

 

Módulo 5  
O CONDUTOR TURÍSTICO E AS MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS LOCAIS 

CH: 18 h 

EMENTA:  
1.1- Cultura: um conceito antropológico 
1.2 - Identidade e formação étnico-cultural 
1.3 – Patrimônio Cultural  
1.4 – Manifestações culturais locais  
OBJETIVO GERAL  
Compreender a cultura como diferentes modos de ser, pensar e agir.  
Conhecer o local e a região onde o condutor turístico atua com foco nas 
tradições das comunidades locais e no patrimônio histórico-cultural.  
Compreender a identidade e formação étnico-cultural do lugar e região.  
BIBLIOGRAFIA:  
ARDHIS - ACADEMIA RESENDENSE DE HISTÓRIA. Crônica dos 200 anos. 
BANDUCCI JÚNIOR, A.; BARRETO, M. (Org.). Turismo e identidade local: 
uma visão antropológica. 5. ed. São Paulo: Papirus, 2006.  
DIAS, Reinaldo. Sociologia do turismo. São Paulo: Atlas, 2003. 
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro:LTC,1989 
LARAIA, R.B. Cultura, um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge  
Zahar, 2004 
OLIVEIRA, Enio Sebastião Cardoso de. O Índio Fugiu para o Mato? 
Desaparecimento dos Índios Puris de Campo Alegre da Paraíba Nova. In: 
Caminhos da História, Vassouras, v. 7, n. 1,  p. 47-68, jan./jun., 2011. 

 

Módulo 6  
CIDADANIA, RELAÇÕES HUMANAS E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

CH: 18 h 

EMENTA:  
1.1 A sociedade e o crescimento do individualismo: uma prática cotidiana? 
1.2 Rompendo com a “corrosão do caráter”; 
1.3 O “eu” e o exercício da cidadania; 
1.4 Por uma outra globalização; 



1.5 Economia solidária: práticas e desafios. 
OBJETIVO GERAL  
Tornar o aluno capaz de compreender as perspectivas da economia solidária, de 
forma a enxergar a existência de novas formas de regulação da sociedade, que 
buscam valorizar as relações humanas e a prática da cidadania de forma plena. 
BIBLIOGRAFIA:  
BAUMAN, Z. Identidade, Entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2005. 
BOURDIEU P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998 
CARLOS, A. F. A. Espaço-Tempo na Metrópole: A Fragmentação da Vida 
Cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001. p. 205-325. 
CASTELLS, M. A Era da Informação: O Poder da Identidade. Volume 2. São 
Paulo: Paz e Terra, 2006. 
COSGROVE, Denis. A Geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas 
paisagens humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROZENDAHL, Zeny. 
Paisagem, tempo e cultura. 2ª Edição, Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004. p. 92 – 
122. 
GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1975. 
HAESBAERT, R. Territórios Alternativos. 2ª ed. São Paulo: Editora Contexto, 
2006. 186 p. 
LIPOVETSKY, G. A era do vazio: Ensaios sobre o individualismo 
contemporâneo. São Paulo: Editora Manole, 2005. 
LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: Por uma 
antropologia da territorialidade. 2002. 
MADEIRA FILHO, Wilson. Vão de Almas: as diversas colonizações no fim do 
mundo. In Anais do VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. Porto 
de Galinhas: ALASRU, 2010. 
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades 
arcaicas. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 
RALWS, J. O Direito dos Povos. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

 

Módulo 7  
INGLÊS APLICADO AO  TURISMO  CH: 24 h 
EMENTA:  
1. Noções básicas de gramática e vocabulário em língua inglesa 
2. Técnicas e estratégias de leitura de textos em língua estrangeira 
3. Compreensão e produção oral em língua estrangeira 
 
OBJETIVO GERAL: Capacitar o aluno para a comunicação em nível básico 
em inglês, com a finalidade de auxiliar no exercício da atividade profissional. 
 
BIBLIOGRAFIA:  
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: 
learning, teaching, assessment. Disponível em 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf. Acesso em 16 de 
abril de 2016. 
JEFFA,Vilson J. Como produzir materiais para o ensino de línguas. Disponível 
em http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/prod_mat.pdf. Acesso em 16 de abril 



de 2016. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. 
SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 
2005. 
WATSON, Anne. VINEY, Peter. Survival English – international communication 
for Professional people.Oxford: MacMillan, 2004. 
 

 

Módulo 8  
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE TURISMO E 
HOSPITALIDADE 

CH: 24 h 

EMENTA:  
1.1. O Turismo e a Cidade 
1.2. A importância da Hospitalidade no Serviço Turístico 
1.3. Identidade Local e potencial Turístico 
1.4. O Turismo Cultural e o não-lugar 
1.5. Gestão da Hospitalidade 
 
OBJETIVO GERAL  
Conscientizar e discutir sobre as questões mais importantes relacionadas ao 
Turismo e a Hospitalidade tendo como foco a experiência do condutor cultural na 
cidade. 
BIBLIOGRAFIA:  
BANDUCCI JÚNIOR, A.; BARRETO, M. (Org.). Turismo e identidade local: uma 
visão antropológica. 5. ed. São Paulo: Papirus, 2006.  

BAUMAN, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2003.  

BUENO, M. L.; CAMARGO, L. O. L. Cultura e consumo: estilos de vida na 
contemporaneidade. São Paulo: SENAC, 2008.  

CAMARGO, L. O. L. Hospitalidade. São Paulo: Aleph, 2004.  

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

LASHLEY, C.; MORRISON, A. (Org.). Em busca da hospitalidade: perspectivas 
de um mundo globalizado. São Paulo: Manole, 2004.  

LOCKWOOD, A.; MEDLIK, S. Turismo e hospitalidade no século XXI. São 
Paulo: Manole, 2003.  

SANTANA, A. Antropologia do turismo: analogias, encontros e relações. São 
Paulo: Aleph, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BIGNAMI, R. A imagem do Brasil no turismo: construção, desafios e vantagem 
competitiva. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2005. 
 

BOYER, M. História do turismo de massa. Bauru: EDUCS, 2003. CAMARGO, L 



L. O que é Lazer. Tatuapé (SP): Brasiliense, 2003.  

DENKER, A. F. M. (Org.). Hospitalidade: cenários e oportunidades. São Paulo: 
Pioneiro Thomson Learning, 2003.  

DIAS, C. M. M. (Org.). Hospitalidade: reflexões e perspectivas. São Paulo: 
Manole, 2003.  

KRIPPENDORF, J. O despertar do turismo: um olhar crítico sobre os não-
lugares. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2004.  

_____. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das 
viagens. 3. ed. São Paulo: Aleph, 2006.  

MULLINS, L. J. Gestão da hospitalidade e comportamento organizacional. 4. 
ed.Porto Alegre: Bookman, 2004.  

YAGIZI, E. Turismo: uma esperança condicional. 3. ed. São Paulo: Global, 
2003 

 
 
11. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS  
 
    As aulas serão ministradas seguindo os planos de aula desenvolvidos. As mesmas 

serão expositivas e dialogadas, com a utilização de Estudos de Caso e outras atividades 

lúdicas. Os alunos terão acesso ao material desenvolvido por docentes para cada um dos 

módulos. Esse material terá como objetivo situar os alunos no andamento do curso e 

servir como base para realização das tarefas propostas nos planejamentos das aulas. 

 
 
12. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por 

componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando 

aspectos de assiduidade e aproveitamento. A assiduidade diz respeito à frequência diária 

às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos escolares. A mesma será registrada 

diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio de chamada ou lista de 

presença.   

O aproveitamento escolar será avaliado, ao final de cada módulo, através de 

acompanhamento contínuo e processual do estudante, com vista aos resultados 

alcançados por ele nas atividades avaliativas. Os instrumentos e estratégias de aferição 

da aprendizagem serão de responsabilidade dos docentes e estarão em conformidade 

com o projeto pedagógico desta instituição.  



No decorrer do curso, a Nota Final para aprovação será constituída a partir da 

média das avaliações realizadas no decorrer do curso, seguindo os conteúdos 

programáticos previstos. O aluno será considerado apto a qualificação e certificação 

desde que tenha aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento). O resultado final 

será expresso por conceito, sendo: APROVADO E REPROVADO.  

 
13. FINS DE APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 
 

O aluno, para estar apto à certificação, deverá ser frequente às aulas em no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total de cada módulo, caso 

contrário estará reprovado por falta de frequência. A reprovação e, consequentemente, a 

não certificação, também acontecerão caso o aluno não realize ou participe dos diferentes 

instrumentos de avaliação aplicados ao longo do curso. 

 
14. RECUPERAÇÃO  
 

A avaliação de aprendizagem do curso não se utilizará de aplicação de tarefas 

avaliativas com a finalidade de recuperar notas não alcançadas por alunos em algum dos 

módulos. 

 
15. INFRAESTRUTURA  
 

As instalações disponíveis para o curso deverão conter salas de aula com carteiras 

individuais para cada aluno, biblioteca, data show e banheiros. A biblioteca deverá estar 

equipada com o acervo bibliográfico necessário para a formação integral e específica do 

aluno e contemplando materiais necessários para a prática dos componentes curriculares. 

 
16. MECANISMOS QUE POSSAM PERMITIR A PERMANÊNCIA, O  ÊXITO E A 
CONTINUIDADE DE ESTUDOS DO DISCENTE 
 

Visando, ainda, garantir a permanência e o êxito escolar, aos alunos que 

apresentarem dificuldade de aprendizagem será disponibilizado, pelos professores, apoio 

pedagógico. Incentivar-se-á a montagem de grupos de estudos, a fim de minimizar as 

dificuldades individuais encontradas no decorrer do processo de aprendizagem. 

Além disso, caberá ao professor de cada componente curricular informar, à 

secretaria acadêmica, a relação de alunos não frequentes. Esses dados contribuirão para 

que essa equipe trace estratégias preventivas e de reintegração dos ausentes. Vale 



ressaltar que durante todo o curso, os alunos serão motivados a prosseguir seus estudos 

por meio dos demais cursos ofertados pelo IFRJ. 

 
 
 
17. CERTIFICAÇÃO 

 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação 

Profissional em Condutor Cultural Local. Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e 

Lazer. Carga Horária: 180 horas. 

 
18. BIBLIOGRAFIA 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF. Seção 
01. Número 248, 23 de dezembro de 1996. 

Cursos FIC. Disponível em: <http://pronatecportal.mec.gov.br/arquivos/guia.pdf>. Acesso 
em: 4 de outubro de 2015. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo. Ed. Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo: Ática, 1987. 

ZABALA, Antonio. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. 
Porto Alegre: Art Méd, 1998. 


