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―A verdadeira viagem de descobrimento não consiste 

em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos‖. 

 

Marcel Proust 

 

 



 

Mensagem da coordenação do curso 

 

 

Prezado estudante, 

 

Seja bem-vindo ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do IF 

Baiano, Campus Uruçuca. 

O curso está contemplado no catálogo nacional de cursos superiores de 

tecnologia proposto pelo MEC/SETEC, no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e 

Lazer. Oferece uma formação técnico-humanística continuada, visando à conexão 

entre os conhecimentos pelos Projetos Integradores, assim como a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão nas áreas de gestão e turismo. 

Este manual apresenta uma série de informações úteis ao longo do seu curso, 

especialmente em relação aos aspectos estruturais e pedagógicos. Uma leitura atenta 

possibilitará uma visão geral do mesmo, de seus objetivos e da sua estrutura 

curricular, contribuindo para uma formação consciente e participativa.  

 

Abraço. 

 

 

 

 

Diogo Antonio Queiroz Gomes 

Coordenador do Curso 

 

 



 

O IF Baiano - Campus Uruçuca 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO) 

integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída a 

partir da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008. O IF Baiano Campus Uruçuca, 

originou-se da antiga Escola Média de Agropecuária Regional da Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), a EMARC –Uruçuca, fundada em maio de 

1965.  

No entanto a grande transformação inicia-se a partir de 2008, com a lei 11.892, 

que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com essa transição, a 

EMARC transforma-se em IF Baiano, Campus Uruçuca, uma instituição educacional 

com caráter pluricurricular, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. 

Desta forma, o campus Uruçuca mais uma vez contribui com o desenvolvimento 

tecnológico e científico no sul da Bahia ao ofertar o Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo, apresentando-se como única instituição pública da região a 

ofertar educação superior nesta área. Para tanto, dispõe de um quadro docente e 

técnico composto por especialistas, mestres e doutores, bem como da infraestrutura 

adequada à demanda ofertada. 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES SOBRE CURSO 

 

 

 

• Nome do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

• Habilitação: Tecnólogo em Gestão de Turismo (registro no Conselho Regional de 

Administração - CRA) 

• Descrição do curso: O curso habilitará os profissionais com o conhecimento 

para a aplicabilidade das ferramentas da gestão, nas diferentes modalidades do 

turismo. O profissional desenvolverá novas possibilidades de gestão e 

empreendedorismo, relacionados à ideia de ética, responsabilidade e 

compromisso com os negócios. 

• Implantação: 10 de março de 2014 

• Regime de ingresso: anual 

• Regime de matrícula: semestral 

• Turno: Matutino 

• Carga horária: 1820 horas 

• Integralização: mínimo 2 anos/ máximo 5 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenário profissional 

 

Durante os últimos anos, o turismo se destacou como um dos setores 

socioeconômicos mais significativos do mundo, incluindo viagens de negócios; visitas a 

amigos e familiares; viagens por motivações de estudos, cultura, religião, saúde, 

eventos esportivos, conferências e exposições; além das tradicionais viagens de 

férias, lazer, dentre outras. Esse quadro é extremamente positivo para a geração de 

trabalho e renda, em função da potencial capacidade de criação de empregos e 

ocupações em atividades turísticas.  

Como exemplo mais imediato, têm-se as demandas por esse perfil profissional 

para dar suporte aos grandes eventos internacionais do porte da Copa do Mundo de 

2014 e das Olimpíadas de 2016, ambos a ocorrerem no Brasil. Portanto, o turismo 

brasileiro é reconhecido como importante gerador de divisas, capaz de fomentar 

oportunidades de trabalho e renda e de contribuir para a redução das desigualdades 

regionais e sociais em diferentes pontos do território  

Assim, o turismo na região sul da Bahia, que compreende a Costa turística do 

Cacau, também representa um peso relativo alto na economia regional baiana. Trata-se 

de um reduto de belezas naturais, rios margeados por fazendas de cacau, praias de 

vastos coqueirais intocados em meio à Mata Atlântica, além dos aspectos histórico-

culturais sob forte influência dos anos áureos do chamado ―ouro negro‖, retratados e 

mundialmente divulgados através da obra de Jorge Amado.  

É nesse cenário que se insere o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo do IFBAIANO/ campus Uruçuca, único curso superior nesta área a ser oferecido 

por uma Instituição Pública na região. Se apresenta com uma proposta inovadora, capaz de 

contribuir com a formação integral de seus educandos a partir de uma abordagem 

transversal que privilegia o aspecto humanista, crítico, reflexivo e ético, o rigor científico 

e a resolução de problemas tendo como base a responsabilidade social, econômica e 

ambiental. 

 



Perfil profissional do egresso 

 

O Tecnólogo em Gestão de Turismo detém conhecimentos técnicos necessários 

ao exercício profissional, apto para atuar no mundo do trabalho em constante 

transformação e tecnologicamente atualizado. 

 Espera-se que o egresso possa ter capacidade de aprender a aprender; autoconfiança; 

habilidade de trabalho em equipe; organização pessoal e no trabalho; facilidade de adaptação 

a contextos novos; criatividade; espírito inovador e empreendedor; poder de liderança e 

decisão; confiabilidade; habilidade comunicativa, inclusive em línguas estrangeiras; capacidade 

de inovação, síntese e crítica; consciência de cidadania; princípios éticos; capacidade de 

gestão de empreendimentos turísticos; capacidade para pesquisar, planejar, organizar, 

implantar e gerir programas de desenvolvimento turístico 

 

O profissional formado poderá atuar nos mais diversificados setores:  

 

• Planejamento Turístico   

• Meios de Hospedagem  

• Agenciamento  

• Alimentos e bebidas  

• Lazer e recreação   

• Transportes   

• Eventos  

• Pesquisa acadêmica  

• Hotelaria hospitalar; museus e similares; parques e Reservas Naturais; estações 

Ecológicas e áreas de Proteção Ambiental;  

 

 

 



Estrutura curricular 

 

O currículo do curso está estruturado em 04 (quatro) semestres totalizando 

uma carga horária de 1820 horas (a saber: 1º semestre com 430 h; 2º semestre com 

408 h; 3º semestre com 408 h; e 4º semestre com 414 h), considerando 48 horas 

referentes à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 160 horas de 

estágio supervisionado, além do cumprimento de no mínimo 80 horas de atividades 

complementares.  

O curso está organizado em módulos. Ao final de cada semestre o aluno que 

obtiver aprovação em todos os componentes curriculares receberá uma certificação 

parcial, de acordo com o tema do módulo cursado. 

 

 

Matriz curricular 

 

Módulo 1 – Habilitação: Gestão da excelência em serviços turísticos 

Semestre Componente Curricular Código 
Carga 

horária total 

Primeiro 

Teoria Geral do Turismo TGT 60 
Introdução à administração IAD 60 

Gestão de Serviços e Marketing Turístico GSMT 60 

Comunicação e Linguagem CL 60 

Economia do Turismo ETU 34 

Recreação e lazer REL 48 

Sociologia do trabalho SOT 48 

Projeto Integrador Mod. I PIT I 60 

Subtotal   430 

 

 



Matriz curricular 

 

Módulo 2 – Habilitação: Gestão da hospitalidade e gastronomia 

Semestre Componente Curricular Código 
Carga 

horária total 

Segundo 

Meios de Hospedagem MEH 60 

Planejamento e Organização de Eventos POE 60 

Alimentos e bebidas A&B 60 

Língua Inglesa Aplicada LIAI 60 

Língua Espanhola Aplicada LEAI 60 

Gestão de pessoas GEP 48 

Projeto Integrador Mod. II PIT II 60 

 

Módulo 3 – Habilitação: Gestão da sustentabilidade no turismo 

Semestre Componente Curricular Código 
Carga 

horária total 

Terceiro 

Turismo e Meio Ambiente TMA 60 

Patrimônio cultural, história e turismo PCHT 60 

Empreendedorismo e cooperativismo EMC 60 

Língua Inglesa Aplicada LIAII 60 

Língua espanhola aplicada LEAII 60 

Geografia aplicada GEA 48 

Projeto Integrador Mod. III PIT III 60 

 

Módulo 4 – Habilitação: Gestão em consultoria e projetos turísticos 

Semestre Componente Curricular Código 
Carga 

horária total 

Quarto 

 

Planejamento e projetos turísticos PPT 60 

Agenciamento e transportes AGT 60 

Tecnologia da informação aplicada TIA 48 

Matemática financeira e estatística MFE 48 

Legislação e normas LEN 34 

Segurança no trabalho SET 34 

Libras LIB 34 

Gestão Financeira GFIN 48 

TCC TCC 48 

 



Diretrizes metodológicas e operacionalização do TCC 

 

• O TCC, com carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas se iniciará com a 

orientação específica do professor da disciplina. 

• As etapas de orientação, desenvolvimento e apresentação serão vivenciadas por 

grupos de no máximo 3 (três) alunos por orientação. 

• O acompanhamento do desenvolvimento e apresentação deve ser realizado por 

professores-orientadores do IF Baiano e/ou convidados. 

• O professor-orientador deverá preencher devidamente as fichas de 

acompanhamento do desenvolvimento do TCC, e apresentá-las a coordenação do 

curso. 

• O TCC deve ter estreita relação com o perfil de conclusão do curso e com 

enfoques em planejamento e gestão 

 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

• 160 (cento e sessenta) horas de atividades práticas junto às instituições 

públicas ou privadas. 

• Realizado oficialmente após concluir o 2º semestre. 

• O estudante poderá realizar estágio interno. 

•  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica poderão ser 

contabilizadas com carga horária de estágio.  

 



Atividades complementares 

 

• A carga horária total mínima de atividades complementares será de 80 

(oitenta) horas. 

• São consideradas atividades complementares para fins de currículo:  

I. Atividades de Ensino;  

II. Atividades de Pesquisa;  

III. Atividades de Extensão;  

IV. Atividades Artísticas e Socioculturais;  

V. Representações estudantis;  

VI. Trabalho voluntário na área, dentre outros 

 

Infraestrutura 

 

• Centro de Hospitalidade e Turismo (CHT):  2 salas de aula, sala da 

coordenação, laboratório de informática, sanitários, espaço de convivência*  

• Reserva Ecológica da Matinha (Laboratório de ecoturismo) 

• Hospedaria (Laboratório de hospedagem) 

• Auditório  

• Ônibus e micro-ônibus 

• Sala de professores (Núcleo de turismo) 

• Biblioteca 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Trancamento 

O Trancamento de matrícula é o procedimento  acadêmico pelo qual o aluno reserva 

seu direito à vaga pelo período deferido em processo administrativo próprio. Os 

semestres letivos objetos do trancamento de matrícula não serão computados para 

efeito de integralização curricular. Somente será autorizado o trancamento voluntário 

de matrícula, após a integralização dos componentes curriculares do primeiro período 

letivo do curso. O estudante poderá trancar a matrícula por no máximo 4 semestres 

consecutivos ou não, devendo renovar o trancamento a cada semestre, na Secretaria 

de Registros Acadêmicos – SRA do Campus, na data limite prevista no Calendário 

Acadêmico de Referência. 

 

Matrícula 

A matrícula e a renovação de matrícula nos cursos superiores deverá ser feita 

semestralmente, obrigatoriamente, em data prevista no Calendário Acadêmico, na 

SRA do Campus. A matrícula no primeiro período do curso será obrigatória em todos 

os componentes curriculares. A partir do segundo período do curso, a matrícula 

poderá ser feita por período do curso ou por componente curricular isolado, 

respeitando o limite mínimo e máximo do período letivo. 

 

Sistemática de Avaliação 

A avaliação é realizada considerando aspectos quantitativos e qualitativos. Considerar-

se-á aprovado o aluno que obtiver 75% de freqüência e média no curso igual ou 

superior a 7,0 (sete). O aluno fará jus à avaliação final escrita, caso a sua média 

esteja compreendida no intervalo de 2,9 (dois pontos e nove décimos) a 6,9 (seis 

pontos e nove décimos). Será aprovado o aluno que obtiver média final 5,0 (cinco) 

considerando a fórmula MF=(MOx7+AFx3):10 (onde MF é Média Final; MO é a Média 

obtida na Disciplina e; AF é a nota obtida na Avaliação Final). 

A reprovação por falta, em todos os componentes curriculares, por mais de 4 

semestres letivos, consecutivos ou não, implica o cancelamento da matrícula. 



Segunda chamada 

O estudante que deixar de participar de alguma avaliação poderá solicitar segunda 

chamada, num prazo máximo de 48 horas, mediante apresentação de justificativa e de 

documento comprobatório, protocolado na SRA. 

 

Aproveitamento de estudos 

Permite o aproveitamento de disciplinas de outros cursos (dentro ou fora do IF 

Baiano) , cursadas antes da matrícula inicial  no curso do IF Baiano. O estudante de 

posse do Histórico Escolar e conteúdo programático das disciplinas cursadas e 

autenticadas pela Instituição de origem, entra com um processo na SRA do Campus  
solicitando o aproveitamento de disciplina .  Processo esse que será analisado pelo 

Colegiado do curso, aprovando aqueles componentes que apresentarem concordância 

de conteúdo (80%) e carga horária (integral) com aquelas do curso que o estudante 

está cursando no IF Baiano.  

 

Assistência estudantil 

Os estudantes podem contar com o serviço de Assistência Social através de um 

processo de triagem e seleção de bolsas do Programa de Assistência e Inclusão Social 

do Estudante – PAISE.  Este programa visa garantir a permanência do estudante na 

Instituição durante o período de formação acadêmica.  O PAISE, no IF Baiano — 

Campus Uruçuca, será composto pelas seguintes ações: Alimentação; Auxílio 

Alimentação, Auxílio Moradia, Auxílio Transporte, Auxílio Material Acadêmico, Auxílio 

Cópia e Impressão. Para participar, o aluno deve estar regulamente matriculado e 

freqüentando efetivamente as aulas. 
Maiores Informações: Coordenadora do Setor de Serviço Social: Elane Santos das Neves  

(73) 3239-2121 – Ramal: 217 
 
 

 

Biblioteca 

A Biblioteca do Campus  Uruçuca funciona das 8:00 às 21:00. Os alunos devidamente 

matriculados devem comparecer à Biblioteca para o cadastramento da senha que 

permite a realização de empréstimo de livros. Após o cadastro, ps alunos poderão 

solicitar até 3 exemplares, por um período de 7 dias, podendo renovar desde que não 

haja reservas. 

O espaço da biblioteca é livre para estudos e consultas de livros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Campus Uruçuca 

 

Diretor Geral 

Euro Oliveira de Araújo 

 

Diretor Acadêmico 

Daniel Carlos Oliveira 

 

Diretor Administrativo 

Maurício Santana Silva 

 

Coordenadora de Ensino 

Elizene Damasceno Rodrigues Soares 

 

Coordenador do Curso Superior  

de Tecnologia em Gestão de Turismo 

Diogo Antonio Queiroz Gomes 

 

Vice-Coordenadora do Curso Superior  

de Tecnologia em Gestão de Turismo 

Renata Ramos Vieira dos Reis 

 

Localização: 

Rua Dr. João Nascimento, s/n, Centro. Uruçuca – Bahia – Brasil. 

CEP: 45.680-000. Tel: (73) 3239-2121. Site: www.ifbaiano.edu.br 

 


