Plano de Curso
Gestão Pública do Turismo
Dados básicos do curso
Total de Horas:

Aproximadamente 2 horas e 30 minutos

Professor:

Bianca Colepicolo

Formação Acadêmica:

Mestre em Comunicação e Especializada em
Gestão Pública

Link para o LinkedIn:

linkedin.com/in/bianca-colepicolo-a8b77b11

Objetivos Gerais do Curso:
Apresentar o panorama do turismo nacional e suas estruturas e
preparar o gestor para utilizar o turismo como ferramenta de
geração de emprego e renda.

Objetivos Específicos do Curso:
Gestores públicos e políticos terão agora o desafio de recuperar
empregos da área de turismo e, mais do que isso, gerar mais emprego e
mais renda para os cidadãos, que pode acontecer com certa rapidez e
facilidade, ao fim da pandemia, com uma boa gestão de turismo, cadeia
produtiva que envolve cerca de 52 atividades, além das conexões com a
economia criativa.
Foco: O foco do curso é dar uma visão abrangente sobre os principais
aspectos práticos da gestão do turismo.
Ideia Central: Oferecer ao participante subsídios para um debate,
elaboração de propostas e discursos técnicos sobre turismo.
Síntese: O turismo é desenvolvimento econômico e forte gerador de
emprego e renda. A gestão técnica acelera os resultados.

Aulas do Curso:
Módulo I
•
•
•
•
•
•
•

Introdução (03:37)
Conceito (03:19)
Valores Econômicos do Turismo (11:04)
Legislação (10:09)
Política de Turismo Brasileira (17:47)
Atrativos Turísticos (07:58)
Captação de Verbas (06:35)

Módulo II
•
•
•
•
•
•

Mercado (12:46)
Levantamento de Dados (15:10)
Interação entre Pastas (06:41)
Legislação de Preservação Ambiental (09:19)
Plano de Marketing e Promoção (13:29)
Turismo na Campanha Política (10:34)

Metodologia e Atividades dos Curso:
O curso é dividido em 2 módulos. O aluno deverá iniciar o
curso com uma ambientação, composta de uma pequena apresentação
interativa, que apresenta o mapa da disciplina, as trilhas de
aprendizagem, as atividades e o desempenho exigido para a certificação
regular.
Após, o aluno deverá assistir ao primeiro módulo, com a
primeira parte dos vídeos (7 vídeos, com a duração total de 1 hora), depois
responder um questionário com 15 perguntas de múltipla escolha e
acertar no mínimo 10.
Na próxima parte do curso, o aluno deverá assistir aos vídeos (6 vídeos,
com a duração total de 1 hora e 7 minutos), depois responder ao segundo
questionário, também com 15 perguntas de múltipla escolha, devendo
acertar no mínimo 10.
Após assistir a todas as aulas e obter o desempenho mínimo
nos dois questionários, o aluno deverá responder a uma pesquisa de
opinião e, depois, poderá emitir seu certificado na área designada como
certificado.

Seguem as etapas ou unidades do curso:
Ambientação:
•
•
•

Conheça nosso Projeto
O que você aprenderá?
Pesquisa Inicial

Videoaulas – Parte 1: 7 aulas (duração total – 01:00:29)
Questionário – Parte 1: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Videoaulas – Parte 2: 6 aulas (duração total – 01:07:59)
Questionário – Parte 2: 15 questões (desempenho mínimo: 10 acertos)
Certificado:
•
•

Responda à pesquisa de opinião
Emita seu certificado

Referências para estudos e consulta:

Vídeos:

•

Como montar um plano municipal de turismo:
https://www.youtube.com/watch?v=DHlfYMCMvSE
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•

•

•

•

•
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