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1. EMENTA
A inerente relação entre os meios de transporte e o turismo. Informações gerais sobre o sistema de
transportes. Impacto atual das novas tecnologias e tendências estruturais dos meios de transporte.
Aspectos históricos e conceituais dos transportes e de suas diferentes modalidades. Transportes de
massa. Principais dificuldades enfrentas pelo setor. A movimentação turística e os meios de
transportes disponíveis no Brasil e em outros países. Infra-estrutura e legislação de apoio aos
transportes. Profissões do segmento de transportes.

2. OBJETIVOS
2.1. Geral
Conhecer a dinâmica dos transportes na atividade turística, compreendendo suas especificidades e
fluxos.
2.2. Específicos
 Identificar os conceitos e as principais características do sistema de trasnsportes e de seus
modais;
 Competência de analisar o destino turístico e planejar a atividade turística indicado o tipo
de transporte adequado a cada realidade;
 Capacidade de questionar modelos de gestão atuais;
 Idnetificar impactos das inovações tecnológicas e legais nos transportes e suas
consequências na atividade turística.
3. PROGRAMA
3.1. Conteúdo Programático
1. Introdução ao estudo dos Sistemas de Transporte
 Conceitos e aspectos gerais dos Transportes
 Evolução histórica dos meios de transportes
 Principais modais dos transportes e usos pela atividade turística.
2. A relação entre os Transportes e o Turismo

4. METODOLOGIA
4. METODOLOGIA
4.2 Avaliação
O conhecimento do aluno será mensurado através de avaliações parciais em forma de atividades
individuais e em grupo sendo utilizados os seguintes métodos de avaliação:
 Atividades desenvolvidas em sala de aula como estudos dirigidos, em grupo ou
individualmente.
 Avaliação individual sobre assuntos discutidos em sala de aula.
 Trabalho de pesquisa local e regional.
 Presença nas atividades e aulas.
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