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CURSO: TURISMO 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO 
1. EMENTA: 
Conceituação. Noções de Direito. O Turismo e os fundamentos constitucionais. O 

processo de formação das leis. Definição de Regime Jurídico do Turismo. 

Legislação de Proteção ao Consumidor.  Contrato de relações do transporte aéreo, 

marítimo, etc. Direito Internacional. Legislação Turística Internacional. Normas 

alfandegárias. Situação jurídica do turista estrangeiro no Brasil. Legislação de 

Proteção ao meio ambiente. 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (54H) 

TEÓRICA (54H) PRÁTICA (--) PERÍODO LETIVO: 2º 
Ano / 2º Semestre 

 

2 - COMPETÊNCIAS: 

a) Proporcionar ao futuro bacharel em Turismo uma formação qualificada, 

capacitando-o na área do Direito do Turismo; 

b) Dotar o futuro profissional para atender a demanda do mercado, que requer 

diferencial, atualizando-o quanto as espécies normativas importantes em 

seu dia a dia; 

c) Propiciar a concepção de uma opinião crítica quanto à aplicação do Direito 

na área do Turismo.  

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Conceituação 
a) A Importância do Turismo 
b) Breve Histórico 
c) Turismo e Direito 
d) O Direito do Turismo: Breves Considerações 
e) Importância do Direito do Turismo 

 
Noções de Direito 

a) Ramos do Direito 
b) Fontes do Direito 
c) Hierarquia das normas 
d) Tipos normativos 



e) Vigência das normas 
 
Turismo e fundamentos constitucionais 

a) Tratamento constitucional do Turismo 
b) Princípios gerais 
c) Princípios específicos 

 
O processo de formação das leis 

a) Conceito 
b) Fases 
c) Normas específicas 

 
Definição do Regime Jurídico do Turismo 

a) Contexto histórico do direito do turismo brasileiro 
b) Principais normas legais do País 

 
Legislação de Proteção do Consumidor 

a) Princípios específicos 
b) Definição dos sujeitos da relação de consumo 
c) Direitos e Deveres 
d) Responsabilidades 
 

Contrato de relações do transporte aéreo, marítimo, etc. 
a) Princípios gerais dos contratos 
b) Classificação 
c) Elementos do contrato 
d) Responsabilidade contratual 

 
Direito Internacional 

a) Conceituação 
b) Importância frente ao Turismo 

 
Legislação Turística Internacional 

a) Aplicação no Brasil 
 

Normas alfandegárias 
a) Aplicação  

 
Situação jurídica do turista estrangeiro no Brasil 

a) Diretriz constitucional 
b) Legislação específica 
c) Estatuto jurídico do estrangeiro 

 
Legislação de Proteção ao meio ambiente 

a) Patrimônio Turístico 
b) Propriedade e sua função social 
c) Defesa dos interesses difusos  



 

 

4 - METODOLOGIA: 

 

Serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: aulas expositivas 

seguidas de debates, verificação dos dispositivos legais, seminários com 

discussão de casos, leitura da doutrina indicada e análise da jurisprudência 

pertinente, com o auxilio de equipamentos de audiovisual, entre outros. 

 

5 - AVALIAÇÃO:   

 

A avaliação será compreendida como um processo contínuo e dinâmico de 

verificação qualitativa acerca do desempenho acadêmico dos alunos e do próprio 

professor, visando à correção dos desvios de metas traçadas nos objetivos da 

disciplina. Para tanto, considerar-se- á a participação dos alunos em atividades 

individuais e socializadas (seminário e grupo de verbalização) e a freqüência e a 

pontualidade. 

A avaliação será desenvolvida em seminários, trabalhos em grupo, exercícios 

práticos, pesquisa e avaliações individuais, sendo uma desta última de forma 

exclusivamente escrita. 
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