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CURSO: TURISMO 

DISCIPLINA: TRANSPORTES E TURISMO 
1. EMENTA: 
A inerente relação entre os meios de transporte e o turismo. Informações gerais 

sobre o sistema de transportes. Aspectos históricos e conceituais dos transportes 

e de suas diferentes modalidades. Transportes de massa. Principais dificuldades 

enfrentadas pelo setor. A movimentação turística e os meios de transportes 

disponíveis no Brasil e em outros países. Infra-estrutura e legislação brasileira de 

apoio aos transportes. Profissões do segmento de transportes. 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (54H) 

TEÓRICA (36H) PRÁTICA (18H) PERÍODO LETIVO: 3º 
Ano / 1º Semestre 

 

2. COMPETÊNCIAS: 

A disciplina Transportes e Turismo permitirá aos discentes a percepção do 

sistema de transportes como ferramenta essencial ao desenvolvimento do 

turismo em localidades, regiões e países. Além disso o aluno estará apto a 

planejar o turismo a partir do conhecimento dos modais de transportes, 

adequados a realidade de cada destino.  

• Identificar os conceitos e as principais características do sistema de 

transportes e de seus modais; 

• Competência de analisar o destino turístico e planejar a atividade 

turística indicando o tipo de transporte adequado a cada realidade;  

• Capacidade de questionar modelos de gestão atuais; 

• Identificar impactos das inovações tecnológicas e legais nos 

transportes e suas conseqüências na atividade turística; 

• Aplicar de forma adequada as informações técnicas, as estatísticas e 

as variáveis no planejamento do sistema de transportes turístico; 

• Capacidade de identificar e avaliar os impactos ambientais e sócio-

econômicos dos sistemas de transportes nas localidades; 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1  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 

3.2. A relação entre os Transportes e o Turismo 

• A evolução dos sistemas de transportes e sua intrínseca relação 

com o desenvolvimento do Turismo 

• O transporte turístico no mundo: levando ao atrativo x próprio 

atrativo 

• A realidade brasileira: tipos de transportes que se destacam na 

atividade turística no país, suas deficiências e possibilidades; 

3.3. Os principais modais dos transportes: ferroviário, aquaviário, 

rodoviário e aéreo 

• Legislação 

• Infra-estrutura de apoio 

• Profissões 

• Estudo e pesquisa da realidade local 

• Tendências   

 

4. METODOLOGIA: 

A metodologia a ser utilizada em sala de aula será a exposição dialogada; a 

leitura compartilhada de textos, reportagens e artigos científicos; estudos de 

caso. Também serão realizadas visitas técnicas e atividade de pesquisa em 

campo com culminância na apresentação de um seminário de integração. 

 
5. AVALIAÇÃO: 

A proposta de avaliação será continuada e integradora, sendo utilizados os 

seguintes métodos de avaliação: 

 

I Unidade 

Elaboração de relatórios de aula; Realização de atividades de pesquisa e 

estudos dirigidos em sala de aula; Prova escrita; Elaboração de relatório de 

visitas técnicas. 

 

II unidade 



Realização de atividades de pesquisa e planejamento envolvendo os modais 

de transportes e 01 seminário de integração. 
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