
O CURSO DE BACHARELADO 

EM TURISMO

Profa. Laura Rudzewicz

Coordenadora do Colegiado do Curso de 

Bacharelado em Turismo



▪O Curso de Bacharelado em Turismo

▪Mobilidade acadêmica

▪Participação em eventos

▪Saídas de campo

▪Sites para informações e contatos

▪Outras informações





▪Criação: 2000

▪Portaria de reconhecimento: Portaria MEC Nº 52 de 26 de maio

de 2006

▪Última portaria de renovação de reconhecimento: 272/2017
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A profissão de Turismólogo foi reconhecida no Brasil por meio da Lei Nº
12.591, publicada no Diário Oficial da União de 19 de janeiro de 2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12591.htm



Algumas das 
áreas de 

atuação do 
turismólogo

Hotelaria

Alimentos e 
bebidas

Agências e 
operadoras de 

viagem

Eventos

Transportadora
s (aéreas, 

rodoviárias...)
Universidades

Setor público

Terceiro setor 
(ONGs, 

Associações...)

Consultoria



▪É semestral

▪O discente deverá matricular-se no mínimo em oito (8) e no
máximo em trinta e dois (32) créditos por semestre

▪Duração: 9 semestres

▪Carga horária total: 3.143 horas

▪ Integralização: prazo mínimo – 8 semestres e prazo máximo – 15
semestres (jubilamento)

▪Realização de visita técnica por semestre letivo, que deverá
envolver as disciplinas ofertadas com previsão deste tipo de
atividade

▪Informações: https://wp.ufpel.edu.br/cursodeturismo/
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Estágios

▪De acordo com a Resolução nº 4/2009 do COCEPE/UFPel,
“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos (…)” (art. 2º)

▪As atividades de estágio, no contexto do Curso de Bacharelado
em Turismo, são desenvolvidas na modalidade de estágio
obrigatório e de estágio não obrigatório e estão
regulamentados conforme a Lei Nº 11.788/08 (Lei dos Estágios)
e as Resoluções Nº 3 e 4, de 08 de junho de 2009, do
COCEPE/UFPel



O Estágio I será realizado no 7º semestre e o Estágio II no 9º

Onde fazer: organizações públicas, privadas, comunitárias, governamentais

ou não governamentais (organizações concedentes) que possuem atividades

relacionadas com as áreas de estágio do Curso de Bacharelado em Turismo



ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O aluno poderá realizar estágio não obrigatório a partir de seu
ingresso no Curso de Bacharelado em Turismo. Esta é uma
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória
e deverá ser realizada nas áreas da atividade profissional do
Bacharel em Turismo.

Leitura importante!

Acesso em:  

https://wp.ufpel.edu.br/cursodetu

rismo/files/2013/06/Manual-de-

Est%C3%A1gio.pdf



Monografia em Turismo

A monografia será desenvolvida através da matrícula do aluno na
disciplina de Monografia em Turismo, oferecida no último
semestre do curso – 9º semestre.

A monografia se caracteriza como um trabalho de iniciação
científica, onde o aluno deverá desenvolver uma pesquisa
científica sobre um tema relacionado ao turismo ou áreas afins, o
qual deverá ser apresentado por escrito e oralmente a uma banca
examinadora.

As condições para a elaboração da monografia e sua
apresentação, bem como o processo de avaliação, estão
estabelecidas no Regulamento da Disciplina de Monografia em
Turismo, no Projeto Pedagógico do Curso.





IMPORTANTE: Não deixe para se 
preocupar com isso apenas no 

último ano. Você tem quatro anos 
e meio para completar a carga 

horária de Atividades 
Complementares.

Acesso em:

https://wp.ufpel.edu.br/cursodeturismo/files/2013/06/Qu

adro-de-Atividades-Complementares.pdf

QUADRO DE 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES



▪Documento mais 
importante do Curso:

LEITURA 
OBRIGATÓRIA!

▪ Acesso em:

https://wp.ufpel.edu.br/cursodeturism
o/files/2013/06/Projeto-
Pedag%C3%B3gico-CURSO-DE-
BACHARELADO-EM-TURISMO-2013.pdf



Corpo docente: 7 professoras efetivas lotadas no DTUR

1. Andyara Lima Barbosa

2. Caroline Ciliane Ceretta

3. Dalila Müller (em afastamento para pós-doutorado)

4. Dalila Rosa Hallal

5. Gisele Silva Pereira

6. Laura Rudzewicz

7. Maria da Graça Gomes Ramos

8. Alice Islabão Lopes  (contrato professor substituto)

• 1 vaga de professor efetivo com concurso em andamento

• 1 vaga de professor substituto que iniciará em abril/2019

▪ Colaboração de outros departamentos da Universidade: Administração, Letras, Economia, 
Matemática e Estatística, Antropologia.

Maiores detalhes, 

veja site do Curso 

e CV Lattes das 

professoras

http://lattes.cnpq.br/5388185410659175
http://lattes.cnpq.br/4388433550209518
http://lattes.cnpq.br/3450137421308599
http://lattes.cnpq.br/4606760006124679
http://lattes.cnpq.br/2417134708175156
http://lattes.cnpq.br/3839468278134356
http://lattes.cnpq.br/1946344691700536


Coordenadora:

Profa. Laura Rudzewicz

Técnicos administrativos: 

William Güths e Christian Geisler

Professores representantes de cada um dos Departamentos que 
colaboram com o Curso de Turismo e representante discente (DATUR)



Maiores informações ENADE: http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/





Foto: A acadêmica Fernanda Pinto dos Santos Matthes em
visita a Machu Picchu/Peru.

Foto: Acadêmico Guilherme de O. L. de Ávila no
Sítio Arqueológico do Lajeto Soledade em Apodí-
RN, durante visita técnica pelas cidades do
interior do Rio Grande do Norte.





Festival de Turismo das Cataratas

Fórum Internacional de Turismo

do Iguassu

http://festivaldascataratas.com/

12 à 14 de junho de 2019

Outros eventos:

Semintur Jr. (UCS)

CITES (FURG)

CIC (UFPEL)

Outros...

Estudantes e professores do Curso de Turismo da 

UFPel participando do evento em 2018

Premiação do trabalho do aluno Éverton Kaiser

Fonte: Acervo Colegiado do Curso de Turismo/UFPel

http://festivaldascataratas.com/




▪ Como se organizam no curso de Bacharelado em Turismo da UFPel

▪ Visitas a empreendimentos em Pelotas;

▪ Visitas que demandam veículo oficial da Universidade

▪ Localidades limítrofes

▪ Viagens mais longas

▪ Documentos oficiais da UFPel:

✓ Regulamento das Visitas técnicas e saídas de campo do Curso de
Bacharelado em Turismo/ 2015

✓ Memorando Circular nº 004/2016 do Núcleo de Transportes



Estudantes e 

professores do 

Curso de Turismo 

da UFPel em 

saídas de 

campo/visitas 

técnicas (anos 

2017-2018) para:

- Colônia de 

Pelotas

- Canela

- Porto Alegre

- Bento 

Gonçalves

Fonte: Acervo 

Colegiado do Curso 

de Turismo/UFPel



Informações gerais

▪ O trabalho de campo e/ou a visita técnica inicia-se na saída da
Universidade e termina no retorno a esta

▪ Necessidades de embarque e desembarque:

▪ Solicitação formal

▪ Não pode desviar do percurso programado

▪ Embarques e desembarques na área urbana do município de Pelotas

▪ Alunos menores de 18 anos

▪ Alunos que fazem uso de medicação (continua ou esporádica); Alunos que
tenham alergia; Alunos com limitação física temporária; Alunos com
deficiência

▪ A importância dos contatos para emergência



Informações gerais

▪ Desistências e reincidências/ Pontualidade/ Número mínimo de pessoas
para a realização da viagem

▪ Não fazer uso e transportar bebidas alcoólicas e outras substâncias
proibidas em lei, como explosivos, drogas ilícitas, etc.

▪ É vedado o transporte de pessoas estranhas ao corpo docente, discente ou
técnico administrativo, exceto autorizadas pela Administração Superior

▪ Durante toda viagem, bem como durante a estadia nas cidades (hotel,
alojamento, etc.), ficam proibidas atitudes e comportamentos que
prejudiquem a imagem da UFPel

▪ Atestados para o trabalho são providenciados pelo Colegiado do Curso de
Bacharelado em Turismo





Site Curso de Turismo: https://wp.ufpel.edu.br/cursodeturismo/



PORTAL INSTITUCIONAL UFPEL: https://institucional.ufpel.edu.br/



Redes Sociais: Facebook – Grupo fechado Turismo UFPel



▪ Coordenadora do Colegiado do Curso:

Profa. Laura Rudzewicz

E-mail: laurarud@ufpel.edu.br

▪ Colegiado do Curso - Servidores técnico-administrativos:

Christian Geisler

William Güths

E-mail: colegiadosfat@gmail.com

Telefone: (53) 3284-3857

▪ FAT:

Secretário: Yuri da Silva Serafin

E-mail: fat.direcao@gmail.com

Telefone: (53) 3284-3850





▪ RESOLUÇÃO Nº 29, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

▪ Ingresso

▪ Vínculo e matrícula

▪ Procedimentos acadêmicos: registros, PPC, calendário acadêmico, planejamento de 
atividades acadêmicas, aproveitamento acadêmico, perda do vínculo, histórico escolar, 
outorga de grau e diplomas.

▪ Outros...

▪ Acesse em:

https://wp.ufpel.edu.br/cursodeturismo/files/2018/09/SEI_Resolu%C3%A7%C3%A3o-
29.2018-Novo-Regulamento-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-UFPEL-1.pdf



▪ COBALTO: https://cobalto.ufpel.edu.br/



MOODLE UFPEL: https://moodle.ufpel.edu.br/sysead/



Calendário Acadêmico UFPEL 2019: 

https://wp.ufpel.edu.br/cra/files/2019/02/Calend%C3%A1rio-Acad%C3%AAmico-

2019_v02.pdf



Biblioteca Campus Porto:  https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/


IMPORTANTE EVENTO NA UFPEL: 

https://wp.ufpel.edu.br/siiepe/

https://wp.ufpel.edu.br/cic/

https://wp.ufpel.edu.br/siiepe/


ATENÇÃO:
IMPORTANTE!

Dias de 18 e 19 de março: (segunda e terça-feira) 

Assinar confirmação de matrícula na Secretaria do 
Colegiado

Levar documento com foto



Muito obrigada!


