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1. Apresentação do Campus 

 

 

A Educação Profissional no Brasil, especificamente no Estado da Bahia, é o resultado de um 

longo processo sócio-histórico-cultural que inicia sua estruturação na época medieval na Europa. O 

marco inicial que certifica o nascimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, que comemorou os seus 100 anos de existência em 2009, é o dia 23 de setembro de 

1909. Por meio do Decreto nº 7.566, foi instituído o Ensino Profissional e foram criadas 19 Escolas 

de Aprendizes Artífices no Brasil, com o objetivo de formar “artífices, operários e contra-mestres, 

através do ensino prático e de conhecimentos técnicos”. (AVENA, 2009) 

Esse é, portanto, o documento gerador da atual Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que a 

compõem, instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Um século de educação 

profissional que evoluiu da “escola do mingau” (LESSA, 2002, p. 11-16) até o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.  Em 2019 esta rede completará 120 anos de 

existência. (AVENA, 2009) 

Da sua instituição em 1909 até 1937, a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia passou por 

uma evolução na oferta de cursos e no incremento no número de alunos atendidos.  Somente em 

1937, com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, em seu artigo 37, é determinada a transformação 

das Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, passando assim, a Escola de Aprendizes 

Artífices da Bahia, a se chamar Liceu Industrial de Salvador. É nesse período que a relação entre 

os cursos oferecidos pela instituição apresenta uma maior adequação à demanda da sociedade 

(LESSA, 2002, p. 13-27).  O período de 1940 a 1970 foi de grandes transformações. Em 1942, em 

virtude da “organização de rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, a instituição 

passou a ser denominada ESCOLA TÉCNICA DE SALVADOR” (ETFBA, 1969, p. 5 apud 

LESSA, 2002, p. 28) e “[...] em 20 de agosto de 1965, a Lei nº 4.759 modifica a denominação da 

Instituição para ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA”. (AVENA, 2009) 

O período de 1970 a 1990 foi, segundo Lessa (2002, p. 40), de grandes perspectivas e 

redefinições. No entanto, em 1971 “os cursos oferecidos pela Escola continuavam os mesmos da 

década anterior, exceto o Ginásio Industrial, cujo oferecimento de novas vagas foi suspenso [...]”.  

A criação dos Centros de Educação Tecnológica – CENTEC – tinha a finalidade específica 

de ministrar cursos de formação tecnológica incentivando a implantação das Carreiras de Curta 

Duração. (LESSA, 2002, p. 57-58) 
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A partir de 1978, “conforme avaliação das necessidades locais do mercado de trabalho, 

foram criados novos cursos e dentre eles o de Administração Hoteleira (este foi criado em 

convênio com a EMBRATUR)”. (CENTEC, s/d, p. 9 apud LESSA, 2002, p. 60), dando-se início 

na Bahia à formação profissional na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

Em 28 de setembro de 1993, a Lei nº 8.711 “[...] criou o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia – CEFET-BA, com a transformação da Escola Técnica Federal da Bahia – 

ETFBA em CEFET, e incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC.” 

(LESSA, 2002, p. 66) 

Segundo Lessa (2002, p. 67), em 1994 deu-se o processo de criação das UNIDADES DE 

ENSINO DESCENTRALIZADAS de Valença, Vitória da Conquista e Eunápolis.” 

 

Em 1996, as UNEDs criadas em 1994 passam a oferecer cursos técnicos regulares, 

mas com severas dificuldades de funcionamento devido à falta de recursos 

humanos, principalmente no setor técnico administrativo: [...] EUNÁPOLIS com 

os Cursos Técnicos em Hotelaria (Regular); Técnico em Turismo (Regular e 

Especial) [...]. (LESSA, 2002, p. 68-69) 

 

No fim do século XX, “vários cursos regulares de nível técnico-profissionalizante” eram 

oferecidos.  O professor Lessa (2002, p. 71) destaca “os cursos de Turismo [...], em Barreiras; [...], 

Turismo e Hotelaria em Eunápolis; [...] Turismo em Valença. 

Em 2002, o CEFET-BA oferecia o curso de nível superior em Administração (habilitação 

em Administração Hoteleira) e o curso técnico em Turismo e Hospitalidade.   

A UNED-Barreiras oferecia, em 2002, dentre outros, o curso Turismo. Além desses cursos, 

 

[...] a partir de 1997, foram oferecidos vários cursos em parceria, entre outros, o de 

Conscientização Turística (Prefeitura, SEBRAE e Táxi Legal); vários de 

Requalificação Profissional (Fundação CEFET-BA, SETRAS); de Gerenciamento 

Turístico e o de Qualidade do Atendimento ao Público (Prefeitura, 

BAHIATURSA). (LESSA, 2002, p. 77-78) 

 

Em 2002, a UNED-Valença oferecia o curso de Ensino Médio e os cursos técnicos de 

Turismo e Técnico em Turismo e Hospitalidade. Já a UNED-Eunápolis oferecia o curso de Ensino 

Médio e o curso técnico de Turismo, dentre outros. 

Considerando que a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) é a nova denominação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET-BA), este dá continuidade em 2009 aos cursos já oferecidos em 2008 com as alterações 

efetuadas segundo as demandas da sociedade. 
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Ao longo dessa última, ajustes nos cursos da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer se 

fizeram necessários para atender às demandas da sociedade, do trade turístico e do público-alvo que 

se interessa pela área.  Nesse percurso no tempo, as utopias, realidades e dilemas se interpenetram 

constituindo um cenário a ser analisado, compreendido e abraçado por todos.   

 

 
Missão do IFBA 

 
 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país (IFBA. PPI, 

2013, p. 27). 

Com base no PPI, a missão, a visão e as diretrizes, o IFBA se caracteriza como uma instituição 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas voltadas para o atendimento de seus princípios básicos de 

Indissociabilidade, Verticalização, Continuidade, Unificação, Integração, Inovação, Democracia, 

Qualificação, Autonomia e Respeito. 

 Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das 

instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às 

Universidades Federais. No âmbito de sua atuação, o Instituto Federal da Bahia exerce o papel de 

Instituição certificadora de competências profissionais, possui autonomia para criar e extinguir 

cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos 

oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior (CONSUP), aplicando-se, no caso da 

oferta de cursos a distância, a legislação específica. (PPI,2013). 

No Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica vem sendo inaugurados 

campi em diversos municípios do Estado da Bahia. 

 O Campus de Salvador é uma das unidades acadêmicas do IFBA. Com presença singular na 

capital baiana há mais de 100 anos, tendo também um núcleo avançado na cidade de Salinas da 

Margarida, o campus oferece, gratuitamente, educação profissional em diferentes níveis - do técnico 

ao superior -, incluindo cursos integrados ao ensino médio, subsequentes, educação de jovens e 

adultos (Proeja), bacharelado, engenharias, licenciaturas, graduações tecnológicas e especializações.  
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CAPACIDADE DE GESTÃO DO CURSO 

 

 

Considerando o contexto institucional que tem o foco de efetuar uma gestão interarticulada 

acadêmica e administrativa, desenhado em três módulos, com saída única de Técnico em 

Hospedagem.  O curso é oferecido em turno noturno com entrada semestral tendo a capacidade entre 

40 e 50 estudantes; estão delineadas visitas técnicas interdisciplinares na rede hoteleira do estado da 

Bahia; existe parceria com diversos hotéis da rede hoteleira da Bahia para realização dos estágios; 

além de possuir os laboratórios de Alimentos e Bebidas, Laboratório de Informática e Laboratório 

de Hospedagem para aplicação prática das aulas. 
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1.1. Identificação do Curso 

 

 Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio 

 Forma Curricular: Subsequente 

 Forma de Oferta: Presencial 

 Carga horária Total: 900horas 

 Carga horária de prática profissional: 160horas 

 
Acadêmicas: 

 

 Tempo de duração: 03módulos 

 Turno de oferta: Noturno 

 Horário de oferta: de segunda a sexta-feira, das 18:40h às22:00h 

 

 

 

1.2.  Justificativa 

 

 

O Turismo tem a grande tarefa de divulgar as riquezas culturais e naturais do nosso 

planeta, assim como tem a missão de zelar pela sua guarda e valorização, que é de 

responsabilidade daqueles que trabalham nesse setor de forma direta ou indireta. E oBrasil 

desponta para a atividade econômica do turismo em razão das suas características de 

diversidade sociocultural e ambiental. (MTUR, 2015). 

O turismo é uma atividade que desponta como uma das mais importantes deste novo 

século. No mundo inteiro, suas cifras contabilizam trilhões de dólares e milhões de empregos 

diretos e indiretos (OMT, 2015). Atualmente, as profissões pertencentes diretamente à 

atividade econômica do turismo estão exigindo dos seus profissionais, e em doses crescentes, 

maior capacidade de se relacionar, raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, 

espírito cooperativo, além da capacidade de antever cenários e lidar com situações - 

problema. 

No que se refere à área de Turismo, Hospitalidade e Lazer, os dados da Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 2019) apontam que o turismo internacional continua forte em 

2018 com um aumento de 6% nas chegadas globais de turistas de janeiro a abril.  A tendência 
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de crescimento de cerca de 7% está superando a expectativa prevista entre 4 e 5%.  A Ásia 

e o Pacífico lideram com 8%, a Europa com 7%, a África com 6%, o Oriente Médio com 

4% e as Américas com 3%. 

No que se refere ao volume das receitas, no ano de 2017, o crescimento alcançou 

5%, perfazendo um total de um trilhão, trezentos e trinta e dois bilhões de dólares.  O maior 

crescimento se concentrou na Europa, com 38% desse total, e as Américas com tímidos 1%.  

Essa distância entre a Europa e as Américas pode provocar diversas reflexões.  Dentre elas, 

poderíamos discutir elementos que envolvem os subsistemas do Sistema de Turismo – 

SISTUR –, tais como: a superestrutura; a infraestrutura; o ecológico, o social, o cultural, o 

econômico, o mercado, dentre outros.  Destacamos a formação profissional, pois 

consideramos que esta seja o “calcanhar de Aquiles” de todas as áreas profissionais, visto 

que são as mudanças tanto quantitativas quanto, sobretudo, qualitativas que poderão 

contribuir para o desenvolvimento brasileiro na área de turismo e nas demais áreas. 

Nesse cenário, em 2018 foi lançada a Política Nacional de Qualificação no Turismo 

que visa atender à “necessidade de qualificação profissional para trabalhadores, 

empreendedores e gestores e a formação de mão de obra para o mercado de viagens”.  Esse 

documento foi elaborado por diversas instituições, lideradas pela Universidade de Brasília.  

Dentre elas, o Instituto Federal da Bahia participou coordenando a região Nordeste II (Bahia, 

Sergipe e Alagoas).  

Esta política tem o intuito de permitir efetuar o planejamento de curto, médio e longo 

prazo das políticas públicas voltadas para a formação e certificação profissional no turismo.  

A PNQT apresenta algumas premissas fundamentais. Dentre elas: a Educação Profissional 

como Construção Social; e a Educação Profissional como direito e como Política Pública 

para o Desenvolvimento dos Territórios.  Como princípios e proposições a PNQT estabelece 

os Princípios do Trabalho, da Educação Continuada e da Educação Emancipadora.  Nesse 

cenário propõe o Desenvolvimento Político-Conceitual, a Articulação Institucional, a 

Efetividade Social e Política, e a Qualidade Pedagógica.  Além disso, apresenta algumas 

estratégias de implementação considerando os Planos Territoriais, os Programas de 

Qualificação, os Projetos e Ações de Qualificação.  No que se refere à Estrutura de Gestão 

da PNQT, esta será desenvolvida e articulada pela União, pelos Territórios (Estados e 

Municípios) e pelas Parcerias Públicas (preferencialmente) e Privadas.  

(http://www.turismo.gov.br/images/pdf/Publicações/PNQT.pdf) 

http://www.turismo.gov.br/images/pdf/Publicações/PNQT.pdf
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Considerando que o turismo implica no movimento de pessoas e que a tendência da 

humanidade continua a apontar para a concentração demográfica nas grandes cidades (o que 

torna esses núcleos humanos, muitas vezes, fonte de violências), chega-se à conclusão de 

que o lazer, na forma do turismo, é extremamente necessário, pois permite ao indivíduo 

distanciar-se de seu meio e de seu cotidiano, tornando-se cada vez mais uma necessidade 

para o bem-estar bio-psico-social do ser humano. (BENI,2019). 

A rede hoteleira de Salvador apresentou no ano de 2018 (de janeiro a dezembro) taxa 

de ocupação 62,14% representando um incremento de 10,29% em relação ao mesmo período 

do ano anterior de 56,34%. Esta ocupação de janeiro a dezembro superou todas as taxas dos 

últimos seis anos, reforçando o crescimento e a retomada do setor.  

Em dezembro de 2018, a taxa de ocupação foi de 64,40% comparando-se com o 

mesmo período do ano anterior, que foi 59,09% teve um incremento de 8,99%. A diária 

média teve um crescimento de 8,02% (R$ 246,32 em 2018 e R$ 228,03 em 2017) enquanto 

o Revpar cresceu 17,73%, passando de R$ 134,74 em dezembro de 2017 para R$ 158,63 em 

dezembro de 2018.  

A tendência é de que a taxa de ocupação e o fluxo de turistas aumente na capital 

baiana com o verão. “Tivemos um ótimo  Réveillon com 100% na taxa de ocupação e o 

fluxo de turistas aumentou consideravelmente. Para este mês, janeiro de 2019, a nossa 

expectativa é de 90 a 93% na taxa de ocupação”, acrescenta Glicério.  

De acordo com a entidade os resultados serão ainda mais expressivos em 2019. 

“Acreditamos que este ano teremos um desempenho muito melhor que no ano passado, com 

a construção e entrega do Centro de Convenções, na Boca do Rio iniciado pela Prefeitura 

Municipal, revitalização do Centro Histórico e chegada do Hotel Fasano Salvador e Fera 

Palace, obras de melhorias no Aeroporto Internacional de Salvador e ações promocionais do 

Destino Salvador, da ABIH-BA, em parceria com a Secult”, conclui Lemos.  

Os númerossaõ fruto da Pesquisa Conjuntural de desempenho (Taxinfo), realizada 

em parceria entre a Associaçaõ Brasileira da Indústria de Hotéis – seções Bahia e Brasil. Os 

dados saõ fornecidos diariamente pelos próprioshotéis ao Portal Cesta Competitiva e a média 

resultante constitui indicador para avaliar a evoluçaõ da atividade de hospedagem em nossa 

capital. 

O fluxo turístico para a Bahia distribui-se nas suas 13 zonas turísticas e a grande 

concentração (35%) está na ZT Baía de Todos-os-Santos, sobretudo em razão da localização 
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nesta zona da capital, Salvador, principal atrativo e portão de entrada doEstado. 

A Região Metropolitana de Salvador também se encontra posicionada em quarto 

lugar dentre as quatro maiores Regiões Metropolitanas das Capitais. 

Em nível nacional observa-se uma grande concentração de hospedagem em quatro 

capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. 

Mesmo sendo as taxas de ocupaçãoexpressivas, é importante considerar as dificuldades 

enfrentadas pelo setor em Salvador, que sinalizam para a necessidade de estratégias que 

amenizem e ou eliminem os problemas. Para  tanto, o Governo do Estado estabelece como 

proposta três eixos de atuação para a atividadeturística. 

A convergência desses três eixos fundamentais: Inovação do Produto Turístico, 

Qualificação dos Destinos e dos Serviços e Integração Econômica constituem-se num 

reforço ao conceito de sustentabilidade do turismo. Essa base Estratégia Turística é 

conhecida como “O Terceiro Salto” do turismo baiano. 

O sinergismo desses integra os critérios tradicionais adotados da Proteção ao Meio 

Ambiente, da Inserção das Comunidades no processo de desenvolvimento turístico e da 

ampliação dos resultados econômicos para o setor público e privado, direta e indiretamente 

envolvidos com a atividade turística. 

Estes três eixos correspondem aos três grandes hiatos do turismo na Bahia: 

deficiências na qualidade dos serviços, necessidade de novos produtos turísticos e a 

existência de parques hoteleiros desvinculados da economia regional. 

No que concerne à qualificação profissional e empresarial dos serviços turísticos, o 

presente PPC tem como proposta a melhoria da qualidade dos serviços turísticos e hoteleiros 

por meio da oferta de cursos voltados à capacitação profissional e empreendedorismo, 

promovendo, desse modo, um incremento da empregabilidade e da geração de renda nas 

populações dos destinos turísticos. 

É nesta vertente que se insere o papel do IFBA - Campus de Salvador, 

especificamente, visando atender à demanda de formação de profissionais na área de 

Turismo, Hospitalidade e Lazer como fator decisivo para colaborar na qualificação dos 

serviços turísticos na cidade de Salvador, bem como da Hotelaria Hospitalar. 

A Instituição vem ao encontro desta necessidade da formação técnica ofertando o 

curso, por meio dos docentes membros da comissão de estruturação do plano do Curso 

Técnico em Hospedagem no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. O caminho 
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percorrido para a oferta do curso passou pela busca de informações sobre a demanda de 

profissionais na área de turismo, hotelaria e hotelaria hospitalar, chegando-se à conclusão da 

necessidade premente da continuidade da oferta deste curso pela Instituição, visando uma 

melhoria da qualidade no atendimento ao cliente. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 no Título V, 

Capítulo III, artigos 39, 40 e 42 se referem especialmente à Educação profissional, sendo 

considerada como um elemento estratégico de competitividade e desenvolvimento humano 

na nova ordem econômica mundial. Sob essa ótica, a educação profissional também deve se 

constituir num direito à cidadania. 

Faze-se necessário considerar os dados anteriormente apresentados que indicam uma 

expressiva carência de profissionais aptos a atender adequadamente a um fluxo turístico 

maior e mais exigente. Dessa forma, este Instituto de referência em Educação Tecnológica 

visa colaborar efetivamente com a promoção de qualificação, com o aperfeiçoamento e a 

(re) qualificação dos seus discentes, especializando-os para um dos segmentos dos diversos 

que compõem o Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

Sendo assim, os resultados contidos no Boletim de Desempenho Econômico do 

Turismo (BRASIL, 2013), em nível nacional previu contratações adicionais de mão de obra 

para o segmento de Meios de Hospedagem, em virtude da realização de Megaeventos 

nacionais e internacionais, bem como as perspectivas futuras apontadas nos estudos da 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2019), os quais sinalizam a necessidade de 

incremento na formação especializada no Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

Salienta-se que a proposta do Curso está em conformidade com o proposto no PPI do 

IFBA, nas suas finalidades de “geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais”, bem como, no “fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural”. (PPI - IFBA, 2013, p. 29-

30) e, também, atende a Resolução CNE/CEB Nº 06/2012, no que se refere a delimitação de 

um eixo de tecnológico, de uma forma curricular, na interdisciplinaridade e na construção 

de uma identidade que congregue saberes e competências necessárias à atuação profissional. 

Além disso, atende à carga horária mínima (800 horas) definida no Catálogo Nacional dos 

Cursos Técnicos (CNCT 2012) do Ministério da Educação MEC (2012).  



14 

 

1.3. Objetivos do Curso 

 

Os objetivos do curso entrelaçam as considerações dispostas no PPI-IFBA em 

consonância com as observações do CNCT (2016). 

Atende ao disposto no PPI do IFBA (2013) no que tange à formação do ser social, à 

organização curricular na proposição de articulação entre as disciplinas e ao CNCT no que 

se refere ao perfil profissional do concluinte que estará preparado para se inserir  nas 

atividades dos diversos segmentos do Sistema de Turismo (BENI,2019). 

 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

O Curso Técnico em Hospedagem tem como objetivo geral formar profissionais para 

atuarem com competência, nas atividades operacionais dos meios de hospedagem de 

pequeno, médio e grande porte, como também em hospitais, clínicas e casas de repouso, 

dentro das novas exigências do mundo do trabalho globalizado. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir para a formação do ser social, crítico e reflexivo frente a sua área de 

atuação profissional. 

 Oferecer uma formação que integre à qualificação profissional conhecimentos 

técnicos específicos, bem como, os aspectos éticos-estéticos-políticos– históricos e sociais. 

 Qualificar profissionais para o desempenho eficaz de suas atividades em 

consonância com as novas exigências do mundo do trabalho. 

 Contribuir para o desenvolvimento da atividade hospitaleira, por meio de uma 

formação prática e reflexiva. 
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1.4. Características Gerais do Curso 

 

Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio na forma Subsequente.  

Forma de Oferta: presencial 

Tempo de duração do curso: três semestres 

Turno de oferta: noturno.  

Horário de oferta do curso: aulas de segunda-feira a sexta-feira no horário das 18h40 às 22 horas. 

Carga horária Total: 900 horas  

Carga horária de estágio: 160 horas 

Tipo de Matrícula: Semestral 

Regime: O curso é composto de três semestres em série de tal modo que o discente terá́ que ser 

aprovado no semestre anterior para ter o direito de cursar o próximo semestre. O regime escolar 

consta de disciplinas com carga horária de trinta e sessenta horas. Essas disciplinas formam os 

semestres de 300 horas cada, totalizando 900 horas. E mais 160 horas de Prática Profissional. 

 

 

2. Requisitos e Formas de acesso ao Curso 

 

 Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo 

 Tipo de processo exigido: Aprovação no processo seletivo regulamentado pela 

Pró-Reitoria de Ensino conjuntamente com o campus. 

 Quantidade de vagas (mínimo e máximo): 40 vagas/semestre (mínima)e 

50 vagas/semestre (máxima) 

 

 

 

 Ano de criação do curso Técnico em Hospedagem (Salvador):2007 

 Cursos Anteriores na Área de Turismo, Hospitalidade e Lazer na Instituição: 

• 1978 – Administração Hoteleira – Tecnológico – CENTEC/BA 

• 1996 – Cursos Técnicos em Hotelaria e Turismo (Eunápolis); 1995– Turismo e Hospitalidade. 
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3. Perfil profissional de conclusão do Curso 

 

De acordo com o CNCT (2016, p. 251) o profissional formado “Realiza atividades de 

recepção, reserva, governança, mensageria e concièrgerie em meios de hospedagem.  Supervisiona a 

manutenção dos equipamentos.  Executa serviços de atendimento e suporte aos clientes”  

O profissional formado pelo IFBA estará apto a desempenhar atividades nos setores de 

alimentos e bebidas, lazer e vendas. Presta suporte ao hóspede durante sua estada, valorizando as 

características culturais, históricas e ambientais do local de sua atuação, bem como também em 

hospitais, clínicas e casas de repouso atendendo às normas da hotelaria hospitalar. 

Dessa forma, ao final do curso, o egresso estará apto a: 

 

 Atender ao cliente com presteza e cortesia; 

 Demonstrar atitudes de respeito, ética e honestidade nas relações interpessoais; 

 Demonstrar cuidado com a sua apresentação pessoal no exercício das atividades 

profissionais; 

 Ter iniciativa e liderança; 

 Expressar-se na língua portuguesa e nos idiomas Inglês e Espanhol utilizando o 

vocabulário específico de hotelaria, hotelaria hospitalar e turismo; 

 Fornecer informações sobre o Turismo na Bahia, no Brasil e no Mundo; 

 Organizar e atualizar cadastro de provedores e prestadores de serviços turísticos, hoteleiros e 

hospitalares; 

 Compreender a importância das manifestações culturais como produto de uma 

realidade social; 

 Aplicar normas e técnicas operacionais e administrativas específicas da hotelaria e 

da hotelaria hospitalar na realização das atividades profissionais; 

 Operar equipamentos de escritórios e de informática; 

 Elaborar relatórios de ocorrências; 

 Desenvolver atividades da Hotelaria Hospitalar com responsabilidade nos respectivos cargos 

e funções 

 Aplicar normas e técnicas operacionais de higiene e segurança no trabalho; 

 Desenvolver ações de suporte aos colaboradores de apoio aos pacientes; 

 Compreender os Programas de qualidade e humanização hospitalar; 
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3.1. Campo de atuação 

 

Hotéis, resorts, motéis, SPAs, pousadas, albergues, colônias de férias, flats, condotel, 

condomínios residenciais e de lazer. Hospitais, clínicas e casas de repouso. Hospedarias, 

estalagens, acampamentos e acantonamentos, navios, cruzeiros, plataformas de petróleo 

(BRASIL – CNCT, 2016, p. 251). 

Nesse contexto estão sendo utilizados como subsídios, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (resolução CNE/CEB nº 6/2012), o 

Parecer CNE/CEB 11/2012, o PPI do IFBA e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(MEC,2012). 

 
 

 

4. Organização Curricular do Curso 

 

O desenho curricular do Curso Técnico em Hospedagem na área de Turismo, 

Hospitalidade e Lazer, organizado de forma modular, sem saídas intermediárias, corresponde 

a um agrupamento de disciplinas dos componentes curriculares que visam construir saberes 

e habilidades permitindo ao discente o desenvolvimento do saber-ser e do saber-fazer, numa 

perspectiva de agregar de forma articulada o currículo subsequente. 

O projeto de execução do curso está fundamentado na formação do senso crítico 

profissional do egresso e no atendimento da demanda do mundo do trabalho, mediante 

vivência em salas de aula, laboratórios e ambiente profissional. A participação do discente e 

do docente nesse processo formador possibilitará que sejam alcançados os requisitos 

necessários para a construção dos saberes e habilidades no que se refere a: identificar, 

organizar, compreender e utilizar os elementos que compõem a atividade turística, hoteleira 

geral e hospitalar. 

Somado às instalações e equipamentos existentes no IFBA, o curso buscará interação 

com o setor turístico, hoteleiros e hospitalar no que diz respeito a ambientes para 

desenvolvimento de atividades inerentes à prática profissional, realizadas em situação de 

aprendizagem, a exemplo de visitas técnicas, vivências práticas e estágios. Adicionada a essa 

vivência serão ministradas aulas práticas nos laboratórios. 

Ressalta-se a necessidade de Estágio Curricular como atividade obrigatória, 
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consolidando os conhecimentos teóricos construídos no decorrer do curso, sendo prevista a 

carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, de acordo com o proposto na Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Resolução CNE/CEB nº 01/2004. 

 

 

4.1. Orientações Metodológicas 

4.1.1. Prática Profissional Intrínseca ao Currículo 

 
A prática profissional, para o curso Técnico em Hospedagem atende ao disposto na 

Resolução nº 6 de 2012, em seu Art. 21 e compreende as atividades práticas realizadas em 

diversos ambientes de aprendizagem: E os alunos são inseridos nas práticas do mundo do 

trabalho por meio de: 

 

4.1.1.1. Aulas práticas em laboratório; 

4.1.1.2. Projetos e visitas técnicas interdisciplinares; 

4.1.1.3. Utilização de softwares abertos específicos da área; 

4.1.1.4. Pesquisas virtuais em sites especializados na área de Turismo, Hospitalidade e 

Lazer; 

4.1.1.5. Visitas técnicas supervisionadas em diversos meios de hospedagem hoteleiros   

e hospitalares visando a compreensão dos procedimentos pertinentes ao 

desenvolvimento das atividades profissionais da área; 

4.1.1.6. Pesquisa de campo para observação da vivência das rotinas profissionais; 

4.1.1.7. Participação em projetos de pesquisa da área; e 

4.1.1.8. Participação em Eventos. 

 

Considerando a interdisciplinaridade como uma forma de articulação de um dado 

conhecimento convencional tratado em disciplinas diferentes de forma simultânea e 

articulado, o curso Técnico em Hospedagem promove desde o primeiro semestre essa 

interação, evidenciando o compromisso em estabelecer um ensino teórico-prático 

preconizado em seus objetivos. 

Para tanto, no início do semestre a Coordenação do Curso realiza uma reunião com 

os docentes envolvidos nos projetos desenvolvidos ao longo do semestre com o objetivo de 

alinhar a abordagem para o setor de hospedagem, principalmente para as disciplinas do 
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núcleo específico. Desse modo, ao longo do semestre, a abordagem dos docentes em sala, 

prioriza a articulação do componente curricular com a área de hospedagem, com o intuito de 

contextualizar o aprendizado.  

 As visitas técnicas são realizadas de forma interdisciplinar. Em cada semestre os 

docentes se reúnem e decidem pelos locais e/ou empreendimentos para visitas técnicas de 

interesse para o melhor aproveitamento para os discentes. Ao longo do curso são realizadas 

visitas técnicas interdisciplinares em cada módulo. Nessa perspectiva a cada semestre é 

ofertado uma proposta de integração entre os conteúdos das disciplinas ministradas. 

 

 

4.2. Matriz Curricular 

 

A matriz curricular do Curso de Hospedagem proposto atende às exigências do PPI-

IFBA, no que se refere à carga horária mínima prevista no itinerário formativo do curso 

técnico em Hospedagem, de nível médio subsequente, indicada para a respectiva habilitação 

profissional no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos instituídos e mantidos pelo MEC. 

(IFBA,2013). 

A Organização Curricular do Curso Técnico em Hospedagem de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio contempla as premissas da Resolução n° 6, de 20 de 

setembro de 2012, do Conselho Nacional de Educação, na seguinte proposição: 

Construção de saberes essenciais para o desenvolvimento profissional com 

competência, autonomia e responsabilidade, orientado por princípios éticos, estéticos, 

políticos, filosóficos e sociais, com ênfase na construção de um profissional articulado e 

qualificado para construir novos saberes e conhecimentos com autonomia intelectual. 

(BRASIL, 2012) 
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MATRIZ CURRICULAR 
 

 M
Ó

D
U

L
O

 I
 

 
 

DISCIPLINAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

(h) SEMESTRE 

Introdução ao Turismo 04 60 

Gestão Hoteleira I 04 60 

Educação Profissional Aplicada ao Turismo 02 30 

Espanhol Aplicado ao Turismo I 04 60 

Inglês Aplicado ao Turismo I 04 60 

Língua Portuguesa e Produção Textual 02 30 

TOTAL  300 

M
Ó

D
U

L
O

 I
I 

 

DISCIPLINAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

(h) SEMESTRE 

 Gestão do Setor de Hospedagem 04 60 

Gestão Hoteleira II 02 30 

Segurança Alimentar 02 30 

Patrimônio Histórico e Cultural para o 
Turismo 

02 30 

Geografia Aplicada ao Turismo 02 30 

Inglês Aplicado ao Turismo II 04 60 

Espanhol Aplicado ao Turismo II 04 60 

TOTAL  300 

 
M

Ó
D

U
L

O
II

I 

 

DISCIPLINAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

(h) SEMESTRE 

Gestão e Técnicas em Alimentos 
e Bebidas 

04 60 

Inglês Aplicado ao Turismo III 04 60 

Espanhol Aplicado ao Turismo III 04 60 

Segurança, Meio-Ambiente e Saúde 04 60 

Hotelaria Hospitalar 04 60 

TOTAL  300 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA TOTAL 900h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 160h 
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4.3. Planejamento dos componentes curriculares de cada etapa 

 

 

MÓDULO I 
 

 

EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA:  INTRODUÇÃO AO TURISMO 

 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas Semanais: 04 

 

EMENTA Busca da compreensão do papel das viagens e do turismo no 

desenvolvimento das sociedades e da economia. Introdução às suas 

origens. Descrição da importância cultural, educacional, social, histórica e 

econômica das viagens e do turismo no Mundo, no Brasil e na Bahia. 

Desenvolvimento do conceito de Acolhimento e de suas categorias. 

Tipologias do Turismo – Turismo de Saúde. Compreensão da estrutura do 

Sistema de Turismo – SISTUR. 

OBJETIVOS Levar o estudante a entender o cenário da evolução histórica do 

turismo e os fatores que levaram a sua estrutura atual; 

Apresentar a atividade turística, o Sistema de Turismo – SISTUR – e 

seus subsistemas; 

Possibilitar o entendimento da relação do turismo com outros 

setores da atividade econômica; 

Suscitar a compreensão dos benefícios econômicos, sociais e 

individuais do turismo; 

Levar à compreensão e aplicação do conceito de Acolhimento e de 

suas categorias principais e complementares. 

Desenvolver a compreensão sobre o Turismo de Saúde e a 

importância da hotelaria hospitalar. 

HABILIDADES Observar e Identificar os fatos marcantes da evolução histórica do 

Turismo; 

Reconhecer e Analisar o Sistema de Turismo – SISTUR – e seus 

subsistemas; 

Analisar a interdependência dos subsistemas do Sistema de Turismo; 

Expressar a compreensão da influência do contexto sócio-histórico- 

cultural na qualidade do Acolhimento. 

Identificar e expressar as categorias principais e complementares do 

Acolhimento. 

  Operacionalizar as principais características das atividades da 

hotelaria/hospedagem hospitalar. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Conceitos do Turismo; 

 Organização do Turismo;  

 Segmentação do mercado turístico;  

 Impactos do turismo;  

 Sistema de Turismo – SISTUR; 

 Acolhimento Turístico e Hoteleiro; 

 Termos Técnicos; 

 Tipologias do Turismo e da Hotelaria Hospitalar; 
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 Modalidades de Hotéis de Saúde: SPA, Clínica Geriátrica; 

Residencial Geriátrico; Hotel para a Terceira Idade; 

 A Hospitalidade como novo paradigma hospitalar;  

 Empresas turísticas; Agências; Transportadoras turísticas e aéreas; 

Hotelaria; Eventos. 

 Perspectivas e tendências; 

 O turismo no Brasil e na Bahia; 

 Introdução ao SISTUR; 

 O Acolhimento e suas Categorias. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas e participativas que incentivem a visão crítica 

dos alunos; 

 Visitas técnicas; 

 Palestras; 

 Atividades em grupos; 

 Discussões em sala a partir de textos e estudos de caso; 

 Filmes. 

AVALIAÇÃO  Aulas expositivas e participativas que incentivem a visão crítica 

dos alunos; 

 Visitas técnicas; 

 Palestras; 

 Atividades em grupos; 

 Discussões em sala a partir de textos e estudos de caso; 

 Filmes. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

AVENA, Biagio M. Turismo, Educação e Acolhimento: um novo 

olhar. São Paulo, SP: Editora Roca, 2006. 

BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 1ed. São Paulo. 

Senac. 1998.  
BARRETO,Margarita.  Manual de Iniciação do Estudo  do Turismo. 
São Paulo, SP: Papirus, 1997. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CASTELLI, Geraldo. Turismo: Atividade Marcante. Caxias do Sul, RS: 

Educs, 2001. 

COOPER, Chris. Turismo Princípios e Práticas. São Paulo, SP: 

Bookman, 2001. 

LAGE, Beatriz. Turismo Teoria e Prática. São Paulo, SP: Atlas,2000. 

REJOWSKI, Miriam. Turismo no Percurso do Tempo. São Paulo, SP: 

Aleph, 2002. 
TRIGO, Luiz Gonzaga. A Sociedade Pós-Industrial e o Profissional e o 

Profissional em Turismo. São Paulo, SP: Papirus, 1998. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: GESTÃO HOTELEIRA I 
 

CARGA HORÁRIA:60h Horas Semanais: 04 

 

 

EMENTA História da Hotelaria. Classificação dos meios de Hospedagem.Tipologia 

dos Meios de Hospedagem.Legislação Aplicada aos meios de 

Hospedagem.Organograma dos diversos meios de hospedagem. Definição 

de Fluxograma. Inovações nas organizações hoteleiras.Sustentabilidade 

nos meios de hospedagem.Setor de Governança.   

OBJETIVOS  Apresentar os conceitos de hotelaria e classificação dos meios de 

hospedagem; 

 Identificar a tipologia dos Meios de Hospedagem; 

 Descrever o funcionamento estrutural dos meios de hospedagem; 

 Conhecer o funcionamento do setor de governança 

HABILIDADES  Reconhecer a tipologia dos Meios de Hospedagem esua 

inferência no modelo de gestãohoteleira 

 Reconhecer os conceitos de hotelaria e classificação dos meios de 

hospedagem; 

 Descrever o funcionamento estrutural dos meios de hospedagem; 

 Aplicar as atividades práticas exercidas no setor de governança. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Os Meios de Hospedagem – Departamentos eSetores. 

 História da Hotelaria. 

 Classificação dos meios de Hospedagem. 

 Tipologia dos Meios de Hospedagem. 

 Legislação Aplicada aos meios de Hospedagem. 

 Organograma dos diversos meios de hospedagem. 

 Definição de Fluxograma. 

 Inovações nas organizações hoteleiras. 

 Sustentabilidade nos meios de hospedagem. 

 Setor de Governança.  

 Cargos e perfil para os profissionais do setor de governança. 

 Funções, responsabilidades e funcionamento do setor de 

governança. 

 Rotina da camareira. 

 Lavanderia. 

 Serviços de limpeza geral dentro da hotelaria. 

 Produtos Químicos e os cuidados com diluição, rotulagem e 

validade da solução. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas e participativas que incentivem a visão crítica 

dos alunos; 

 Visitas técnicas; 

 Palestras; 

 Atividades em grupos; 

 Discussões em sala a partir de textos e estudos de caso; 

 Filmes. 
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AVALIAÇÃO  A avaliação será processual, considerando a participação do 

estudante em sala; 

 Atividades intra e extra-classe; 

 Seminários; 

 Relatórios técnicos; 

 Pesquisas; 

 Avaliações individuais orais e escritas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São 

Paulo: Saraiva 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: 

EDUCS, 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Excelência em hotelaria: uma abordagem 

prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CÂNDIDO, Índio; VIERA, Elenara Viera de. Recepção hoteleira. 

Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 

COIMBRA, Ricardo. Assassinatos na hotelaria, ou, como  perder seu 

hóspede em 8 capítulos. Salvador, BA: CASA DA 

QUALIDADE,1998. 

DI MURO PÉREZ, Luis. Manual prático de recepção hoteleira. São 

Paulo: Roca, 2001. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL APLICADA AO 
TURISMO 

 

CARGA HORÁRIA: 30 Horas Horas Semanais: 02 
 

 

EMENTA Estudo do Sistema de Turismo e suas especificidades. Estabelecimentos 

de relações entre a Formação dos Grupos e a identificação dos papéis. 

Busca de compreensão das Relações Sociais. Reflexão sobre o diálogo 

nas relações interpessoais e a identificação dos pontos de conflitos. 

Análise do Homem e Trabalho na sociedade contemporânea. Exame de 

questões sobre a Identificação dos Papéis e perfis profissionais. 

Descrição da Teoria da Argumentação. Construção da Nova retórica e 

o processo de comunicação. Desenvolvimento da dialética e a 

argumentação nas relações profissionais. Aplicação das Atitudes e 

Comportamentos no ambiente de trabalho: determinantes psicossociais 

na área de Turismo. Aprofundamento do reconhecimento de si e do 

outro no contexto profissional. Trabalho em equipe. 

OBJETIVOS  Compreender as especificidades das funções desempenhadasna 

área de Turismo. 

 Compreender a retórica como instrumento para umaação 

argumentativa. 

 Conhecer a evolução do trabalho turístico e a sua repercussão na 

sociedadecontemporânea. 

 Compreender os princípios éticos norteadores da vidasocietal 

com enfoque na experiênciaprofissional. 

 Conhecer o processo de formação e funcionamento dosgrupos 

dentro do contexto da atividadeturística. 

 Compreender a importância da inter-relação indivíduo, meio 

ambiente e trabalho em equipe. 

 Compreender a importância do agente de turismo no contatocom 

osturistas. 

 Compreender os fatores que interferem na construção do papel 

profissional na área de Turismo. 

HABILIDADES  Utilizar a teoria da argumentação como recurso teórico- 

metodológico para a área de Turismo. 

 Utilizar os conhecimentos de comunicação por meio daoratória, 

expressão corporal everbal. 

 Perceber a complexidade das relações sociais dentro docampo 

turístico. 

 Utilizar os conhecimentos sobre o campo de atuação e suas 

características idiossincráticas da área para a formação do senso 
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 crítico profissional. 

 Trabalhar em grupo a partir da compreensão dos processos 

psicossociais constituídos no campo da atividadeturística.. 

 Relacionar-se com os outros, considerando suas diferenças 

culturais, políticas, socioeconômicas etc., adotandoprincípios de 

igualdade, dignidade erespeito. 

 Relacionar-se com a clientela de forma ética eprofissional 

 Aplicar postura profissional ética fundamentada nos princípios de 

igualdade, dignidade, respeito e valoresindividuais. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 O Sistema de Turismo e suasespecificidades. 

 As Relações Sociais. 

 O reconhecimento de si e do outro no contexto profissional. 

 A Formação dos Grupos e a identificação dospapéis; 

 Identificação dos Papéisprofissionais. 

 O diálogo nas relações interpessoais e a identificação dos 

pontos deconflitos. 

 Atitudes e Comportamentos no ambiente de trabalho: 

determinantes psicossociais para o trabalho em equipe.  

METODOLOGIA Serão adotadas técnicas e estratégias variadas no decorrer do processo 

ensino-aprendizagem, a saber: 

 Exposiçãodialogada; 

 Atividades degrupos; 

 Exibição devídeos; 

 Debates; 

 Leitura e interpretação detextos. 

AVALIAÇÃO  Para a avaliação de aprendizagem serão adotados os seguintes 

métodos, além da avaliação pessoal permanente quanto à assiduidade, 

participação dos discentes durante todas as atividadesdesenvolvidas: 

 Trabalhos em grupo realizados emsala; 

 Auto-avaliação; 

 Apresentação detrabalhos; 

 Avaliaçãoescrita 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento 

em grupo. 4.ed. Rio de Janeiro: José Olympio,1995. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo 

atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2012. 325 p 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

SANTOS, Glauria Janaina dos. Pedagogia das Emoções: uma 

compreensão da dimensão emocional na educação de jovens e adultos. 

Universidade Federal da Bahia - FACED, 2008. Dissertação de mestrado. 

SANTOS, Glauria Janaina dos. Ética e Paixões: interfaces de uma 

educação ética-emocional na formação do ser humano na 

contemporaneidade. Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, 2014. Tese de doutorado. 

CHIAVANETO, Idalberto. Recursos humanos. 7 ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: ESPANHOL   APLICADO AO   TURISMO I 
 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04 

 

 

EMENTA Estudo do alfabeto fonético e gráfico. Interpretação das variantes linguística. 

Compreensão das estratégias de comunicação. 

Demonstração do tempo. Compreensão e aplicação de verbos. 

Interpretação da gramática espanhola. Estudo de horas e cores. 

Orientação sobre as boas maneiras na Língua Espanhola. 

OBJETIVOS  Distinguir entre as diversas varianteslinguísticas; 

 Apresentar de que forma as palavras se conectam, ou seja,a 

estrutura frasal nalíngua; 

 Demonstrar, adequadamente, registrosformal e informal em 

diferentes situações de atos defala; 

 Levar a compreensão da importância dos vocábuloscognatos; 

 Desenvolver estratégias verbais e não-verbais para compensar 

falhas na comunicação para favorecê-la e alcançar o efeito desejado. 

HABILIDADES  Reconhecer as varianteslinguísticas; 

 Entender a estrutura frasal nalíngua; 

 Analisar registros formal einformal; 

 Expressar a compreensão dos vocábuloscognatos; 

 Perceber as estratégias verbais e não-verbais nacomunicação. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Alfabeto fonético e gráfico do espanhol oucastelhano; 

 Saudações e costumes dos povoshispanos; 

 Apresentação, agradecimento edespedida; 

 Expressões detempo; 

 Países que falam o espanhol ou castelhano como língua 

oficial e suascapitais; 

 Adjetivospátrios; 

 Leitura e compreensão de textos informativos, literários e 

musicais; 

 Produção de textos; 

 Expressões idiomáticas; 

 Distinção entre registroformal e informal. 

 Principio interrogativo e exclamativo; 

 Pronomes pessoais sujeito e complemento direto; 

 Artigos definidos e indefinidos; 

 Numerais cardinais; 

 Hora; 

 Cores; 

 Partes do corpo humano; 

 Verbos regulares no presente do modo indicativo; 

 Formação dos nomes; 

 Graus de parentesco. 
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METODOLOGIA  Aulas expositivas; 

 Atividades em grupo; 

 Atividades de leitura, compreensão e interpretação de textos 

diversos; 

 Organização e apresentação de Seminários; 

 Atividades de imersão na língua espanhola; 

 Realização de Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO  Os discentes serão avaliados através de atividades de leitura e 

compreensão textual,  

 expressão oral e escrita, 

 compreensão auditiva, 

 vocabulário, 

 produção e apresentação de situações problema, pesquisas, 

debates, atividades de imersão em língua espanhola 

 produção de relatos de visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DICIONÁRIO larousse: espanhol-português, português-espanhol. São 

Paulo: Larousse, 2005. 

VIANNA, Celydos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 2º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis,2004. 

VIANNA, Celydos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 3º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis, 2004. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GODED, Margarita &VARELA, Raquel. Bienvenidos: españolpara 

profesionalesde Turismo y Hostelería. Madrid: CLAVE- ELE, 

2004. 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São 

Paulo: Saraiva, 2000. 

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe & RODRÍGUEZ CÁCERES, 

Milagros. Vamos a hablar. São Paulo: Ática, 1993. Volumes 1, 2, 3 e 4 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA:  INGLÊS APLICADO AO TURISMO I 
 

 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas Semanais Horas Semanais: 04 

 

EMENTA Busca da compreensão das quatro habilidades linguísticas (ouvir,  falare 

escrever) com base em conteúdo autêntico e específico da área de 

Hospitalidadee Lazer. Listening (habilidade  auditiva com reconhecimento 

de aspectos textuais e linguísticos).Reading 

(habilidade de leitura e compreensão textual) 

OBJETIVOS  Desenvolver competência na compreensão oral e escrita de nível 

básico da língua inglesa aplicada ao turismo. 

HABILIDADES  Dominar a leitura e a compreensão de textos autênticos na 

línguainglesa. 

 Perceber o texto como um todo coeso e coerente, no qual certas 

expressões e vocábulos são empregados em razão de aspectos 

socioculturais inerentes à ideia que se quercomunicar; 

 Adquirir vocabulário por associação semântica de semelhanças ou 

não com a línguamaterna; 

 Ter o conhecimento dos aspectos linguístico a fim de justificar a 

suaaplicação; 

 Ser capaz de fazer uma analisecritica após a leitura de umtexto 

autêntico na língua portuguesa. 

 Utilizar as estratégias e recursos de leitura nas etapas da pré- 

leiturae leitura para melhor compreensão de textos eminglês; 

 Reconhecer diferentes gêneros textuais ecompara-los; 

 Relacionar textos em língua inglesa a partir da línguamaterna; 

 Extrair informações de textos escritos em língua inglesa, refletir 

sobre elas, utilizando a língua inglesa como instrumento de aquisição de 

novosconhecimentos; 

 Desenvolver a leitura de textos de diversasnaturezas; 

 Identificar as estruturas linguísticas predominantes durante a 

leitura dotexto. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Scanning for specificinformation 

 Falsefriends 

 Language study: 

o Modal auxiliaryverbs 

o Uses of the-ing form 

o Conjunctions: Such as, yet 

o Noun phrase( nounand determiners)I 

o Looking for the main idea 

o Detailed comprehension 

 Language study: 

o Simple tenses (present, past and future) 

o Adverbs 
o Present perfect in contrast with the simple past 
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 o Indefinite past action 

o Since &for 

o Present perfect continuos 

o Past perfect/ Past perfect continuos 

o Conjunctions 

o Passive voice structures 

o Word formation 

o Noun phrases( adjective) II Detailed comprehension 

o Looking for the main idea 

 Language study: 

o Indirect speech 

o Relative pronouns in defining clauses 

o Conjunctions 

o Prepositions 

o Conditionalsentences 

o Nounphrase III 

o Contextual reference 

o Looking for reference 

o Looking for specific information 

 Language study: 

o Conditional sentences 

o Verb forms used to express future: will/ shall 

o Future continuous: Future perfect 

o Used to and infinitive 
o Phrasalverbs 

METODOLOGIA  Aulas expositivas interativas,  

 Trabalhos em equipe, 

 Seminários, 

 Palestras,  
 Oficinas. 

AVALIAÇÃO  A avaliação será processual, considerando a participação do 

aluno em sala; 

 Atividades intrae extra-classe; 

 Seminários; 

 Relatórios técnicos;  

 Pesquisas; Painéis; 

 Matérias jornalísticas e estudos de caso; 

 Avaliações individuais orais e escritas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FREEWAY. São Paulo: Richmond, 2010. 192 p.: v. 1 ISBN 

9788560806294 

RICHMOND EDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.2 ISBN9788560806294. 

RICHMOND EDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.3 ISBN9788560806331. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

AZAR, B. S. Basic English Grammar. New Jersey: Ed. Prentice Halls 

Regents, 2003. 

GRIGOLETO, Mariza. Ensino de leitura em língua estrangeira: o que 

mais pode ser feito? Contexturas – Ensino Crítico de Língua Inglesa, v. 

1. Apliesp, 1992. 

KLEIMAN, Angela. Oficina de Leitura: Teoria e Prática. Pontes, 1992. 

MUNHOZ, Rosângela. Princípios da Língua Inglesa: inglês 

instrumental – estratégias de leitura. São Paulo: Texto Novo, 2000. 

OLIVEIRA, Nádia etalli. Domínio de Leitura em Inglês – A 

Reconstrução Crítica de Textos. 2ª e 3ª ed. São Paulo, Ed. Lê, 1990. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER. CURSO: 

TÉCNICO SUBSEQUENTE EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA E   PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

CARGA HORÁRIA: 30h Horas Semanais: 02 

 

 

EMENTA O papel da língua e da linguagem. Comunicação verbal. Estudo e aplicação 

de conceitos linguísticos elementares. Técnicas de 

comunicação oral e escrita. 

OBJETIVOS  Confrontar opiniões e pontos de vista sobre asdiferentes 

manifestações da linguagem verbal e não-verbal; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua 

oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais e linguísticos; 

 Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação 

escrita; 

 Reconhecer modalidades diversas e suautilização; 

 Fornecer elementos à utilização da norma linguística 

adequada às diversas situações decomunicação; 

 Exercitar técnicas de redação que levem em consideração 

não só a correção, mas também deem à produção de textoscriativos; 

 Discutir questões referentes à linguagem e suautilização.  

HABILIDADES  Identificar as diferentes formas deescritas; 

 Identificar o conhecimento das noções de gramática e as 

orações do períodocomposto; 

 Estimular a organização da estrutura sintática dos textos em 

línguaportuguesa; 

 Produzir textos, com o emprego dos conhecimentos 

apreendidos nadisciplina. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Língua falada e língua escrita como práticas sociais. 

 Variedades linguísticas (dialetais e de registro).; 

 Linguagem e comunicação; 

 O processo de leitura e produção de textos. 

 Noções básicas de texto; 

 Técnicas de comunicação escrita; 

 A prática de produção de textos, preferencialmente esquema, 

resumo, resenha, relatório e memorial; 

 Aspectos gramaticais emergentes; 

 Funções da linguagem; 

 Parágrafo; 

 Elementos coesivos. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas;  

 Atividades de grupos;  

 Seminários;  

 Situação problema,  

 Discussões em sala a partir de textos. 

AVALIAÇÃO  Apresentação e debates detemas; 

 Pesquisa de Campo, Resolução de Situação problema e 

apresentação de Trabalhos; 

 Avaliações individuais orais e escritas. 
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BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto. 18. ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2009. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. A coerência textual. 6. ed. São Paulo: 

Contexto, 1995 (Coleção Repensando a Língua Portuguesa). 

KOCH, Ingedore G. Villaça. A coesão textual. São Paulo: 

Contexto, 1991. (Coleção Repensando a Língua Portuguesa). 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GOMES, Heidi Strecker. Análise de texto: teoria e prática. 6 ed. São 

Paulo: Atual, c1991. 100 p. (Tópicos de linguagem. Compreensão de 

texto). 

KORYTOWSKI, Ivo. Acordo ortográfico: o que muda e o que 

continua igual na língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ciência moderna, 

2008. 
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MÓDULO II 
 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: GESTÃO DO SETOR DE HOSPEDAGEM 
 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04  

 

EMENTA Setor de Hospedagem. Organograma do Setor de Hospedagem. 
Funcionamento do setor de Telefonia.  Atividades e Rotinas do Setor de 
Reservas. Canais de Vendas na Internet. Agências de Viagens e 
Reservas. Práticas, Normas, Regras do setor de Recepção.  Conciergerie. 

OBJETIVOS  Apresentar as estruturas operacionais e funcionais do setor de 

hospedagem do hotel; 

 Demonstrar a responsabilidade de hotéis em relação à sociedade e 

ao meio ambiente; 

 Apresentar os perfis profissionais e suas respectivas funções no 

setor de hospedagem; 

 Detectar os principais canais/ferramentas de vendas direta 

eindireta de diárias de hotéis, seja tradicionais/convencionais  ou 

modernas/plataformas digitais (soluções com tecnologia, 

segurança, agilidade e funcionalidade em vendas on line).  

HABILIDADES  Identificar e reconhecer os tipos de meios de hospedagem 

existentes, suas diferentes propostas e classificação hoteleira; 

 Reconhecer termos e nomenclaturas específicas da área de turismo 

e hospitalidade; 

 Entender as estruturas operacionais e funcionais dos setores de 

hospedagem; 

 Executar as tarefas dos setores de hospedagem. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Meios de hospedagem convencionais; 

 Meios de hospedagem não-convencionais; 

 Hotelaria marítima e hotelaria hospitalar; 

 Diferenciação de redes e cadeias hoteleiras; 

 Estrutura hoteleira, setores, funções eprocedimentos; 

 Responsabilidades de cada colaborador e procedimentos básicos 

na área de hospedagem; 

 Legislação normas e regulamentos, leis e deliberações que 

regulam a atividade turística ehoteleira; 

 Responsabilidade ambiental nos meios dehospedagem; 

 Alfabeto Fonético 

 Termos técnicos; 

 Canais de Vendas por meio da internet; 

 Setor de Recepção; 

 Setor de Reservas; 

 Setor de Telefonia; 

 Procedimentos e Rotinas: Recepção; Reservas e Telefonia; 

 Check-in; Check-out; Reservas; Auditoria; Caixa; 

 Principais canais de vendas de empreendimentos hoteleiros: vendas 
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diretas (site do próprio hotel, diretamente nos empreendimentos e 

central de reservas); vendas indiretas: parceria operadora/agências de 

viagens e hotel; Sistemas Globais de Distribuição/Global Distribution 

System (GDS); Desenvolvimento de Reservas Computadorizados 

(CRS); OTAs (On-line Travel Agencies/agências de viagens on line).  

METODOLOGIA  Aulas expositivas; 

 Atividades de grupos; 

 Situação problema; 

 Atividades de pesquisa na internet; 

 Visitas técnicas; 

 Seminários. 

AVALIAÇÃO  Apresentação de Trabalhos; 

 Exercícios de grupos; 

 Resolução de situação problema; 

 Debates de temas; 

 Pesquisa de Campo; 

 Relatórios de visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: 

EDUCS, 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Excelência em hotelaria: uma abordagem 

prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

 DE LA TORRE, Francisco. Administração Hoteleira. São Paulo: Roca,  

2001. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 CÂNDIDO, Índio e VIEIRA, Elenara. Gestão de hotéis: técnicas, 

operações e serviços – Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: 

EDUCS, 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Excelência em hotelaria: uma abordagem 

prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

DI MURO PÉREZ, Luis. Manual prático de recepção hoteleira.  São 

Paulo: Roca,2001. 

  PETROCCHI, Mario. Hotelaria: gestão. São Paulo: Futura, 2002. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER.  

CURSO: TÉCNICO SUBSEQUENTE EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: GESTÃO HOTELEIRA II 
 

CARGA HORÁRIA: 30h Horas Semanais: 02 

 

 

EMENTA Principais conceitos de Marketing. Composto de 
Marketing. Análise SWOT. A importância da comunicação 
nas vendas. Principais técnicas de vendas aplicadas na área 
da hotelaria na atualidade. Estratégias de vendas na 
hotelaria alinhadas às ações de marketing. A figura do 
vendedor na hotelaria. A importância do setor de eventos 
para a hotelaria. A importância do setor de lazer para a 
hotelaria. 

OBJETIVOS  Identificar e caracterizar os perfis, classes sócio-

economicas, sexo e idade, estado civil, hábitos e 

características dos consumidores, canais de 

comunicação que atingem e onde e quando compra. 

 Distinguir as características das variáveis do 

Composto de Marketing que ditam e influenciam as 

estratégias das empresas. 

 Reconher a hierarquia do consumo a partir da 

comprensão  do comportamentoe necessidades 

humanas. 

 Apresentar ferramentas de planejamento estratégico 

capazes de avaliar os fatores dos ambientes interno e 

externo que impactam positiva ou negativamente na 

empresa. 

 Compreender a importância da comunicação nas 

vendas e fidelização de clientes. 

 Conhecer as principais técnicas de vendas que podem 

aplicadas na área da hotelaria na atualidade para 

fortalecer a marca, concretizar as vendas e aumentar a 

receita. 

 Perceber como a empresa hoteleira pode desenvolver 

ações de marketing para aumentar a interatividade com 

o cliente, aumentar as vendas, aumentar a receita e 

consequentemente obter vantagens competitivas. 

 Compreender como o vendedor atua, direta ou 

indiretamente, como ponte de ligação entre o 

produto/serviço ofertado pela empresa até o 

consumidor final. 

 Reconhecer a importância do setor de eventos para o 

empreendimento hoteleiro como aumento da receita, 

diminuição da sazonalidade, fidelização de clientes e 

fortalecimento da marca.  

 Analisar a setor de lazer como alternativa de 

diversificação de produtos do hotel e aumento da 

receita. 
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HABILIDADES  Mapear o novo perfil de consumidores do hotel:  

exigentes, que procuram conhecer bem o produto e/ou 

serviço antes de efetuar a comprar, que buscam o 

máximo de informações, que buscam condições de 

negociação da empresa e de seus concorrentes para 

optar pela melhor proposta e aquela que tenha o melhor 

custo benefícios. 

 Identificar o composto de marketing como ferramenta 

para promover novos produtos e criar estratégias para 

fidelizar clientes. 

 Analisar as capacidades externas e fatores externos de 

empresas. 

 Identificar os reais pontos fortes e fracos da empresa, 

as oportunidades mais vantajosas e as ameaças mais 

importantes do ambiente competitivo em que o 

negócio está inserido. 

 Entender o papel da compunicação na empresa. 

 Conhecer as principais técnicas de vendas que podem 

ser utilizadas para atingir os objetivos estratégicos de 

um empreendimento hoteleiro. 

 Escolher corretamente os canais de vendas para cada 

empreendimento hoteleiro, acompanhando as novas 

tendências do mercado e do consumidor viajante. 

 Perceber a importância da figura do vendedor como ele 

entre a empresa e o cliente. 

 Identificar o evento como meio de divulgar o destino e 

aumentar a receita do hotel. 

 Reconhecer o lazer como pruduto rentável no 

empreendimento hoteleiro. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Principais conceitos de Marketing: marketing, 

produto, serviço, consumidor, hierarquia de consumo 

e qualidade. 

 Composto de Marketing ou Mix de Marketing: quatro 

P’s (Preço, Praça, Produto e Promoção). 

 Pirâmide de Maslow: criação, teoria, importância e uso 

pelo marketing. 

 Análise SWOT ou Matriz FOFA: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. 

 A importância da comunicação nas vendas: saber 

ouvir, valorizar o outro, cultivar a empatia, saber usar 

a voz, usar favoravelmente a expressão corporal, 

desenvolver boa argumentação, ampliar o vocabulário, 

falar com naturalidade e segurança, trasmitir 

credibilidade no discurso, adotar postura compatível 

com o perfil de cliente e utilizar a comunicação não-

verbal. 

 Principais técnicas de vendas aplicadas na área da 

hotelaria na atualidade: encontrar seus clientes 

potenciais; conquistar esses clientes potenciais; manter 

os clientes conquistados; aumentar as vendas aos 

clientes conquistados. 

 Principais estratégias de vendas: conhecer a empresa e 
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seus produtos/serviços; conhecer a concorrência; 

definir metas; filtrar as vendas; treinar a equipe. 

 Estratégias de vendas na hotelaria alinhadas às ações 

de marketing: elaboração do planejamento estratégico 

comercial (metas e táticas comerciais); 

compartilhamento do planejamento estratégico entre o 

time de vendas e demais colaboradores do hotel; metas 

claras e bem comunicadas entre as equipes de todos 

setores; conhecimento profundo do público; 

atendimento segmentado; alinhamento e ação conjunta 

entre as equipes de marketing e comercial (vendas); 

entendimento do funcionamento da jornada de compra 

na hotelaria; coleta de feedback constante; e divisão do 

time de vendas em especialidades. 

 A figura do vendedor na hotelaria: conhecimento do 

produto/serviço a ser vendido; conhecimento dos 

clientes; simulações de venda; e parceria com os 

vendedores internos (demais funcionários da empresa) 

e externos). 

 A importância do setor de eventos para a hotelaria.  

 A importância do setor de lazer para a hotelaria. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas 

 Atividades de grupos 

 Seminários 

 Situação problema 

 Atividades de pesquisa 

 Trabalhos de grupo 

 Seminários;  

 Trabalhos de grupos 

AVALIAÇÃO  Apresentação de Trabalhos 

 Exercícios de grupos 

 Resolução de situaçãoproblema. 

 Apresentação e debates detemas. 

 Pesquisa de Campo 

 Resolução de Situação problema  

 Apresentação deTrabalhos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Caxias do Sul: 

EDUCS, 2003. 

COBRA, M. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 

1995.  

KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 

1998. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

MIDDLETON, Victor. Marketing de Turismo. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002. 

VIERA, ElenaraViera. Marketing hoteleiro: uma ferramenta 

indispensável. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2003. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

CARGA HORÁRIA: 30h Horas Semanais: 02h 

 

EMENTA Estudo e caracterização dos alimentos. Reflexão sobre a importância dos 

microrganismos nos alimentos. Análise da legislação sanitária de 

alimentos. Exame de questões sobre alimentos orgânicos e alimentos 

funcionais. Fundamentação dos conceitos básicos de tecnologia de 

alimentos e das técnicas de conservação. Aprofundamento das Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) e dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP) na área de alimentos. Descrição do sistema de Análise de Perigo e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC).  Noções de Microbiologia. 

OBJETIVOS  Introduzir noções básicas de alimentação e nutrição; 

 Apresentar aspectos básicos da legislação vigentena área alimentos; 

 Descrever as normas e procedimentos dehigienização dos 

alimentos, manipuladores, equipamentos, utensílios eambientes; 

 Levar à compreensão dos meios de prevenção e minimização de 

riscos das doenças veiculadas poralimentos: sistemas de qualidade, boas 

práticas,  procedimentos operacionais 

padronizados. 

HABILIDADES  Reconhecer e identificar os fatores que podem interferir na 

segurança alimentar; 

 Aplicar e compartilhar as técnicas e procedimentos de higienização 

de manipuladores, ambientes, utensílios e equipamentos, enquanto 

exercendo atividades no setor de Alimentos e Bebidas em hospedagem; 

 Utilizar o conhecimento das características de qualidade e dos 

métodos de conservação de alimentos na prática profissional; 

 Colaborar no treinamento de manipulares de alimentos. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Conceitos básicos de segurança alimentar e nutricional; 

 Noções básicas de alimentação e nutrição; 

 Microbiologia dos alimentos: Importância, histórico e ação dos 

microrganismos sobre os alimentos; 

 Fatores intrínsecos  e extrínsecos relacionados  ao crescimento 

microbiano em alimentos; 

 Contaminação: tipos, veículos e contaminação cruzada. 

 Boas Práticas de Fabricação – BPFe Procedimentos Operacionais 

Padrão – POP´s na preparação,  produção  e distribuição das refeições. 

 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); 

 Controle higiênico-sanitário: higiene de manipuladores, ambiental, 

utensílios e equipamentos; 

  Legislação sanitária aplicada  produção e comercialização de 

alimentos; 

 Conceitos básicos de tecnologia de alimentos; 

 Alimentos orgânicos e Alimentos funcionais. 

 Rotulagem dos alimentos. 

 Noções de Microbiologia. 
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METODOLOGIA  Exposição dialogada; 

 Visitas técnicas. 

 Pesquisa in loco; 

 Atividades práticas; 

 Seminários; 

 Demonstração das técnicas de serviços; 

 Exibição de vídeos. 

 Exposição dialogada; 

 Estudo de caso; 

 Simulações; 

 Jogos de Grupo. 

AVALIAÇÃO  Avaliação escrita; 

 Seminário – apresentação oral e escrita (aprofundamento e 

conhecimentodo conteúdo,  recursosinstrucionaistema, criatividade, e 

envolvimento da platéiacom otema); 

 Atividades em sala deaula; 

 Estudosdirigidos; 

 Relatório de atividades de campo e visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BRASIL, Ministério da Saúde, Agência  Nacionalde Vigilância  Sanitária. 

Resolução – RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre 

regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. 

Brasília, DF, 2004. 

EVANGELISTA,J. Tecnologia de alimentos. 2ªed.  São Paulo: Atheneu, 

2008. 

GALVAN, C. B. Manual de Qualidade, Higiene e Inocuidade dos 

alimentos no setor de turismo. São Paulo: Rocca, 2003. 

SILVA JUNIOR, E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em 

serviços de alimentação. 6. ed. São Paulo: Varela, 2005. 623 p. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALIMENTOS saudáveis, alimentos perigosos: guia prático para 

umaalimentação rica e saudável. Rio de Janeiro: Reader's Digest Livros, 

2006. 416p. 

KOBLITZ, M. G. B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações 

práticas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 242 p. 

NICOLELLIS, P. C. Alimentos transgênicos: questões  atuais. Rio de 

Janeiro: FORENSE,2006. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL PARA O 
TURISMO 
 
CARGAHORÁRIA: 30h Horas Semanais: 02 

 

 

EMENTA Patrimônio nas perspectivas histórica e cultural. Patrimônio-memória 
social e a identidade de um povo. Preservação dos bens culturais, 
materiais e imateriais. Estratégias da utilização do patrimônio como vetor 
de desenvolvimento regional por meio do turismo.Utilização do 

patrimônio em empreendimentos hospitalares. 

OBJETIVOS  Apresentar as relações entre a história e o patrimônio histórico. 

 Compreender a relação entre patrimônio, memória social e 

identidade de um povo. 

 Demonstrar a importância do patrimônio histórico para o 

turismo. 

HABILIDADES  Entender os conceitos de patrimônio histórico nos diasatuais. 

 Reconhecer as relações entre patrimônio, memórial e 

identidade social. 

 Entender a utilização do patrimônio histórico como ferramenta de 

desenvolvimento turístico. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

 Noções de História, Memória, Identidade e Patrimônio  

 Bens culturais e suas categorias. 

 Políticas de preservação do patrimônio material e imaterial. 

 Museus e Turismo. 

 Arqueologia e Turismo 

 Bens imateriais da cultura como vetores do turismo 

 Patrimônios Culturais imateriais baianos e formas de apropriação 
turística: manifestações religiosas, festas e saberes populares, culinária 
regional. 

 Produtos turísticos do segmento cultural 

METODOLOGIA  Aulas expositivas; 

 Leitura e discussão detextos; 

 Exibição e discussão defilmes; 

 Apresentação deseminários; 

 Aulas de campo; 

 Visitas técnicas. 

AVALIAÇÃO  Debates emgrupos; 

 Produçãotextual; 

 Análises fílmicas; 

 Apresentações porequipes; 

 Avaliações escritas individuais; 

 Relatórios/análises relativos às atividades decampo; 

 Avaliação qualitativaindividual. 



42 
 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Trad. Klauss Brandini 
Gerhardt. 5º ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, Jaime (orgs). Turismo e Patrimônio 
Cultural. SP: Contexto, 2007. 
PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo; FUNARI, Pedro Paulo Abreu. O que 
é patrimônio cultural imaterial. São Paulo: Brasiliense, 2008. 116p. 
(Coleção primeiros passos  331.) 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. Algazarra nas ruas: 
comemorações da Independência na Bahia (1889-1923). 
Campinas: Edunicamp, 1999. 
AZEVEDO, Thales. Povoamento da cidade do Salvador. Salvador: 
Itapuã, 1969. 
PINHEIRO, Eloisa Petti. Europa, França e Bahia: difusão e adaptação 
de modelos urbanos – Paris, Rio e Salvador. 
Salvador: Edufba, 2011. 
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos 
malês (1835). São Paulo: Brasiliense, 1987. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA:  GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO 
 

CARGA HORÁRIA: 30 Horas Semanais: 02 

 

 

EMENTA Geografia e Turismo; Cartografia básica, leitura e interpretação de mapas e 

informação geográfica; Aspectos populacionais e migrações; O turismo no 

espaço urbano e rural; Meio ambiente e turismo. 

OBJETIVOS Estimular a percepção e desenvolver a concepção de mundo e natureza a partir 

da leitura espacial e suas interações entre aspectos físico-naturais, ambientais 

e sociais associados ao Turismo. 

HABILIDADES Construção e compreensão conceitual a partir da observação de fenômenos 

naturais, processos interativos ambientais e sociais, numa perspectiva crítica, 

cultural e científica.  

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 A importância da ciência geográfica para o Turismo; 

 Repercussões espaciais da atividade turística;  

 Cartografia: orientação geográfica;  

 Mapas: elementos, leitura e interpretação;  

 Técnicas para acesso à informação geográfica com softwares livres 
(Google Maps, Google Earth, aplicativos de informação do tempo, 
transportes e localização);  

 População e migrações: conceitos básicos;  

 O espaço urbano: os conceitos de cidade, metrópole, região 
metropolitana, megalópole e megacidade;  

 Inserção da atividade turística no espaço rural;  

 Recursos naturais e ecológicos no turismo: usos e conflitos;  

 Unidades de conservação: importância e desafios futuros. 

Eixo transversal: Geografia da Bahia e do Nordeste. Regiões turísticas 
da Bahia (Baía de Todos os Santos, Chapada Diamantina, Lagos de São 
Francisco, Caminhos do Oeste, Costa dos Coqueiros, do Dendê, do 
Cacau, do Descobrimento e das Baleias). 

METODOLOGIA De base processual, a metodologia consistirá em uso de bases teórico-

científicas, culturais e tecnológicas de estímulo à aprendizagem, valorizando 

os aspectos de interesse, participação, assiduidade, frequência, rendimento e 

criatividade. 

AVALIAÇÃO Consiste em mecanismos teóricos e práticos associados à metodologia 

utilizada/ praticada pelo docente, de natureza científica e informação cultural, 

bem como o uso de tecnologias. Sendo assim, provas, testes, listas de 

exercícios, sessões científicas, apresentações de trabalhos, debates, 
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seminários, apresentações, fichamentos, elaboração de textos, relatórios 

técnico-científicos, relatórios de campo ou de visitas técnicas e sessões orais.  

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 1. São 
Paulo: FTD, 2018. v.1 
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 2. São 
Paulo: FTD, 2018. v.2 
ADÃO, Edilson; FURQUIM JÚNIOR, Laercio. Geografia em Rede 3. São 

Paulo: FTD, 2018. v.3 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 
AB’SÁBER, Aziz Nacib Os domínios de natureza no Brasil. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2007. 
CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2005. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas 
Geográfico Escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 7ª ed. 
MONTEIRO, Carlos Antônio Figueiredo; MENDONÇA, Francisco Clima 
urbano. São Paulo, Contexto, 2003. 
ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: 
EDUSP, 2014. 
SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa 
socioespacial. Rio de Janeiro: Bertrand, 2013. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: INGLÊS APLICADO AO TURISMO II 

 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas Horas Semanais: 04 
 

 

 

EMENTA Desenvolvimento da habilidade oral (Speaking) e escrita  (Writing) em 

língua inglesa  no nível iniciante com ênfase  nos aspectos inerentes ao 

eixo tecnológico Hospitalidade e Lazer. 

OBJETIVOS Levar o estudante ao desenvolvimento de competências na compreensão 

oral e escrita de nível básico da língua inglesa aplicada ao turismo. 

HABILIDADES  Dominar a leitura e a compreensão de textos autênticos e específicos da 

área de Turismo e Hotelaria. 

 Perceber o texto como um todo coeso e coerente, no qual certas 

expressões e vocábulossão utilizados em razão de aspectossocioculturais 

eeconômicos. 

 Adquirir vocabulário em língua inglesaespecífico  da área de Turismo 

eHotelaria. 

 Ter conhecimento dos aspectoslinguísticos a fim de justificar sua 

utilização. 

 Analisar criticamente diferentes tipos detexto. 

 Utilizar estratégias e recursos deleitura. 

 Reconhecer diferentes gênerostextuais. 

 Relacionar textos em língua inglesa a partir da língua materna. 

 Identificar as estruturas linguísticas predominantes no texto e suas 

funções. 

 Utilizar a língua inglesa como instrumento de aquisição de novos 

conhecimentos. 

 Analisar e compreender material escrito específico da área de Turismo e 

Hotelaria. 

 Utilizar estratégias e recursos deleitura. 

 Reconhecer diferentes gênerostextuais. 

 Relacionar textos em língua inglesa a partir da línguamaterna. 

 Identificar as estruturas linguísticas predominantes no texto e suas 

funções. 

 Utilizar a língua inglesa como instrumento de aquisição de novos 

conhecimentos. 

 Analisar e compreender material escrito específico da área de Turismo e 

Hospitalidade. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Tipologiastextuais 

 Estratégias de leitura: skimming, scanning, prediction, inferência lexical, 

guessing, compreensãodetalhada. 

 Afixos – Formação depalavras 

 Pronomes 

 Adjetivos 

 Grupo Nominal – determinantes emodificadores. 
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  Grupo Verbal – tempos simples ecompostos 

 Infinitivo e Gerúndio 

 Palavras de Ligação. 

 Advérbios. 

 Marcadoresdiscursivos. 

 Verbosmodais. 

 If Clauses. 

 Pronomesrelativos. 

 Passive voicestructures. 

 Tag Questions. 

 Phrasal Verbs. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas interativas, Trabalhos em equipe, Seminários, 

Palestras, Oficinas. 

AVALIAÇÃO A avaliação será processual, considerando a participação do aluno em 

sala; Atividades intrae extra-classe; Seminários; Relatórios técnicos; 

Pesquisas; Painéis; Matérias jornalísticase estudos de caso; Avaliações 

individuais orais e escritas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FREEWAY.São Paulo: Richmond, 2010. 192 p.: v. 1 ISBN 

9788560806294 

RICHMONDEDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.2 ISBN9788560806294. 

RICHMONDEDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.3 ISBN9788560806331. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GRIGOLETO, Mariza. Ensino de leitura em língua estrangeira: o que 

mais pode ser feito? Contexturas – Ensino Crítico de Língua Inglesa, v. 1. 

Apliesp,1992. 

KLEIMAN, Angela. Oficina de Leitura: Teoria e Prática. Pontes, 1992. 

MUNHOZ, Rosângela. Princípios da Língua Inglesa: inglês 

instrumental – estratégias de leitura. São Paulo: Texto Novo, 2000. 

SILVA, J.A. et al. Inglês Instrumental: leitura e compreensão de textos. 

Salvador: Centro Editorial e Didático / UFBA, 1994. 

SOUZA, Adriana et al. Leitura em língua Inglesa: uma abordagem 

instrumental. São Paulo: Ed. Disal, 2005. 

STERN, G. An Outline of English Grammar. Australia: Learners 

Publishing, 2003. 

TAYLOR, J. et al. Gramática DELTI da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: 

Ed. Ao Livro Técnico, 1995. 

THOMPSON,A. J., MARTINET,  A. V. A Practical  English Grammar. 

Oxford: OUP, 1986. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2000. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: ESPANHOL APLICADO AO TURISMO II 

 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04 
 

 

EMENTA Estudo de expressões cognatas. Elaboração de textos de forma oral e 

escrito. Demonstração da diversidade lexical e cultural. Compreensão das 

estratégias de comunicação, verbais e não-verbais. Estrutura frasal da 

linguagem. Interpretação das variantes linguística. Interpretação dos 

vocálicos cognatos. Preposições e Conjunções. Compreensão e aplicação 

de verbos. Aprofundamento de regras de acentuação. Como se expressar 

na Recepçãoe no Setor de Alimentos e Bebidas deum 

hotel. Comunicação ao telefone. 

OBJETIVOS  Apresentar expressões cognatas em diferentescontextos; 

 Introduzir textosoralmente; 

 Introduzir textosescritos; 

 Levar a compreensão da diversidade lexical e cultural das diversas 

nações que falam a línguaespanhola; 

 Demonstrar estratégias verbais e não verbais para um melhor 

entendimento ecomunicação; 

 Apresentar as diversas varianteslinguísticas; 

 Identificar como as palavras se conectam, ou seja, a estrutura frasal 

nalíngua; 

 Utilizar adequadamente registrosformal  e informalem diferentes 

situações de atos defala; 

 Entender a importância dos vocábuloscognatos; 

 Demonstrar estratégias verbais e não-verbais para compensar falhas 

na comunicação para favorecê-la e alcançar o efeito desejado. 

HABILIDADES  Entender expressões cognatas em diferentescontextos; 

 Produzir textos,oralmente; 

 Produzir textosescritos; 

 Reconhecer a diversidadelexical e cultural  das diversas nações que 

falam a línguaespanhola; 

 Utilizar estratégias verbais e nãoverbais; 

 Distinguir as varianteslinguísticas; 

 Identificar a estrutura frasal nalíngua; 

 Utilizar registros formal e informal em diferentes situações de atos 

defala; 

 Reconhecer a importância dos vocábuloscognatos. 

 Utilizar estratégiasverbais e não-verbais para compensar falhas 

nacomunicação. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Expressões para caracterizarlugares; 

 Vocabulário deviagem; 

 Atendendo aotelefone; 

 Atuando narecepção; 

 Alimentos ebebidas; 
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  Usos de expressões de gosto edesagrado; 

 Estados deânimo; 

 Ditos populares e frasesfeitas; 

 Falsoscognatos; 

 Uso de preposições econjunções; 

 Indefinidos; 

 Perífrases defuturo; 

 Verbos no Gerundio/ MuyeMucho; 

 Verbos irregulares no presente do modo indicativo (ParteII) 

 Verbos regulares  eirregulares nas formas de passado (pretérito 

perfeito, particípio passado, pretéritoindefinido); 

 Verbos no futuroimperfeito; 

 Regras deacentuação; 

 Regras de “eufonía”/Expressõesidiomáticas. 

METODOLOGIA  Aulasexpositivas; 

 Atividades emgrupo; 

 Atividades de leitura, compreensão e interpretação de textos 

diversos; 

 Organização e apresentação de Seminários; 

 Atividades de imersão na línguaespanhola; 

 Realização de Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO Os discentes serão avaliados através de atividades de leitura  

ecompreensão textual, expressão oral e escrita, compreensão 

auditiva,vocabulário, produçãoe apresentação  de situações  problema,  

pesquisas, debates, atividades de imersão em língua espanhola  e 

produção de relatos de visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DICIONÁRIO Larousse: espanhol-português,  português-espanhol. São 

Paulo: Larousse, 2005. 

VIANNA, Cely dos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 2º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis, 2004. pag. irreg. 

VIANNA, Cely dos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 3º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis, 2004. pg. irreg. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GODED, Margarita &VARELA, Raquel. Bienvenidos: españolpara 

profesionalesde Turismo y Hostelería. Madrid: CLAVE- ELE,2004. 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São 

Paulo: Saraiva, 2000. 

PEDRAZA   JIMÉNEZ,   Felipe    &RODRÍGUEZ    CÁCERES, 

Milagros. Vamos a hablar. São Paulo: Ática, 1993.  Volumes 1, 2,3,4. 
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MÓDULO III 
 
 
EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: GESTÃO E TÉCNICAS  EM ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04h 
 

 

EMENTA Introdução ao serviço de alimentos e bebidas de um empreendimento 

hoteleiro nos aspectosgerenciais e operacionais. Detalhamento dos 

procedimentos e técnicas aplicados no serviço de serviço de mesa. 

Explicitação dos controles administrativos e operacionais aplicadas aos 

setores que compõem o serviço. A origem e a formação da culinária 

baiana. Gastronomia Hospitalar. 

OBJETIVOS  Caracterizar e Identificar a origem, matéria-prima e métodos de 

cocção utilizados na gastronomia brasileira e baiana; 

 Levar à compreensão dos aspectos relativos à formação da culinária 

brasileira ebaiana; 

 Desenvolver as técnicas básicas aplicadas na elaboração de cardápios 

para restaurantes e bares, em especial de coffee break e café da manhã 

tradicionais etemáticas; 

 Apresentar e demonstrar as etapas relacionadas à elaboração de ficha 

técnica depreparação; 

 Elencar os elementos básicos que compõem as instalações, equipamentos, 

mobiliários e utensílios dos sistemas dealimentação; 

 Descrever os processos envolvidos na gestão de compra, 

recebimento e estocagemde alimentos em estabelecimentos hoteleiros; 

 Levar ao entendimento dos elementos da formação do custo e de preço 

de venda em A&B; 

 Introduzir noções básicas da classificação, processamento e técnicas de 

serviço debebidas; 

 Apresentar o fluxo de serviço,os tiposeasregrasde serviçosde 

atendimento ao cliente em restaurantes ebares; 

 Desenvolver posturas e comportamentos recomendados aos 

profissionais de um serviço dealimentação;  
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HABILIDADES  Elaborar cardápios de coffeebreak e café damanhã; 

 Elaborar ficha técnica depreparações; 

 Aplicar as metodologias de formação de preço de venda para o 

cardápio de coffee break e café damanhã; 

 Identificar a origem dos ingredientes e dos métodos de cocção das 

preparações típicas da culináriabaiana; 

 Identificar a origem, matéria-prima e processo de produção das 

principais bebidas alcoólicas e nãoalcoólicas; 

 Identificar tipologias, instalações, equipamentos, mobiliários e 

utensílios dos sistemas dealimentação; 

 Saber organizar os ambientes para o atendimento em restaurantes e 

bares; 

 Ter postura e comportamento apropriados aos profissionais de um 

serviço dealimentação; 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Gestão de A&B. Organograma Funcional em A&B; 

 Áreas de aquisição. Fluxo. Características. Critérios e procedimentos. 

Controlesdiversos; 

 Critérios para seleção defornecedores; 

 Áreas de recebimento de mercadorias. Fluxo. Características. 

Procedimentos. Controlesdiversos; 

 Estocagemde mercadorias. Fluxo. Características. Procedimentos. 

Controlesdiversos; 

 Controles administrativos, operacionais e atendimento aplicados nos 

serviços de A&B; 

 Equipamentos, mobiliários e utensílios dos sistemas dealimentação; 

 Métodos de Cocção: Métodos tradicionais eauxiliares; 

 Técnicas de elaboração e planejamento de Cardápio; 

 Elaboração de Ficha Técnica depreparações; 

 Restaurante e Bar. Conceito. Classificação. Procedimentos 

administrativos e operacionais. Comportamento docliente; 

 Regras e técnicas de serviços emrestaurante; 

 Mise-en-placede restaurante e bar; 

 Métodos de serviço demesa; 

 Formação da culinária brasileira ebaiana; 

 Bar. Histórico. Classificação. Mise enplace. Controles. Sistemas de 

segurança patrimonial e no trabalho em A&B; 

 Noções básicas sobre Bebidas. Classificação segundo a Legislação vigente. 

Histórico das principais bebidas. Peculiaridades. Técnicas de serviço; 

 Ergonomia em A&B; 

 Regras e recomendação para comportamento e atitudes no ambiente de 

trabalho; 

 Composição de custos e principais metodologias de formação de preço de 

venda; 

 Qualidade no atendimento. 
 Noções básicas sobre alimentação hospitalar 
 SND (Serviço de Nutrição Dietética) Hospitalar 
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METODOLOGIA  Exposiçãodialogada; 

 Visitastécnicas. 

 Pesquisa inloco; 

 Atividadespráticas; 

 Seminários; 

 Demonstração das técnicas deserviços; 

 Exibição devídeos. 

 Exposiçãodialogada; 

 Estudo decaso; 

 Simulações; 

 Jogos de Grupo. 

AVALIAÇÃO  Avaliação escrita; 

 Seminário – apresentação oral e escrita (aprofundamento e 

conhecimento do conteúdo, recursos instrucionaistema, 

criatividade, e envolvimento da plateia com otema); 

 Atividades em sala deaula; 

 Estudos dirigidos; 

 Relatório de atividades de campo e visitastécnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BRUNI, L. B., FAMA, R. Gestão de Custos e Formação de Preços. 6ª ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2012. 

FONSECA, M.T. Tecnologias Gerenciais de Restaurantes. 4ª ed. São 

Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2004. (Apontamentos Hotelarias). 

TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia Culinária. Caxias do Sul. Editora 

Caxias do Sul, 2000. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

FERNANDES, C. Viagem Gastronômica através do Brasil. 7ª ed. SenacSão 

Paulo, 2001. 

DAYAN, E. I. Restaurante: Técnicas de serviço. Caxias do Sul. 3ª ed. Editora 

Caxias do Sul, 1990. 

PACHECO, A.O. Manual do Maître d`hôtel. 5ª ed. São Paulo: SENAC, 2005. 

TEICHMANN, I. M. Cardápios: técnicas e criatividade. 4ª ed. Caxias do Sul: 

EDUCS, 1987. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: INGLÊS APLICADO AO TURISMO III 

 

CARGA HORÁRIA: 60 h Horas Semanais:04 
 

 

EMENTA Desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas (ouvir  -listening, ler 

- reading, falar - speakinge escrever - writing) tendo como base conteúdo 

autêntico e específico da área de Turismoe 

Hospitalidade. 

OBJETIVOS Levar o estudante ao desenvolvimento de competências na compreensão 

oral e escrita de nível básico da língua inglesa aplicada 

ao turismo. 

HABILIDADES  Dominar as quatro habilidades linguísticas (ouvir, ler, falare 

escrever) tendo como base conteúdo autêntico e específico da área de 

Turismo e Hospitalidade. 

 Listening– habilidade auditiva com reconhecimento de aspectos 

textuais elinguísticos. 

 Reading - habilidade de leitura e compreensãotextual. 

 Speaking– habilidade de comunicação oral em língua inglesa  

nonível iniciante com ênfase nos aspectos inerentes ao curso de Turismo 

eHotelaria. 

 Writing– habilidade de escrita em língua inglesa no nível iniciante e 

com ênfase nos aspectos inerentes ao curso de Turismo e Hotelaria. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

 Persona lInformation. 

 Getting A cquainted. 

 Tellingthetime. 

 Shopping andPrices. 

 Asking for and giving directions. 

 Physicaldescription. 

 Makingsuggestions. 

 Dealingwithrequests. 

 Checking in and out. Reservations. 

 Hotel facilities, room facilities and room services. 

 Restaurantand meal services.j 

 Tourism Information/.Healthproblems. 

METODOLOGIA  Aulas expositivas interativas,  

 Trabalhos em equipe,  

 Seminários, 

 Palestras,  

 Oficinas. 

AVALIAÇÃO  A avaliação será processual,  

 considerando a participação do aluno em sala;  

 Atividades intrae extra-classe;  

 Seminários;  

 Relatórios técnicos;  

 Pesquisas;  

 Matérias jornalísticase estudos de caso;  

 Avaliações individuais orais eescritas. 
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BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FREEWAY.São Paulo: Richmond, 2010. 192 p.: v. 1 ISBN 

9788560806294 

RICHMONDEDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.2 ISBN9788560806294. 

RICHMONDEDUCAÇÃO. Freeway. São Paulo: Richmond, 2010. 192 

p. :v.3 ISBN9788560806331. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

AZAR, B. S. Basic English Grammar. New Jersey: Ed.  Prentice Halls 

Regents,2003. 

GRIGOLETO, Mariza. Ensino de leitura em língua estrangeira: o que 

mais pode ser feito? Contexturas – Ensino Crítico de Língua Inglesa, v. 1. 

Apliesp,1992. 

KLEIMAN, Angela. Oficina de Leitura: Teoria e Prática. Pontes, 1992. 

MUNHOZ, Rosângela. Princípios da Língua Inglesa: inglês 

instrumental – estratégias de leitura. São Paulo: Texto Novo, 2000. 

SILVA, J.A. et al. Inglês Instrumental: leitura e compreensão de textos. 

Salvador: Centro Editorial e Didático / UFBA, 1994. 

SOUZA, Adriana et al. Leitura em língua Inglesa: uma abordagem 

instrumental. São Paulo: Ed. Disal, 2005. 

STERN, G. An Outline of English Grammar. Australia: Learners 

Publishing, 2003. 

TAYLOR, J. et al. Gramática DELTI da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: 

Ed. Ao Livro Técnico, 1995. 

THOMPSON,A. J., MARTINET,  A. V. A Practical  English Grammar. 

Oxford: OUP, 1986. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2000. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: ESPANHOL APLICADO AO TURISMO III 

 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04 
 

 

EMENTA Construção de diálogos pertinentes as atividades de cunho turístico. 

Compreendendo os de verbos Compreensão das estratégias de 

comunicação, verbais e não-verbais. Estudo de expressões cognatas. 

Elaboração de textos de forma oral e escrito. Demonstração da diversidade 

lexical e cultural em nações de língua espanhola. 

Interpretação das variantes linguística. Compreensão e aplicação de verbos. 

Demonstraçãode vocabulários no cotidiano. Interpretação da gramática 

espanhola. Orientação sobre atendimento ao hóspede. Postura de 

comunicação em um restaurante. Ditos populares. Reflexão sobre a arte 

espanhola e Hispano-americana. Aplicação de Música e Literatura. 

OBJETIVOS  Levar a compreensão da língua estrangeiramoderna 

(espanhol) como instrumento de acesso à informação sobre outras culturas 

e grupos sociais; 

 Demonstrar os elementos culturais que constituem as 

identidades utilizando a língua estrangeira como veículo de 

comunicação e integração entre distintasculturas; 

 Apresentar o uso das Tecnologias da Informação eda 

Comunicação (TIC), sobretudo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), como ferramentas que viabilizem uma aprendizagem significativa 

do Espanhol como Língua Estrangeira (ELE); 

 Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de 

significação e integrador da organização do mundo e da própriaidentidade; 

 Desenvolver o diálogo em língua espanhola evidenciando 

situações reais de comunicação em contextosturísticos; 

 Apresentar expressões cognatas em diferentescontextos. 

 Introduzir textos escritos e tambémoralmente; 

 Levar a compreensão da diversidade lexical e cultural das 

diversas nações que falam a línguaespanhola; 

 Demonstrar estratégias verbais e não verbais para um melhor 

entendimento ecomunicação; 

 Apresentar as diversas variantes linguísticas doespanhol. 

 Desenvolver adequadamente registros formal e informal em 

diferentes situações de atos defala. 

HABILIDADES  Aplicar a língua espanhola em outras culturas egrupos 

sociais; 

 Aplicar as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), sobretudo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); 

 Analisar a arte como saber cultural e estético; 
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  Dominar o diálogo em língua espanhola em contextos turísticos; 

 Entender expressões cognatas em diferentes contextos; 

 Produzir textos escritos e tambémoralmente; 

 Reconhecer a diversidade lexical e cultural das nações que 

falam a línguaespanhola; 

 Utilizar estratégias verbais e não verbais para um melhor 

entendimento ecomunicação; 

 Distinguir as diversas variantes linguísticas doespanhol. 

 Utilizar registros formal e informal em diferentessituações. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Vocabulário específico da áreaturística; 

 Textos ficcionais e nãoficcionais; 

Textos turísticos, informativos, literários e musicais; 

 Meios de comunicação einformação; 

Internet e sites de interesse; 

 Condicional Simples; 

 Vocabulário: palavras para expressar desejos, dúvidas, 

suposições, gostos eopiniões; 

 Meio ambiente e preservação danatureza; 

 Pretéritos do Subjuntivo: imperfeito, perfeito e 

pluscuamperfeito; 

 Expressar conselhos e ordens: imperativo afirmativo e 

negativo; 

 Produção de textos em língua espanhola. 

 Argumentação e descrição; 

 Arte Espanhola e Hispano-americana; 

 Advérbios; 

 Heterotônicoseheterossemânticos; 

 Cinema de Língua Espanhola; 

 Preposição, locução prepositiva e regimepreposicional; 

 Música e Literatura; 

 Discurso direto eindireto; 

 Pronomescomplemento; 

 Interjeições; 

 Quedar (se); 

 Situações de comunicação em umrestaurante; 

 Como dar informação sobre pontos turísticos ounão; 

 Como responder a um agradecimento e/ou reclamação do 

hóspede; 

 Transportesdiversos; 

 Destinosturísticos; 

 Reuniões profissionais e entrevistas detrabalho; 

 Envio de e-mails para confirmarreserva; 

 Tradução de textos de diferentesgêneros; 

 Verbos regulares nas formas defuturo; 

 Verbos irregulares nas formas defuturo; 

 Perífrasesverbais; 

 Expressõesidiomáticas; 

 Refrãos e ditospopulares. 
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METODOLOGIA  Aulas expositivas; 

 Atividades emgrupo; 

 Atividades de leitura, compreensão e interpretação de textos 

diversos; 

 Exercícios de compreensãoauditiva; 

 Atividades avaliativas de expressão oral eescrita; 

 Organização e apresentação de Seminários; 

 Atividades de imersão na línguaespanhola; 

 Realização de Visitas Técnicas. 

AVALIAÇÃO Os discentes serão avaliados através de atividades de leitura e 

compreensão textual, expressão oral e escrita, compreensão auditiva, 

vocabulário, produção e apresentação de situações problema, pesquisas, 

debates, atividades de imersão em língua espanhola e produção de relatos 

de visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

DICIONÁRIO Larousse: espanhol-português, português-espanhol. São 

Paulo: Larousse, 2005. 

GODED, Margarita &VARELA, Raquel. Bienvenidos: español 

para profesionales de Turismo y Hostelería. Madrid: CLAVE- 

ELE, 2004. 

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe & RODRÍGUEZ CÁCERES, 

Milagros. Vamos a hablar. São Paulo: Ática, 1993. Volumes 1, 2, 3, 4. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São 

Paulo: Saraiva, 2000.  

VIANNA, Celydos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 2º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis, 2004. 

VIANNA, Celydos Santos. Apostila de espanhol: ensino médio: 3º ano. 

Eunápolis: CEFET-BA/UNED Eunápolis, 2004. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 

CARGA HORÁRIA: 60h Horas Semanais: 04h 
 

 

 

EMENTA 

História e perspectivas do trabalho. Meio ambiente do trabalho – conceito, 

histórico, visão internacional e nacional. Conceitos básicos de SMS. O Direito à 

Saúde e Segurança no Meio Ambiente do Trabalho: panorama da legislação 

nacional e internacional e inspeção do trabalho. Acidentes do Trabalho: legislação 

vigente e cultura prevencionista. Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE): 
preceitos básicos e importância na proteção ao meio ambiente do trabalho. 
Uso adequado de EPI’s. Manejo de resíduos de serviços de saúde. 

OBJETIVOS  Integrar as áreas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurançado 

Trabalho, fornecendo conhecimentos necessários e indispensáveis para a atuação 

na área de hospedagem; 

 Consolidar e/ou construir conceitos e princípios básicos de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde; 

 Conscientizar da importância da aplicação das

 Normas Regulamentadoras. 

HABILIDADES  Ter entendimento da importância da aplicação do SMS para hospedagem; 

 Ter a perspectivada integração das áreas de saúde ocupacional, meio 

ambiente e segurança do trabalho, indispensáveis para a atuação na área de 

hospedagem; 

 Atuar considerando o impacto ambiental, a dinâmica da natureza e as 

medidas para prevenir impactos ambientais enquanto desempenhando as 

atividadeslaborais; 

  Utilizar os princípios básicos para atendimento em primeiros socorros. 

 Atuar com base nos procedimentos baseados na prevenção das doenças 

ocupacionais. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Conceitos de SMS, importância da aplicação do SMS para hospedagem; 

 Risco e perigo, acidentes de trabalho; 

 Causas dos acidentes no ambientelaboral; 

 Processo de tratamento dos acidentes, desvios e anomalias, comportamento 

seguro, permissão de trabalho (PT), execução segura dasatividades; 

 Sistema de prevenção e controle deincêndios; 

 Impacto ambiental, como funciona a natureza, como prevenir impactos 

ambientais, a operação em sistemasnormais; 

 Lesões agudas e doenças relacionadas aotrabalho; 

 Funcionamento do corpohumano; 

 Prevenção das doenças dotrabalho; 

 Noções de primeirossocorros; 

 Uso adequado de EPI’s; 

 Manejo de resíduos de serviços de saúde.  

METODOLOGIA  Exposição dialogada; 

 Demonstração da aplicação das ferramentas dos sistemas operacionais;  

 Utilização dos diversos softwares. 
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AVALIAÇÃO  Avaliação práticas; 

 Seminário – apresentação oral e escrita (aprofundamentoe conhecimento 

do conteúdo, recursos instrucionais tem a, criatividade, e envolvimento da plateia 

com o tema). 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

KAWAMOTO, Emilia Emi. Acidentes: como socorrer e prevenir. São Paulo: 

EPU, 2008. 

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernadini. Gestão ambiental: instrumentos, 

esferas de ação e educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SPENCE, Alexander P. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Manole, 

1991. 

SOUNIS, E. Manual de Higiene e Medicina do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: 

Ícone, 1993. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BAETA, Anna Maria Bianchiniet al. Educação ambiental: repensando o 

espaço da cidadania. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 1971. 

SOUZA, J. J. B. Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da Nova 

NR-10. São Paulo: Imprenta, 2005. 
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EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER CURSO: 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM 
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: HOTELARIA HOSPITALAR 

 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas Horas Semanais: 04 
 

 

EMENTA 
Gestão da Hotelaria Hospitalar. Antecedentes da Hotelaria hospitalar no 
Brasil. Modalidades de hotéis de saúde (SPA, clínica geriátrica, residencial 
geriátrico, hotel para terceira idade, hotel médico, centros médicos, 
hospital hotel). Conceitos básicos de hotelaria hospitalar. Os hospitais 
hotéis e a hospitalidade. O setor de hotelaria hospitalar, cargos e 
funções. Responsabilidades inerentes a função.  Hotelaria nos setores 
hospitalares: front office, reservas, recepção, governança, lazer e 
recreação, alimentos e bebidas, segurança. Organização e RH em 
hotelaria hospitalar. Classificação das áreas hospitalares. Limpeza 
hospitalar.  Tipos de limpeza. Técnicas/Equipamentos de limpeza. 
Higiene hospitalar. Estrutura de suporte aos colaboradores e de apoio 
aos pacientes.  Programas de qualidade hospitalar e humanização 
hospitalar.Noção de higiene Corporal. 

OBJETIVOS  Apresentar os conceitos de hotelaria hospitalar; 

 Identificar a tipologia da Hotelaria Hospitalar; 

 Descrever o funcionamento estrutural dos meios de hospedagem 

hospitalar; 

 Conhecer o funcionamento do setor de governança hospitalar. 

HABILIDADES  Reconhecer a tipologia da Hotelaria Hospitalar e sua 

inferência no modelo de gestão hospitalar 

 Reconhecer os conceitos de hotelaria hospitalar; 

 Compreender o funcionamento estrutural dos meios de hotelaria 

hospitalar; 

 Aplicar as atividades práticas exercidas no setor de governança 

hospitalar. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
 Evolução histórica da Hotelaria Hospitalar 

 Hotelaria Hospitalar no Brasil  

 Os hospitais públicos e privados no Brasil 

 Hospitais hotéis 

 O setor de hotelaria hospitalar, cargos e funções (gerente de 
hotelaria hospitalar); 

 Arquitetura hospitalar adaptada à hotelaria (cromoterapia)  

 Hotelaria hospitalar nos setores hospitalares 
- Recepção: lay-out, decoração, conforto, atendimento. 
- Reservas 
- Governança: arrumação diferenciada do apartamento tendo os 
cuidados para evitar as infecções hospitalares 
- Lazer e Recreação: serviços de entretenimento e apoio aos clientes 
de saúde (paciente e familiares) como: biblioteca, videoteca, 
brinquedoteca, floricultura, solarium, dentre outros. 

 Programas de qualidade hospitalar e humanização hospitalar. 

 Sistema de Certificação ou Acreditação Hospitalar. 
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METODOLOGIA  Aulas expositivas e participativas que incentivem a visão crítica dos 

alunos; 

 Visitas técnicas; 

 Palestras; 

 Atividades em grupos; 

 Discussões em sala a partir de textos e estudos de caso; 

 Filmes. 

AVALIAÇÃO  A avaliação será processual, considerando a participação do 

estudante em sala; 

 Atividades intra e extra-classe; 

 Seminários; 

 Relatórios técnicos; 

 Pesquisas; 

 Avaliações individuais orais e escritas.  

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; 
PONTÓN LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana, 2010 

GODOI, Adalto Felix de. Hotelaria hospitalar e humanização no 
atendimento em hospitais  . 2. ed. São Paulo: Ícone, 2008 
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia hospitalar: teoria 
e prática. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de 

microbiologia clínica para o controle de infecção em serviços de saúde: 
edição comemorativa para o IX congresso brasileiro de controle e 
epidemiologia hospitalar: Salvador, 30 de agosta a 3 de setembro de 2004. 
Brasília, 2004. 
SOUNIS, E. Manual de Higiene e Medicina do Trabalho. 3ª ed. São 
Paulo: Ícone, 1993 
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4.4. Certificações Intermediárias 

 

O plano de curso técnico em hospedagem foi desenhado com saída única após a conclusão 

dos três semestres cursados e a realização do estágio curricular obrigatório.  Desta forma, 

certificações intermediárias não serão ofertadas. 

 

 

5. Prática Profissional 

 

5.1. Prática Profissional Articuladora 

 

O currículo do Curso de Hospedagem é constituído por componentes curriculares e atividades 

dispostas semestralmente, seguindo uma orientação que oportunize a construção de conhecimento de 

forma gradativa e ordenada, a fim de estimular a integralização em tempo adequado para a formação 

do discente.  

A concepção pedagógica metodológica do curso Técnico em Hospedagem considera como 

um de seus princípios que a aprendizagem é um processo de construção de autonomia do sujeito.  

Para isso, fundamenta-se na articulação da teoria com a pratica, garantindo que as questões de 

acessibilidade pedagógica, atitudinal e comunicacional sejam atendidas ao longo da formação  

A açaõ pedagógica é desenvolvida de modo integrado com a atualização e aprofundamento dos 

conteúdos da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer onde se insere o setor de hospedagem nos seus 

diversos campos de atuação. Neste sentido, o docente orienta a aprendizagem do discente, 

incentivando uma atitude critica e criativa diante dos desafios vivenciados no cotidiano profissional.  

Além disso, busca-se inserir todo e qualquer sujeito no processo de ensino-aprendizagem, 

atendendo a premissa definida pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. (BRASIL, 2000; BRASIL (b), 2004; BRASIL, 2005; BRASIL, 2009; BRASIL, 

2011; BRASIL, 2012; BRASIL, 2015).  

[...] a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, 

promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. (MEC/SEESP, 2007, p.9)  

As orientações metodológicas intrínsecas ao currículo, no que tange aos saberes profissionais, 

compreendem as atividades realizadas em diversos ambientes de aprendizagem onde os alunos saõ 

inseridos nas praticas do mundo do trabalho por meio de:  
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 Projetos e visitas técnicas interdisciplinares;  

 Pesquisas virtuais em sites especializados na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer;  

 Visitas técnicas supervisionadas em diversos equipamentos turísticos visando à compreensão 

dos procedimentos pertinentes ao desenvolvimento das atividades profissionais da área de 

hospedagem;  

 Estudo de caso para observação da vivencia das rotinas profissionais;  

 A realização de atividades praticas a partir da produção de textos, aplicação das tecnologias 

em hospedagem.  

As diferentes estratégias viabilizam o processo de ensino-aprendizagem, flexibilizando a 

relação entre as disciplinas oferecidas em cada semestre. Esse processo favorece a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

[...] o processo de flexibilização não pode ser entendido como uma mera 

modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular [...] 

Com essa abordagem, a flexibilização curricular substitui o modelo de grade por 

uma nova estrutura que possibilita ao aluno participar do processo de formação 

profissional; rompe com o enfoque unicamente disciplinar e sequenciado a partir de 

uma hierarquização artificial de conteúdos; cria novos espaços de aprendizagem; 

busca a articulação teoria e prática como principio integrador (conectar o pensar ao 

fazer); possibilita ao aluno ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição de 

uma visão critica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de 

atuação profissional e propicia a diversidade de experiências aos alunos atuação 

profissional e propicia a diversidade de experiências aos alunos. (CABRAL NETO, 

2004, p. 13 - 14)  

 

 

 

5.2. Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estágio deverá ser supervisionado pelos docentes designados para esse fim pela 

coordenação do curso, atendendo à legislação específica, Lei Nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008 e a Resolução CNE/CEB nº 01/2004, bem como a Cartilha Esclarecedora sobre a 

Lei de Estágio. 

Essa atividade obrigatória, com carga horária mínima de 160 horas, poderá ser 

realizada a partir do módulo II, uma vez que a partir deste módulo serão construídos os 

saberes e habilidades necessárias ao acompanhamento da prática profissional no decorrer do 

estágio, no qual os procedimentos de acompanhamento obedecem ao Plano de Estágio que 

se encontra anexado. 
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O Plano de realização do estágio supervisionado é composto por instrumentos de 

orientação pedagógica que apresentam o roteiro de acompanhamento desta etapa. Constam 

nele as informações básicas de identificação do aluno, da empresa e do orientador que 

acompanhará o processo. 

Também são apresentados os objetivos que nortearão o estágio e a descrição das 

atividades a serem realizadas pelo estagiário, bem como, das áreas operacionais onde o aluno 

deverá desenvolver suas atividades e a distribuição da carga horária do estagiário por 

atividade ou grupo de atividades. 

Nesse instrumento o orientador por meio de um cronograma faz um acompanhamento 

e avaliação do estágio e descreve quais são as formas e critérios de avaliação do processo de 

estágio. 

Também se destina a registrar as observações da empresa para com o processo de 

estágio do aluno. 

Com o Plano de Estágio pretende-se acompanhar e registrar todo o processo de 

estágio para na sua finalização o orientador efetue uma avaliação.O estágio supervisionado 

se constitui em atividade obrigatória e a conclusão do curso só se efetivará após sua 

realização, independente da aprovação do discente nas disciplinas constantes nos módulos 

do curso. Desse modo impedindo o aluno de receber o diploma de Técnico em Hospedagem. 

As informações, orientações e formulários específicos sobre o estágio curricular 

obrigatório estão disponíveis na página oficial da DIREC do Campus Salvador no link: 

http://www.direc.ifba.edu.br/estagio/.  Acesso em 06 mai 2019. 

 

Os Formulários de Estágio são: 

 Termo de Convênio de Estágio 

 Carta de Apresentação de Estágio [solicitar presencialmente junto à DIREC] 

 Termo de Compromisso de Estágio 

 Termo Aditivo 

 Relatório de Estágio 

 Termo de Solicitação (substituição ao estágio, cancelamento estágio, informações relativas à 

extensão, outros). 

 

 

http://www.direc.ifba.edu.br/estagio/
http://www.direc.ifba.edu.br/coordenacao-de-estagios-e-egressos/termo_de_convenio/
http://www.direc.ifba.edu.br/internal/termo_de_compromisso/
http://www.direc.ifba.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/FORMULARIO_TERMO_ADITIVO.docx
http://www.direc.ifba.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/FORMULARIO_RELATORIO_DE_ESTAGIO_Rev2_21092016.docx
http://www.direc.ifba.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/FORMULARIO_SOLICITACAO_DIREC.docx
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6. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

 

Os critérios estão de acordo com o artigo 1º da Resolução CONSUP nº 41/2012 e a 

Organização Didática do IFBA, que regulamenta o aproveitamento de estudos para os alunos 

dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – IFBA. 

O pedido de aproveitamento de estudos deve ser avaliado por Comissão de Análise 

composta de professores da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer, mediante a adoção dos 

seguintes critérios: correspondência entre as ementas, os programas e a carga horárias 

cursadas na outra instituição e a do curso pretendido no IFBA; a carga horária cursada não 

deverá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) daquela indicada no componente 

curricular do respectivo curso no IFBA; além da correspondência entre os componentes 

curriculares, o processo de aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórica e/ou 

prática acerca do conhecimento a ser aproveitado. 

 

 

7. Critérios de avaliação da aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes está de acordo com o estabelecido 

no PPI (2013) e a Resolução n° 6/2012 do Conselho Nacional de Educação, e se constitui 

como um processo de caráter formativo e permanente que visa à sua progressão para o 

alcance do perfil profissional de conclusão, sendo contínua e cumulativa, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados 

ao longo do processo. Com essa prática se alcança o objetivo da formação humanística 

em que o discente constrói habilidades de ser reflexivo e crítico que possui funções 

intelectuais e instrumentais, habilitado por sua formação profissional. Desse modo, 

atendendo os princípios da avaliação da aprendizagem preconizados na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96. 

 

 

8. Instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes 

 

8.1. Acervo da Biblioteca 

Atualmente o IFBA – Campus Salvador – conta com a utilização da pesquisa bibliográfica do 

seu acervo por meio do sistema Pergamum.  Neste sistema encontram-se as referências listadas nos 
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componentes curriculares das disciplinas constantes na Matriz Curricular do Curso Técnico em 

Hospedagem. 

 

8.2. Instalações e Equipamentos 

 
 

ESPAÇO FÍSICO ESPECIFICAÇÕES/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Salas de aula destinadas 

às turmas da área de 

Turismo 

Lousa branca, cadeiras e ventiladores 03 

Laboratório de 

Multimeios em Turismo 

e Hospitalidade 

Climatizado e equipado com 12 

(doze)computadores, mesas, cadeiras, tela de 

projeção, projetor multimídia 

01 

Laboratório de 

Hospedagem 

Espaço que reproduz uma unidade 

habitacional hoteleira desenhado e 

equipado para o desenvolvimento de 

atividades teórico-práticas com 

equipamentos e mobiliários específicos. 

01 

Laboratório de 

Alimentos e Bebidas 

Espaço desenhado para o desenvolvimento 

de atividades teórico-práticas com 

equipamentos e mobiliários adequados, tais 

como: salão de serviços; cozinha; 

almoxarifado. 

01 

Laboratório de 

Informática 

5 laboratórios sendo 1 com capacidade  para 

20 alunos e outros 4 com capacidade para 40 

alunos. Os laboratórios foram recentemente 

renovados com equipamentos de última 

geração, novo mobiliário e conexão 

wireless 

05 

Auditório Com capacidade para 300 pessoas 

climatizado e equipado com telão, projetor 

multimídia completo, equipamento de som 

completo, 02 (dois) sanitários e 01(um) 
foyer 

01 

Áudio – visual I Com capacidade para 135 pessoas equipado 

com projetor multimídia completo 

01 

Sala da Coordenação 
Espaço destinado às atividades academico-

administrativas da gestão do curso. 
01 

Sala de Reuniões 01 mesa de reunião, 01 ar condicionado, 

cadeiras. 

01 

Sala de Docentes na 

Coordenação 

Espaço destinado aos docentes 
01 
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9. Perfil do pessoal docente e técnico envolvido no curso 

Os docentes que atendem ao curso técnico em hospedagem do Departamento de Ciências 

Sociais Aplicadas possuem em seu quadro de pessoal sete professores, sendo quatro doutores, dois 

mestres e um especialista.  Não há em nosso quadro de pessoal, técnico-administrativo. Recebemos 

o apoio do DEPAE: CAPNE, Pedagogos, Assistentes Sociais, e Psicólogos do Campus de Salvador.  

Apresentamos a seguir o quadro docente lotado no Curso Técnico em Hospedagem:  

NOME DO PROFESSOR TITULAÇÃO 

Aurelina Conceição Sacramento Licenciada em Nutrição Dietética (UNEB), Bacharel em 

Nutrição (UNEB), Especialista em Nutrição Dietética (UFOP) 

e Mestranda em Planejamento Ambiental, regime de trabalho 

dedicação exclusiva. 

CV:  http://lattes.cnpq.br/7799455754142845 

Biagio M. Avena Graduado em Língua e Literatura Francesas, Especialista em 

Administração Hoteleira, Mestre e Doutor em Educação, Pós-

Doutor em Difusão do Conhecimento, regime de trabalho 

dedicação exclusiva. 

CV: http://lattes.cnpq.br/0115084799647210 

Chelly Costa Souza dos Reis Graduada em Turismo, Especialista em Administração, Mestre 

em Análise Regional, Doutora em Desenvolvimento Regional, 

regime de trabalho dedicação exclusiva. 

CV: http://lattes.cnpq.br/2622512906712555 

 

Glauria Janaina dos Santos Graduada em Turismo, Especialista em Psicopedagogia, 

Mestre em Educação, Doutora em Educação, regime de 

trabalho dedicação exclusiva. 

CV: http://lattes.cnpq.br/7866990109174160 

 

Kátia Elisabeth Miranda Graduada em Engenharia de Alimentos. Especialista em 

Gerenciamento e Tecnologias Ambientais na Indústria, Mestre 

em Ciência e Tecnologias de Alimentos, Doutora em 

Engenharia de Alimentos, regime de trabalho 20horas. 

CV: http://lattes.cnpq.br/5053104510054359 

 

Liz Rodrigues Cerqueira Graduada em Turismo.  Especialista em Educação Profissional 

de Jovens e Adultos.  Mestre em Turismo.  Regime de Trabalho 

Dedicação Exclusiva. 

CV: http://lattes.cnpq.br/1330720228005230 

Paula Mara Messias Costa Graduada em Turismo e História, Especialista em 

Administração, Mestre em Desenvolvimento Regional e 

Urbano, regime de trabalho dedicação exclusiva. 

CV: http://lattes.cnpq.br/4683573310429137 

 

http://lattes.cnpq.br/7799455754142845
http://lattes.cnpq.br/0115084799647210
http://lattes.cnpq.br/2622512906712555
http://lattes.cnpq.br/7866990109174160
http://lattes.cnpq.br/5053104510054359
http://lattes.cnpq.br/1330720228005230
http://lattes.cnpq.br/4683573310429137
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10. Diploma emitido 

 

Para a expedição do diploma o discente deverá estar habilitado nos módulos I, II e 

III, com frequência mínima prevista na Organização didática dos cursos da educação 

profissional técnica de nível médio do IFBA, e também ter cumprido a atividade obrigatória 

- estágio supervisionado, atendendo aos critérios previsto na Resolução CONSUP nº 03/2014 

(Estabelece as Diretrizes para Emissão e Registro de Diplomas dos Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA). 

O diploma conferirá o título de Técnico em Hospedagem. 
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