TURISMO
Dados do Curso:
Curso: Turismo − bacharelado (presencial)
Centro: Ciências Sociais Aplicadas – CCSA (Natal) e Centro de Ensino
Superior do Seridó – CERES (Currais Novos)
Duração média: 4 anos
Turnos: tarde – Natal e manhã e tarde – Currais Novos
Perfil do Profissional:
O Bacharel em Turismo está capacitado a planejar e organizar o turismo nos
seus diversos segmentos. Sua atuação ocorre nos setores público e privado,
nos segmentos técnicos ou culturais. Atua, ainda, em: eventos (congressos,
exposições, feiras comerciais e industriais); centros de informações,
documentação e pesquisas turísticas em nível municipal, estadual e federal;
marketing e vendas turísticas; setores de recreação e lazer; produção de textos
para publicações especializadas; capacitação de profissionais da área.
Campos de Atuação:
− Agências de viagens, operadoras, consolidadoras de turismo e empresas de
turismo alternativo atuando no planejamento e oferta de hospedagem, na
gestão de hotéis, flats, resorts, motéis, SPAs, colônias de férias, albergues da
juventude, acampamentos, hospitais, clínicas, entre outros.
− Companhias áreas, marítimas, fluviais, ferroviárias, rodoviárias e locadoras
de automóveis; operando o serviço de oferta de passagens, alimentação,
gerenciando serviços e equipes em restaurantes, bares, buffets, caterings;
− Empresas privadas, públicas e ONGs realizando captação, planejamento e
execução de eventos em geral de âmbito nacional e internacional; operando
em organizações cambiais e de crédito voltadas para a atividade turística;
realizando planejamento e execução de projetos de conservação, divulgação e
visitação guiada a monumentos, museus e patrimônios histórico-culturais em
geral;
− Empresas especializadas em lazer, recreação, parques temáticos e clubes
desportivos realizando animação cultural e esportiva;
Organizações governamentais e não governamentais, fundações, associações
e entidades de classe, realizando consultorias de projetos/empreendimentos
turísticos, e pesquisa na área de turismo;
− Empresas de programação de softwares, desenvolvendo websites e
aplicação de novas tecnologias na área do turismo;
− Instituições de ensino no setor da educação técnica profissionalizante,
tecnológica e superior em turismo.
Website do curso: http://sol.ccsa.ufrn.br/ccsa/areas/tur/turismo/

