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APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo é
o documento construído para direcionar e oferecer a base para o desenvolvimento do
curso.
Neste documento encontrar-se-á as diretrizes de funcionamento com eficiência e
eficácia para o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo.
Do momento em que nasce um projeto até sua consolidação, muitos degraus
precisam ser galgados. Diversos fatores apresentar-se-ão. Para lograr êxito nessa
caminhada, enfrentando cenários competitivos de um mundo globalizado requer
preparo, habilidades e conhecimento. Se fosse possível saber antecipadamente o que iria
acontecer, com certeza muitos desistiriam e outros se preparariam melhor. Conhecer o
futuro é impossível, mas planejar e prever possíveis cenários, favoráveis ou não, é
fundamental para a sobrevivência de um projeto, antecipando ações, minimizando riscos
e amenizando as dificuldades.
As decisões mais importantes e fundamentais para o êxito de um novo projeto
precisam ser tomadas, porém, pautadas em pesquisas realizadas e muito bem
fundamentadas.
Neste momento, a ferramenta utilizada para organizar o processo de
planejamento é o Projeto Pedagógico de Curso, que é um estudo detalhado de todos os
aspectos e fatores que o influenciam nos objetivos pretendidos.
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1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E INSERÇÃO REGIONAL

1.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA

Palhoça foi fundada em 1793 e elevada a município em abril de 1894.
Colonizada inicialmente por portugueses, que se fixaram na Enseada do Brito, recebeu
também diversas levas de imigrantes alemães, italianos e escravos africanos. A partir
dos anos 1970, quando 69% da população ainda moravam no campo e o município
dependia da produção primária, a cidade passou a se desenvolver e transformou-se num
importante polo comercial e industrial. Mas ainda preserva suas tradições e folclore, em
manifestações como o Boi-de-Mamão, a dança do Pau-de-Fitas, o Terno de Reis e o
Pão-por-Deus.
1.1.1 Aspectos Gerais

Fonte:SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

1.2 ASPECTOS POPULACIONAIS
No decorrer desta seção são apresentados dados populacionais de Palhoça, com
recortes para a evolução populacional, taxa média de crescimento,densidade
demográfica e sua distribuição segundo gênero, localização e faixa etária.
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1.3

POPULAÇÃO TOTAL

A população de Palhoça apresentou um aumento de 27,4% desde o último censo
demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2009, a população da cidade é composta
de 130.878 habitantes, o equivalente a 2,14% da população do estado. Palhoça é a 10ª
cidade no ranking populacional catarinense. O Gráfico 1 demonstra a evolução
populacional do município nos últimos anos.

Gráfico 1 – População total de Palhoça no período 1980/2009

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

1.4

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas
populacionais do IBGE para 2009 demonstram que Palhoça tem apresentado nos
últimos 9 anos, uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 2,7% ao ano.
(Gráfico 2). Considerando o período avaliado, o município apresentou uma taxa
acumulada de crescimento populacional de 27,4%.
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Gráfico 2 – Taxa de crescimento médio anual da população, segundo Brasil, Santa
Catarina e Palhoça no período 2000/2009.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

1.5

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Baseado nas estimativas populacionais para 2009, Palhoça possui uma densidade
demográfica de 400,8 hab/km2, conforme demonstra o Gráfico 3.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.
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1.6

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL SEGUNDO O GÊNERO E LOCALIZAÇÃO
A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do
Contagem populacional 2007 aponta que, no município, os homens representam 50,1%
da população e as mulheres, 49,9%. A Tabela 1 e o Gráfico 4 apresentam dados
populacionais segundo sexo e situação do domicílio no município.
Tabela 1 – Participação relativa da população residente por situação do domicílio e
sexo, em Palhoça, no período 1980/2007

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.
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2 ASPECTOS SOCIAIS

Esta seção apresenta uma visão geral de Palhoça sobre o ponto de vista de seus
aspectos sociais. Deste modo, realizou-se um estudo do desempenho do município nos
últimos anos frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento humano, suas
ações no campo da saúde e da educação, e da condição dos domicílios. Por fim, buscouse levantar a presença de instituições integrantes da rede socioassistencial do município.

2.1

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

A caracterização da qualidade de vida do município apoiou-se no uso de
indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
(IFDM) e o Índice de Desenvolvimento Familiar. Em ambos os casos, foram avaliados
aspectos relacionados à educação, longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho,
condições habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos indicadores de
desenvolvimento humano mencionados.
A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de
publicação destes indicadores, aponta diferenças, sobretudo na classificação do
município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) Em 2000, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal de Palhoça alcançou 0,816, colocando o
município na 67ª posição estadual neste indicador (Tabela 2).

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

Considerando o período de 1970 a 2000, o IDH-M do município acumulou uma
evolução de 84,6%. O maior avanço foi determinado pela dimensão renda, que no
mesmo período evoluíram 194,7%.
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2.2

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR – IDF

Como outros indicadores que abordam a pobreza em diversas perspectivas, o
IDF varia entre 0 e 1. Quanto melhores as condições da família, mais próximo de 1 será
o seu indicador. A unidade de análise do IDF é a família, e não o indivíduo. No entanto,
o indicador de cada família se constrói a partir dos dados pessoais de seus integrantes.
Para contemplar as diversas dimensões da pobreza e a forma como elas afetam o
desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o IDF foi elaborado a
partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; acesso ao trabalho;
disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e condições habitacionais.
Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível de desenvolvimento das
famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais (Cad Único) nos municípios, não permitindo comparações entre
municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores do IDF municipal são
baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em consideração as diferenças na
forma de coleta dos dados, a abrangência do cadastramento e a frequência de
atualização das informações.
De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o IDF de
Palhoça está organizado conforme a Tabela 3.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.
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3 EDUCAÇÃO

Os dados apresentados nesta seção foram coletados do Ministério da Educação e
do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A organização destas informações
permite avaliações sobre a evolução de diversos indicadores relacionados à educação no
município de Palhoça.
Alunos Matriculados por Dependência Administrativa Palhoça tem 28.436
alunos matriculados (não inclusos os alunos do ensino superior), sendo este número
resultado do balanço do Ministério da Educação relativo ao ano de 2007. Na
comparação dos dados de 2003 a 2007 houve um decréscimo de 13,2% no número de
matrículas no município.
É oportuno mencionar, que na maioria dos municípios brasileiros tem-se
observado uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte,
explicado por dois fatores. O primeiro está relacionado ao ajuste da metodologia de
contagem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que
evita a duplicidade da contagem de matrículas, e o segundo e está ligado à
desaceleração do número de nascimentos, o que segundo o próprio Ministério da
Educação exerce um efeito direto sobre o número de matriculados. Com relação à oferta
destas matrículas, à rede municipal e estadual juntas respondem por 92,4% do número
de matriculados no município, conforme apresentado na tabela 4.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.
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3.1

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR MODALIDADE DE
ENSINO – 2007

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que em 2007 o maior
contingente de alunos matriculados no município estava relacionado ao ensino
fundamental e médio. A Tabela 15 demonstra o número de alunos matriculados segundo
as modalidades de ensino em 2007.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

Além dos alunos matriculados na educação básica, havia, em 2007, um total de
7.110 alunos matriculados no ensino superior.

Distribuição dos alunos por modalidade ensino em Palhoça - 2007

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.
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3.2

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DOCENTES NO
MUNICÍPIO

No período de 2002 a 2006 o número de estabelecimentos de ensino e docentes do
município, registrou uma alta de respectivamente, 15,6%, e 14,8%, conforme
demonstram as Tabelas 16 e 17.

O Número de estabelecimentos de ensino segundo a modalidade - Palhoça
2002/2006

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

3.3

ASPECTOS ECONÔMICOS

Nesta seção é apresentada uma visão geral de Palhoça sob o ponto de vista de
seu desempenho econômico nos últimos anos. Deste modo, foram estudados aspectos
como produto interno bruto, balança comercial, valor adicionado fiscal, volume de
empresas e empregos, renda da população, finanças públicas e movimentações
realizadas pelo setor primário. Neste capítulo também são apresentados levantamentos
de setores tradicionais, emergentes e com tendências de crescimento e participação na
movimentação econômica municipal.
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3.4

PRODUTO INTERNO BRUTO

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa
Catarina, em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões,
assegurando ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no ranking nacional. No
mesmo ano, Palhoça aparece na 19ª posição do ranking estadual, respondendo por
1,08% da composição do PIB catarinense (Tabela 23).
No comparativo da evolução deste indicador ao longo do período 2002 - 2006, o
município apresentou um crescimento acumulado de 105,2%, contra um aumento
estadual de 67,2%.
O Produto interno bruto a preços correntes, segundo Brasil, Santa Catarina e
Palhoça no período de 2002-2006:

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

Na avaliação dos setores produtivos de Palhoça, a agropecuária contribuiu com
1,7%, a indústria com 23,5% e os serviços com 74,8% do PIB municipal. O gráfico
apresenta a composição do Valor Adicionado Bruto de 2006, integrando a
administração pública e impostos.
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Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

Evolução acumulada do Produto Interno Bruto per capita: Palhoça, Santa Catarina e Brasil –
2002/2006.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

3.5

EMPRESAS E EMPREGOS EM PALHOÇA

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2008 Santa Catarina
possuía um total de 374.629 empresas, formalmente estabelecidas. Essas empresas,
tomando como referência o mês de dezembro de 2008, foram responsáveis por
1.777.604 empregos com carteira assinada. A caracterização do porte empresarial
utilizou como critério a classificação por número de funcionários, utilizada pelo Sistema
SEBRAE. Segundo este critério, as microempresas e pequenas empresas representam,
respectivamente, 94% e 5,1% dos estabelecimentos do estado. As micros e pequenas
empresas juntas geraram 892.208 empregos, o equivalente a 50,2% dos postos de
trabalho.

Gráfico: Número de empresas e empregos formais em Palhoça
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Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

3.6

TAXA DE CRIAÇÃO DE EMPRESAS E EMPREGOS

No período de 2004 a 2008, a taxa média de criação de empresas no município
foi de 4,8% e a de empregos, 12,7% ao ano. O comparativo da taxa acumulada de
criação de empresas e empregos no período de 2004 a 2008 é apresentado no Gráfico
abaixo:

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

3.7

CARACTERIZAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL

De acordo com o critério de classificação do porte empresarial já exposto, as
5.182 empresas formais e os 22.274 empregos gerados no município em 2008, são
detalhados em números absolutos e participação relativa nos gráficos a seguir.
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Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

Participação relativa das empresas e empregos formais em Palhoça, segundo o
porte – 2008.

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010.

1

É notório o crescimento de Palhoça, de acordo com os Aspectos Gerais do

Município de Palhoça, extraído do caderno SEBRAE – Municípios em Números, ano
2010, que apresenta de forma bastante clara e concisa o crescimento nos diversos
aspectos apresentados.
Atualmente

o

município,

conhecido

como

―cidade

dinâmica‖,

com

desenvolvimento econômico acelerado, atrai cada vez mais empresas, empreendimentos
e serviços, representando importante polo comercial. Mas, desponta também, como
1

http://www.guiasantacatarina.com.br/palhoca/, Acesso em: 13 de fevereiro de 2012,

as 11:41 horas.
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centro regional, tendo em vista sua proximidade com capital do Estado de Santa
Catarina e, portanto, com grande representatividade pública administrativa, como
também no turismo com suas belas praias e áreas exuberantes de preservação ratificada,
pelo bairro Cidade Pedra Branca, destaque na América Latina pelo urbanismo
sustentável. Segundo o Jornal Notícias do Dia de 02 de dezembro de 2011, bem como o
Projeto hidroviário de transporte de passageiros, do sistema de transporte marítimo
integrado com o sistema de ônibus, a ser implantado em breve para a melhoria da
mobilidade urbana, com o objetivo de buscar a excelência do transporte coletivo, assim
viabilizando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, conferido pelo LEED
(Liderança para Energia e Design Ambiental) que certificou o edifício Office Green
com o principal selo de garantia de sustentabilidade em edificações no mundo. São
ações do empreendimento a coleta seletiva de resíduos, o coletor de pilhas e baterias, o
ar-condicionado ecológico, aproveitamento de água de chuva e utilização de tintas a
base de água e todos os locais acessíveis às pessoas com necessidades especiais. Assim,
a Cidade Sustentável Pedra Branca foi o único projeto da América do Sul selecionado
pela fundação do ex-presidente Bill Clinton para integrar o Programa do Clima Positivo.
Palhoça propicia também o desenvolvimento no ramo da construção civil, como
a vinda de grandes empresas como a criciumense BPH Pré-Moldados que descreve
Palhoça como cidade estratégica cortada pela Br 101, Br 282, e próxima a portos e à
capital.
Neste contexto socioeconômico, a Faculdade Municipal de Palhoça busca
atender às exigências locais, oferecendo benefícios socioeconômicos para a população
na sua área de influência mediante a realização de sua proposta institucional.
Para a criação da Faculdade Municipal de Palhoça foram realizados estudos para
verificação do perfil profissional esperado buscando, assim, a formação de profissionais
qualificados e compromissados com as expectativas e exigências do mercado regional.
Tendo o empreendedorismo, a ética, a sustentabilidade e direitos humanos como
principais valores norteadores dos cursos oferecidos, a Instituição tem como finalidade
oferecer à comunidade um ensino gratuito e de qualidade dentro de padrões
educacionais de excelência. Para tanto, conta com professores mestres e doutores com
alto nível de experiência profissional e docente.
De acordo com o Guia Santa Catarina, conhecida por suas praias e ilhas
paradisíacas, morros que revelam maravilhosas vistas e parques ecológicos onde é
possível sentir a natureza em sua plenitude. Tudo isso está localizado no município de
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Palhoça a apenas 15 quilômetros de Florianópolis. A exuberância natural do lugar fez
com que a cidade fosse reconhecida pela Embratur, como cidade turística.
Localizada entre o litoral e a Serra do Mar, Palhoça é hoje uma das cidades que
mais oferecem alternativas de lazer para os turistas. Entre as praias mais conhecidas
destacam-se Enseada de Brito, Guarda do Embaú, Pinheira e Praia do Sonho. A
Enseada de Brito é um local tranquilo, que ainda hoje guarda os traços dos primeiros
colonizadores açorianos. Encontrar um pescador sentado sobre os calcanhares ou em
cima da bicicleta observando o mar continua sendo uma das cenas típicas daquela praia.
É lá que está situada Pedras Altas, a segunda praia reconhecida como reduto
naturista em Santa Catarina. Com mar tranquilo e seguro proporcionam passeios de
barcos pelas ilhas, caminhadas que levam a riachos com piscinas naturais, além de
locais para camping. Já a Guarda da Embaú que, poucos sabem, fica em Palhoça, até
algum tempo atrás era mais uma praia de pescadores espalhada pelo litoral catarinense e
frequentada esporadicamente por surfistas.
Próximo a Guarda do Embaú fica a praia da Pinheira, um paraíso cercado por
águas limpas e tranquilas e muita mata preservada. Diferentemente da Guarda, é mais
frequentada por famílias, pois suas águas são ideais para crianças.

3.8

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

3.9

MANTENEDOR
Prefeitura Municipal de Palhoça.

3.10

QUALIFICAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR
A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal n. 2.182, de 25

de outubro de 2.005. É uma autarquia de ensino superior vinculada à Secretaria da
Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de
Palhoça. Tem sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 – Ponte do
Imaruim – Palhoça/SC. CEP: 88130-475.
O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram
elaborados de acordo com as exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional, sendo aprovados pelos Decretos 188/2005 e 1168/2010,
respectivamente.
Compõem a estrutura da Faculdade Municipal de Palhoça:

3.11

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS DIRIGENTES E ADMINISTRAÇÃO

INSTITUCIONAL
Diretora Executiva: Mariáh Terezinha Nascimento Pereira
Formação: Administração
Titulação: Mestrado em Administração

Diretora Acadêmica: Maristela Vieira de Medeiros
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Formação: Licenciada em Geografia
Titulação: Mestre em Políticas Públicas Educacionais EJA

Diretora Administrativa: Maria do Carmo Rodrigues Hillesheim
Formação: Pedagogia
Titulação: Graduada/Licenciatura

Secretária Administrativa: Jani Tadea Andrade Wiggers
Formação: Pedagogia
Titulação: Especialista

Secretária Acadêmica: Edinalda da Silveira de Souza Pires
Formação: Pedagogia: Anos Iniciais e Magistério Superior em Educação Infantil e
Educação e Jovens e adultos/ Letras Português/Inglês/Espanhol e respectivas literaturas
Titulação: Especialista em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares para Educação
Infantil.

Coordenador de Curso: Marcos Antônio de Souza
Formação: Administração, Tecnólogo Hoteleiro
Titulação: Mestre em Gestão Turística

Bibliotecária: Rosinei Peixer
Formação: Biblioteconomia
Titulação: Bacharel

3.12

DA REGULARIDADE FISCAL E PARAFISCAL

3.12.1 Mantida
Nome: Faculdade Municipal de Palhoça
CNPJ- 07933452/0001-75
Endereço: Rua João Pereira dos Santos, 305, Ponte do Imaruim.
CEP: 88130-475
Cidade: Palhoça
Fone: (48) 3341-0616
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Site: www.fmpsc.edu.br
Fax: (48) 3341-0616
3.12.2 Missão, Visão, VALORES.
A Faculdade Municipal de Palhoça tem como Missão oferecer ensino gratuito e
de excelência, contribuindo para a formação de profissionais críticos, reflexivos e
comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
Visão: Ser referência em educação superior municipal de excelência em Santa
Catarina.
Valores:
 Educação Emancipadora,
 Consciência Ética,
 Empreendedorismo,
 Direitos Humanos,
 Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
3.12.3 Finalidades
A Faculdade Municipal de Palhoça tem como finalidade possibilitar o acesso dos
jovens da região a um ensino superior público, gratuito e de qualidade.
Em continuidade ao alcance de seu objetivo em relação ao perfil profissional,
busca também estimular a criatividade, a cultura e o desenvolvimento do espírito
científico, a consciência cidadã, harmonizada com o respeito à dignidade humana e sua
relação com o meio ambiente, pretendendo assim:
 Formar profissionais aptos para a inserção nos mais diversos setores
profissionais que os cursos oferecem, contribuindo para o desenvolvimento
regional e nacional.
 Estimular a realização de pesquisa, atividades culturais e atividades
complementares integradas com a comunidade como forma de articular a
harmonia entre o indivíduo e o meio em que vive;
 Desenvolver as atividades de ensino de forma contextualizada com a prática
profissional, por meio da reflexão, análise e solução de estudos de casos e outros
mecanismos didáticos capazes de desenvolver habilidades e competências.
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 Oportunizar o contato dos acadêmicos com profissionais da área por meio de
atividades de extensão, seminários, congressos e outras atividades informativas
em âmbito nacional e internacional.
3.12.4 Objetivos e Metas
A Faculdade Municipal de Palhoça significa um marco inicial para a comunidade
na redução, embora gradativa da exclusão social existente no município formando
profissionais qualificados e cientes de sua função social buscando sempre:
I — contribuir para a formação da consciência regional, produzindo e
difundindo o conhecimento dos problemas e das potencialidades do Município de
Palhoça;
II

—

implementar

bases

científicas

e

tecnológicas

necessárias

ao

desenvolvimento do potencial humano e materiais disponíveis, dos bens e dos
serviços requeridos para o bem-estar social;
III

—

produzir

conhecimento

científico

e

tecnológico

visando

o

desenvolvimento humano e bem-estar social;
IV — formar profissionais em consonância com as necessidades e
transformações sociais;
V — construir referencial crítico e REFLEXIVO para o desenvolvimento
científico, tecnológico, respeitadas suas características culturais e ambientais;
VI — elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a sua expansão, em
todos os níveis;
VII — contribuir para a melhoria da qualidade de vida no município de Palhoça
e de Santa Catarina.
Para a realização dos seus objetivos a Faculdade Municipal de Palhoça
estabeleceu metas a serem atingidas no período 2009/2012, dentro de uma política de
desenvolvimento integrando o corpo discente, corpo docente e administrativo,
disponibilizando infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão observando as diretrizes normativas e as dimensões estabelecidas
no Sistema Nacional de Educação Superior.

CRONOGRAMA DE METAS
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Ações

Metas
Cumprir as determinações do
Conselho Estadual de Educação,
estabelecidas

na

reconhecimento
Superior

de

ocasião
do

do
curso

Tecnologia

em

Gestão de Turismo.

Prazo

Capacitar o corpo docente, administrativo e
Tecnólogo para o cumprimento das metas. Buscar
recursos

e

mecanismos

necessários

ao

2012

cumprimento dos objetivos do PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional).
Criar Núcleo de Extensão, Pesquisa e Atividades

Ampliar as atividades de extensão

Complementares e estabelecer cronograma de

2011/2012

atividades.
Criar Núcleo de Extensão, Pesquisa e Atividades
Complementares incentivando a participação dos
discentes e docentes de editais concernentes à

Iniciar as atividades de pesquisa.

pesquisa.

2011/2012

Estimular e consolidar a participação dos discentes
e docentes nas atividades de pesquisa.
Contratar,

por

meio

de

concurso

público,

professores titulados para os cursos.

2011/2012

Consolidar a política de qualificação docente
Manter o nível de titulação do
corpo docente.

objetivando o aprimoramento dos conhecimentos

2011/2012

dos professores.
Incentivar a participação dos professores em
congressos,
atividades

seminários,
que

colóquios

promovam

a

e

demais

atualização

e

2011/2012

qualificação profissional. (publicação)
Contratar,

por

meio

de

concurso

público,

profissionais qualificados para compor o corpo

2011/2012

técnico administrativo.
Manter o nível de qualificação do
corpo técnico administrativo.

Implantar a política de qualificação do corpo
técnico administrativo.
Oferecer atividades de capacitação e atualização
profissional.

Viabilizar

o

permanência

acesso

e

portadores

a
de

necessidades especiais.
Recuperar

as

deficiências

2011/2012

2011/2012

Desenvolver políticas de educação inclusiva.
Viabilizar acesso aos acadêmicos portadores de

2011/2012

dificuldades de locomoção.
de

Oferecer cursos e atividades de nivelamento.

formação dos ingressantes.

Ampliar o acervo bibliográfico.

Viabilizar o atendimento psico-

Promover o Serviço de Atendimento Psico-

pedagógico aos acadêmicos.

pedagógico.

2011/2012

2011/2012
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Desenvolver as ações necessárias
para garantir os espaços para a
prática profissional.

Estabelecer

parcerias

e

convênios

com

a

Comunidade, Instituições e Empresas.

2011/2012

Buscar junto ao poder público a concretização do
projeto de aquisição de local próprio para o

2011/2012

funcionamento dos cursos da FMP.
Organizar laboratórios específicos para os cursos
Garantir infraestrutura física e
acadêmica

adequadas

às

necessidades institucionais.

oferecidos.
Adquirir,

expandir

e

atualizar

o

acervo

bibliográfico.
Adquirir equipamentos de informática disponíveis.
Adquirir

recursos

audiovisuais

e

multimídia

disponíveis.
Promover o processo de autoavaliação e acompanhamento da
qualidade

institucional

consonância com o SINAES.

3.13

em

2011/2012

2011/2012
2011/2012
2011/2012

Dar continuidade ao processo de autoavaliação.
Consolidar a atuação da Comissão Própria de
Avaliação

2011 - 2013

Consolidar a atuação da Comissão de Ética e
Pesquisa.

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
A necessidade de buscar respostas educativas e metodológicas em relação a

novas exigências impostas pela realidade contemporânea é o desafio a que se propõe a
Faculdade Municipal de Palhoça – FMP.
Para atuar numa realidade por transformações econômicas, sociais e culturais,
um dos requisitos básicos é a autonomia dos sujeitos no processo de formação. Tal
competência se constrói no exercício da autonomia de produção dos seus próprios
conhecimentos, mediante a adoção de métodos que propiciem a verdadeira produção
acadêmica permitindo o contínuo ajustamento do conhecimento à ambientes em
constante mudança.
As transformações econômicas, sociais e culturais aliadas à expansão das bases
de conhecimento em todos os campos do saber tornam imperiosa a definição de
orientações compatíveis com o estado de desenvolvimento do conhecimento e da
realidade contemporânea. Essa definição, assim, contempla a mudança de foco do
processo de ensino-aprendizagem, cuja ênfase vem se deslocando do predomínio da
aquisição de conhecimentos para privilegiar a capacidade de problematizar e buscar
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respostas próprias, calcadas em argumentos convincentes, mediante o estímulo à
autonomia intelectual do acadêmico.
A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP centra, assim, o processo educativo na
construção, na produção e na apropriação dos conhecimentos técnico-científicos e
socioculturais, em uma visão integradora e crítica da realidade, mediante modelos de
ensino e aprendizagem modernos e o uso de apropriadas tecnologias.
Partindo destas premissas, a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP conduz o
desenvolvimento de seus cursos com base nas seguintes diretrizes para a ação
pedagógica:


Busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os padrões
atuais das transformações econômicas, sociais e culturais e do desenvolvimento
científico e tecnológico;



Formação do profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de
análise social e domínio dos procedimentos técnicos necessários ao exercício
profissional;



Valorização da dimensão sociopolítica e cultural, desenvolvendo a capacidade
de leitura crítica de problemas e seus impactos regionais e nacionais, que
subsidiará a inserção do egresso no mundo do trabalho, como sujeito partícipe
de sua construção.
O caminhar na direção desse projeto supõe estabelecer um conjunto de

princípios e procedimentos orientadores prioritários à ação, entre os quais cabe destacar:


Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como
superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de
administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática;



Articulação entre o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão e de prestação
de serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade;



Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os
conhecimentos, competências e habilidades necessárias à formação do
profissional;



Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com
profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensinoaprendizagem, de forma contínua;
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Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional,
que englobam diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do
aluno em campos de prática com graus crescentes de complexidade;



Desenvolvimento de mecanismos de integração entre os diferentes cursos e dos
cursos com a rede de serviços;



Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular à competência
científica e tecnológica e a relevância social;



Estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de situações de
ensino-aprendizagem, associem a possibilidade de construção própria dos
caminhos de produção do conhecimento pelo estudante bem como a de
crescimento autônomo;



Utilização apropriada de tecnologias diversificadas.
A estruturação e o desenvolvimento dos cursos da Faculdade Municipal de

Palhoça - FMP têm como eixo curricular a consolidação de uma sólida formação básica
e uma formação profissional fundamentada na competência teórico - prática, observada
a flexibilização curricular, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças
que o futuro formando deverá estar apto.
A matriz curricular é concebida como um espaço de formação plural, dinâmico e
multicultural, fundamentado nos referenciais socioantropológicos, psicológicos,
epistemológicos e pedagógicos em consonância ao perfil do egresso previsto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Tecnologia.
Estes referenciais instituem a matriz curricular como um conjunto de elementos
que integram os processos de ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto,
garantindo a identidade do curso e o respeito à diversidade regional.
Dessa forma, na elaboração da matriz curricular do curso superior de Tecnologia
em Gestão de Turismo, são observadas as Diretrizes Curriculares Gerais e o catálogo
nacional dos cursos superiores em Tecnologia:


Implementar a interdisciplinaridade como filosofia pedagógica;



Utilizar técnicas, recursos e metodologias que despertem, incentive e desenvolva

competências e habilidades;


Fixar conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não

poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;
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Estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos desnecessários da

duração dos cursos;


Proporcionar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso do curso

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e
produção do conhecimento;


Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia

profissional e intelectual do acadêmico;


Incentivar a valorização de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas

fora do ambiente escolar;


Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e

coletiva, assim como as aulas práticas e a participação em atividades de extensão;


Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a

docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.
Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso e as
competências a serem desenvolvidas, observadas as especificidades de cada área e as
Diretrizes Curriculares Gerais e o catálogo nacional dos cursos superiores de
Tecnologia.
Nesta seleção são observados alguns critérios gerais, entre os quais cabe
destacar:


Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e

regionais, guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem
como considerando as expectativas dos diferentes segmentos sociais no que se
refere à atuação dos profissionais da área;


Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos

produzidos e pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões
locais, regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à
universalidade do conhecimento;


Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes,

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e
culturais, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em
diversificadas fontes;


Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no desenvolvimento dos

conteúdos, possibilitando a abordagem do objeto de estudos sob diversos
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olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de questões contemporâneas
bem como da dimensão sociocultural.


Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, com

maiores possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de
estudos e integração vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em
níveis crescentes de complexidade.
A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios
considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos.
As práticas metodológicas dos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça –
FMP fundamentam-se na interação professor/acadêmico, mediada pelo conhecimento
científico e pela realidade social. Esta postura implica em duas funções básicas: a
função incentivadora e a função orientadora. Incentivadora garantindo situações que
estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender, e orientadora em relação do
processo de aprendizagem do aluno, orientando-o para que possa construir seu próprio
conhecimento.
No processo de interação professor/acadêmico o diálogo torna-se fundamental.
A partir de uma questão problematizada (estudos de casos) o professor expõe as
informações necessárias, procurando relacionar com os conhecimentos prévios e
experiências dos acadêmicos, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação
problema que desencadeou a discussão. São apresentadas aos acadêmicos propostas de
atividades desafiadoras que acionam seus esquemas cognitivos.
A realização de atividades que envolvam problemas ou ―cases‖ práticos
proporcionam aos acadêmicos observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever,
comparar, identificar, diferenciar, analisar, sintetizar deduzir, concluir, solucionar,
avaliar, propor e comparar hipóteses.
Para implementar essa visão os espaços das aulas expositivas foram ampliados
com atividades de pesquisa e extensão. Essas atividades incluem: a) discussão de textos
para o conhecimento e construção de referencial teórico da área; b) dinâmica de grupo,
debates e outros recursos para estimular o desenvolvimento de uma postura criativa,
crítica e reflexiva frente aos temas apresentados e à prática profissional; c) elaboração
de projetos, produtos e serviços voltados à solução dos problemas regionais e nacionais
pertinentes à área.
Além disso, é estimulado o uso de recursos audiovisuais e multimídia, inclusive
para documentar e analisar o desempenho dos alunos na realização dos exercícios, e da
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informática em rede para simular situações de comunicação, interação e decisão.
A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP se esforça para utilizar práticas
pedagógicas complementares às aulas expositivas tradicionais, objetivando desenvolver
um ambiente propício para a consolidação do perfil do egresso. Entre outras práticas
adotadas podem ser destacadas as seguintes:


Realização de estudos de casos capazes de estimular a pesquisa, a análise
e a síntese;



Realização de seminários em que os estudantes discutam a literatura
indicada para a disciplina e os resultados dos estudos que realizaram;



Discussão de casos reais na preocupação de melhor articular as instâncias
teóricas e práticas e a recuperação da experiência dos estudantes;



Organização de dinâmicas de grupo buscando ativar a comunicação entre
os pares, o aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de contribuir
com novos elementos de discussão e análise;



Elaboração de projetos, produtos e serviços voltados à solução dos
problemas regionais e nacionais pertinentes à área;



Utilização de recursos didático-pedagógicos em sala de aula, tais como
audiovisuais, multimídia e de informática.

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita
diagnosticar lacunas à serem superadas, aferir os resultados alcançados considerando as
competências que serão constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente
necessárias.
O instrumento avaliativo não tem o condão de punir, mas de detectar situações
merecedoras de análise mais acurada e a solução mais ajustada para cada situação.
Outra função é a de auxiliar os acadêmicos a identificarem melhor as suas necessidades
de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de
investimento no próprio desenvolvimento. O que se pretende avaliar não é só o
conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-lo e de buscar outros para realizar
o que é proposto. Avaliar as competências dos futuros profissionais é verificar não
apenas se adquiriram os conhecimentos necessários, mas também se, quanto e como
fazem uso deles para resolver situações-problema (reais ou simuladas) relacionadas, de
alguma forma, com o exercício da profissão.
O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade
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Municipal de Palhoça - FMP, envolvendo normas sobre a verificação do rendimento
acadêmico.
De acordo com o Regimento Interno, a verificação do aproveitamento escolar
compreende a frequência e a eficiência nos estudos. A avaliação do desempenho
acadêmico é feita por disciplina e expressa em grau.
É considerado aprovado o aluno que:


Atingir a frequência mínima de 75% das aulas teóricas e 80% das aulas práticas;



Obtiver média de aproveitamento no período igual ou superior a 7 (sete).
O acadêmico que não atender à frequência mínima definida e obtiver média

semestral igual ou superior a 3,5 (três e meio) e inferior a 6 (seis) pode submeter-se a
Nota três (N3) por disciplina.
A média final é a média aritmética resultante da N3 vezes 3 (três) e a média
semestral vezes 2 (dois). Para aprovação, a média final deve ser igual ou maior à 6
(seis).
O aluno que ingressar nos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP e
desejar validar disciplinas cursadas em outras IES (Instituição de Ensino Superior),
deve fazê-lo mediante protocolo na Secretaria Acadêmica.

4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO
4.1.1 Denominação
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo

4.1.2 Total de Vagas Anuais
O total de vagas anuais são 100, disponibilizadas 50 em cada semestre.
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4.1.3 Turnos de Funcionamento
O turno de funcionamento do curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo é matutino.

4.1.4 Regime de Matrícula
O regime de matrícula no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
é semestral e ocorre após aprovação no processo de vestibular, ou por meio de
transferência (interna ou externa).

4.1.5 Carga Horária Total do Curso
A carga horária total do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo é de 1.620
horas.
4.1.6 Integralização do Curso
O Curso superior de Tecnologia em Gestão do Turismo está integralizado em
quatro semestres, contemplando dois anos de curso.

4.1.7 Base Legal do Curso

A-

RESOLUÇÃO CNE/CP 3 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.

B- PORTARIA NORMATIVA N° 12, DE 14 DE AGOSTO DE 2006 Dispõe
sobre a adequação da denominação dos cursos superiores de tecnologia ao
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, nos termos do art.
71, §1o e 2o, do Decreto 5.773, de 2006.
C- Lei Municipal n 2.182, de outubro de 2005 – cria a Faculdade Municipal de
Palhoça.
D- Decreto n 186/2005 – Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de
Palhoça.
E- Decreto n 1168/2010 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal
de Palhoça.
F- Decreto n 187/2005 – Aprova o Plano de Capacitação da Faculdade
Municipal de Palhoça.
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4.1.8 Justificativa para a Implementação do Curso
O Curso superior de Tecnologia em Gestão do Turismo é de grande
importância para o município de Palhoça e região, visto que a Faculdade Municipal de
Palhoça foi concebida em um momento de forte explosão do setor terciário, formado
por prestadoras de serviços, indústrias e empresas do setor turístico.
Mesmo com o desenvolvimento econômico apresentando um crescimento de
20,92% nos últimos cinco anos e possuir a 10° maior população do estado, o PIB/per
capita de Palhoça ainda é comparativamente baixo a municípios de seu porte. (Censo 2010.)
Uma instituição de ensino superior gera mudanças significativas na rotina de
uma comunidade, movimenta a economia local e por meio da extensão fortalece o elo
entre comunidade e faculdade.
Quanto ao ensino superior, o município possui três instituições privadas,
porém, suas mensalidades não são acessíveis a todos os interessados em realizar um
curso superior, principalmente os munícipes ligados ao setor turístico. Portanto, a FMP
veio oportunizar a estas pessoas o ingresso em um curso superior público, gratuito e de
qualidade.
Mesmo possuindo um excelente potencial, Palhoça ainda não conseguiu
otimizá-lo em atrativo turístico. É um dos municípios da grande Florianópolis com os
piores indicadores desta atividade e o pouco turismo que desenvolve, resume-se a
temporada do verão, provocando enorme sazonalidade.
Parte deste panorama é devido ao amadorismo dos profissionais e empresários
do setor. A mão de obra que opera na rede hoteleira e nos demais equipamentos
turísticos possui baixa escolaridade, e desconhecimento específico sobre a atividade.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo será um norteador e
multiplicador do processo de desenvolvimento do Capital Humano para o turismo do
município, principalmente por ser o primeiro curso superior público e gratuito na área
de Gestão em Turismo em toda a grande Florianópolis. Fato importantíssimo em umas
das atividades econômicas em que o contato cliente x trabalhador se dá de forma mais
intensa.

4.2

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO
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4.2.1 Coordenação do Curso
A coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo será
exercida por profissional com larga experiência na área do turismo, tanto no
setor privado como no setor público, além de sua experiência na área acadêmica
voltada principalmente para o turismo e sustentabilidade.

4.2.2 Titulação e Experiência Profissional do Coordenador do Curso

Professor Marcos Antônio de Souza
-Bacharel em Administração de Empresas e Tecnólogo Hoteleiro pelo CESETHCentro de Estudos Superiores em Turismo e Hotelaria de Florianópolis.
-Especialista em Espaço, Sociedade e Meio Ambiente pelo IBPEX – Instituto
Brasileiro de Pós Graduação e Extensão.
-Mestre em Gestão de Empresas Turísticas pela Universidad Camilo Cienfuegos
– Matanzas/Cuba.

-Na área acadêmica:
-Implantou e ministrou a disciplina de Economia e Turismo na Escola de
Educação Básica Padre Vicente Cordeiro na praia da Pinheira/Palhoça, sendo
umas das primeiras escolas públicas do país a inserir o turismo em sua grade
curricular.
-Ministrou cursos técnicos na área de turismo e hospitalidade nas respectivas
instituições: Senac, Unisul, Microlins.
-No ensino superior ministrou a disciplina de Turismo y Desarrollo Sostenible
para o curso de graduação em Turismo e Hospitalidade na Universidad Camilo
Cienfuegos/Cuba.
-Atualmente é professor da disciplina de Gestão em Turismo e Hotelaria no
curso de Administração de Empresas e de Educação Socioambiental e
Desenvolvimento Sustentável no curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de
Palhoça.

-Na iniciativa privada: desenvolveu tarefas em todos os setores da Hotelaria
(operacional e gerência).
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-Coordenou

o

programa

de

sustentabilidade

da

pousada

Ilha

do

Papagaio/Palhoça. (entre os mais premiados ambientalmente do país).
-Desenvolve projetos na área socioambiental, onde realizou o balanço social das
seguintes empresas: Grupo RIC/Record-SC, Mormaii, Pousada Quinta do
Bucanero, Pousada Ilha do Papagaio, INKOR.
-Coordena o projeto RIC-Publicidade Sustentável.

-No Setor Público: foi diretor de Turismo do município de Palhoça em dois
mandatos. 1999 e 2000-2001. Onde implantou a política Nacional para a
Municipalização do Turismo
-Coordenou a Pesquisa sobre a Demanda Turística no Município de Palhoça,
realizada pela Santur (Santa Catarina Turismo S/A).
-No terceiro setor colaborou para a criação do Conselho Municipal de Turismo
sendo membro e presidente.
4.2.3 Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O coordenador do Curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo atua
ativamente na instituição desde agosto de 2010, participando do quadro docente,
ministrando disciplinas de Gestão de Turismo e Hotelaria, no curso de Administração
de Empresas e Educação Socioambiental e Sustentabilidade no curso de Pedagogia.
Dedica período integral à instituição, onde desenvolve o projeto político pedagógico do
curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.
4.2.4 Organização Acadêmico-Administrativa do Curso
A coordenação do curso superior de Tecnologia em Gestão de turismo está
subordinada à Diretoria Acadêmica e Executiva da Faculdade Municipal de Palhoça,
que norteia, por meio de reuniões semanais, as ações voltadas para o curso conforme
metas e objetivos Institucionais.
A Coordenação de Curso exerce suas funções acadêmicas e administrativas
apoiada pelos setores da faculdade. Estes setores compreendem a Secretaria Acadêmica
e Administrativa, a Coordenação de Avaliação Institucional, o Núcleo de
Empregabilidade e Relações com o Mercado e o Núcleo de Pesquisa e Extensão.
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Além destes órgãos, é importante ressaltar a participação do NDE. O atual
NDE - Núcleo Docente Estruturante do curso é composto por seu presidente, o
Coordenador do curso superior de Tecnologia em Gestão de turismo prof. Mestre
Marcos Antônio de Souza, o representante do corpo docente profs. Doutora Luzinete
Carpin Niedzieluk, prof.Doutora Alissane Lia Tasca da Silveira, prof.Doutor Rafael
Dall Agnol e prof. Mestre Marcelo Roberto da Silva.
4.2.5 Organização do Controle Acadêmico

A Secretaria Acadêmica, hierarquicamente vinculada à Direção Acadêmica, é
responsável pela administração, registro e controle das informações sobre a vida escolar
dos alunos, desde que estes ingressam na Faculdade Municipal de Palhoça. Responde
ainda por toda interação entre docentes, discentes e Instituição.
Toda a documentação obedece a uma ordem de arquivamento por
semestre/ano/curso. Consta do dossiê do aluno:

a) Ficha de inscrição para o processo seletivo do vestibular;
b) Fotocópia de documentos pessoais;
c) Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio;
d) Se diplomado, cópia do diploma de graduação;
e) Requerimentos de solicitação e renovação de matrícula;
f) Pedidos de isenção de disciplina etc.

Os registros acadêmicos são lançados num sistema acadêmico, controlado
manualmente, que informatiza os principais processos da secretaria acadêmica, e
supervisão pedagógica. Com a sua utilização, a Faculdade reduz despesas, aumenta a
produtividade dos funcionários, presta um melhor serviço aos seus acadêmicos e
melhora a sua imagem frente à comunidade.
Além do registro no sistema da Faculdade, a secretaria possui um arquivo em
papel contendo as informações mais relevantes do histórico do aluno na instituição.
Quanto ao atendimento dos acadêmicos, atualmente é realizado primeiramente
pela secretaria acadêmica que recebe a solicitação e o encaminha para o órgão ou
responsável para solução da solicitação.
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A Secretaria acadêmica da FMP atende ao público externo de segunda a sexta
das 8h às 21h.
Os serviços da Secretaria Acadêmica são realizados por atendentes conforme
descrito a seguir:

Nome

Função

Grau de Formação

Edinalda Silveira de Souza

Secretária Acadêmica

Especialista

Jani Tadea Wiggers

Secretaria Administrativa

Especialista

4.2.6 NDE – Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante foi criado pela Portaria MEC n. 147/2007. Onde
na Faculdade Municipal de Palhoça é um órgão de natureza normativa, consultiva e
deliberativa composta obrigatoriamente por dois doutores, e assim constituído:
I - Coordenador de Curso, como presidente;
II - Quatro docentes do curso;

4.2.7 Organograma do NDE
Presidente
Coordenador de Curso

Docentes

4.2.8 Competências do NDE:
I – elaborar o projeto do Curso e fixar suas diretrizes didático-pedagógicas, propor
mudanças, quando necessárias, e submetê-las ao Conselho da Faculdade;
II – elaborar ou reformular seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho da
FMP;
III – propor ao Conselho da FMP, Pesquisa e Extensão normas complementares sobre
currículos, programas e propostas de mudanças curriculares;
IV – propor ao conselho o perfil dos docentes adequado ao Curso;
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V – aprovar a oferta de unidades curriculares, as vagas correspondentes, bem como os
planos de ensino, os programas de estágios e monitorias;
VI – deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à inscrição em unidades
curriculares, transferências de alunos e aproveitamento de estudos;
VII – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos por docentes e alunos
acerca de matérias de ordem acadêmica e disciplinar;
VIII – aprovar normas para a execução de estágios curriculares internos e externos, para
o exercício da monitoria, monografias, trabalhos de final de Curso e atividades
complementares previstas no currículo do Curso, em conformidade com as políticas e
diretrizes superiores;
IX – deliberar sobre a utilização de recursos próprios da Coordenadoria em projetos;
X – aprovar relatório anual das atividades da Coordenadoria do Curso;
XI – aprovar propostas de convênio, no âmbito de sua competência;
XII – homologar matérias aprovadas ad referendum do NDE, pelo Coordenador do
Curso, submetendo-as na primeira reunião do Colegiado;
XIII – aprovar e transformar em Resolução do Colegiado, matérias que constem em Ata
da reunião anterior, conforme a natureza do assunto.

4.2.9 O colegiado de curso será formado por docentes, discentes e corpo técnico
administrativo no início do primeiro semestre do letivo.

4.3

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
4.3.1 Concepção do Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo foi concebido com
base nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional da FMP integrado ao
Projeto Pedagógico Institucional e define a consolidação da missão deste curso:
―Formar profissionais capazes de exercerem as funções administrativas em
organizações turísticas públicas e privadas, bem como empreenderem seus próprios
negócios de forma sustentável.‖
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4.3.2 Articulação do Projeto Pedagógico do Curso com o Projeto Pedagógico
Institucional – PPI – e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI

Entende-se por diretriz o conjunto de indicações para se tratar ou levar a termo
um plano ou ação. O projeto pedagógico do Curso superior de Tecnologia em Gestão
de Turismo está baseado na política institucional. Pauta-se na missão da instituição que
é oferecer educação superior de excelência, pública e gratuita formando cidadãos
críticos, dinâmicos e proativos. É na materialização do processo de ensino e
aprendizagem que o curso busca como meta a excelência nas práticas de gestão.
O Projeto Pedagógico do Curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo é
desenvolvido como em um processo contínuo e integrado. Sendo assim, o Projeto é a
grande referência a uma proposta de trabalho, baseada na autonomia e no
desenvolvimento de atividades, construindo um modelo de ensino que garanta a eficácia
para a inserção no mundo do trabalho, a plena atuação na vida cidadã e os meios para
continuar aprendendo.
4.3.3 Objetivos do Curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
O Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo tem como objetivo formar
profissionais capazes de gerir, planejar, implementar, executar e avaliar ferramentas no
campo da gestão turística, integrando espírito empreendedor e o desenvolvimento
sustentável.
4.3.4 Objetivos Específicos
a) Possibilitar experiências de aprendizagem que permitam a construção do
conhecimento e o desenvolvimento de competências nas áreas de Gestão de
Turismo;
b) Desenvolver habilidades para elaborar e gerenciar projetos Turísticos;
c) Formar profissionais com senso de cidadania ampliado pelo exercício
acadêmico, voltando-o para reflexões críticas de natureza humana, social,
ambiental, e organizacional;
d) Construção de competências e habilidades para trabalhar em estudos
administrativos, organizacionais, estratégicos, qualitativos e quantitativos nas
diversas áreas do turismo.
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e) Habilitar o profissional para trabalhar nas áreas sociais, econômicas, políticas,
culturais, relações internacionais, investigação científica, e suas metodologias
ligadas ao campo do turismo;
f) Ampliar a capacidade cognitiva sobre desenvolvimento turístico.
4.3.5 Perfil do Egresso, Competências e Habilidades.
O curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo visa à formação de um
profissional com perfil para a atuação no mercado de trabalho em empresas e
instituições Turísticas de todos os tipos e portes.
4.3.6 Perfil do Egresso

Para tal fim, o perfil do profissional que exercerá a profissão de Tecnólogo em
Turismo, formado na Faculdade Municipal de Palhoça terá as seguintes características:

A- Compreender a dinâmica das relações entre os mercados turísticos no contexto
social, político e econômico brasileiro e internacional;
B- Elaborar diagnóstico organizacional para detectar as preocupações e problemas
nas organizações turísticas, estabelecendo prioridades, focos, objetivos,
verificando-se também, estratégias para sua implementação e a direção mais
garantida de sucesso;
C- Elaborar plano de negócio na área turística;
D- Conhecer e saber onde buscar a literatura específica sobre a atividade turística;
E- Organizar Fluxogramas e Organogramas;
F- Desenvolver Pesquisa de Mercado;
G- Planejar as Estratégias empresariais
H- Conhecer e aplicar o modelo de Gestão Participativa
I- Criar sistemas que visem a Produtividade e Qualidade no Trabalho
J- Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética, profissional;
K- Tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente, por meio de uma
visão sistêmica e humanística;
L- Determinar os princípios gerais da organização turística, orientar e controlar as
atividades, além de garantir a eficácia e os melhores níveis de produtividade na
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utilização dos recursos humanos, mercadológicos, tecnológicos, materiais e
financeiros das organizações;
M- Atuar em equipes multidisciplinares, buscando sempre utilizar as contribuições
das pessoas e dos grupos para o alcance dos melhores resultados
organizacionais;
N- Lidar com modelos de gestão inovadores de forma criativa e empreendedora;
O- Buscar o contínuo aperfeiçoamento pessoal e profissional.
4.3.7 Habilidades e Competências
O egresso da Faculdade Municipal de Palhoça após conclusão do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão do Turismo será capaz de:

a) Compreender integralmente o que é o turismo e suas variações.
b) Diagnosticar, prognosticar, planejar e administrar a atividade turística e seus
respectivos setores e equipamentos.
c) Ter condições satisfatórias de comunicar-se no idioma espanhol e inglês.
d) Conhecer a história, a cultura e a geografia de Palhoça, sabendo utilizá-las de
forma a desenvolver o turismo sustentável no município e região.
e) Capacidade de compreender a importância do comportamento empreendedor
para o profissional de Tecnologia em Gestão de turismo;
f) Capacidade de criar soluções com flexibilidade, adaptabilidade e com inovação;
g) Raciocínio lógico, crítico e analítico;
h) Capacidade de propor modelos de gestão inovadores;
i) Capacidade de decidir entre as melhores ferramentas de gestão empresarial;
j) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações turísticas;
k) Reconhecer e definir problemas, equacionando soluções.
l) Realizar projetos de Consultoria turística nas diversas áreas da gestão.
m) Capacidade para analisar, diagnosticar e prognosticar problemas e projetos na
área do turismo;
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4.3.8 Mercado de Trabalho
O campo da Gestão em Turismo é amplo e diversificado, podendo o
profissional, atuar em todos os setores da sociedade e da economia relacionados ao
campo turístico. De acordo com o Conselho Federal de Administração e as diretrizes da
Secretaria Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do MEC (Ministério da
Educação), o Tecnólogo em Gestão do turismo depois de formado poderá atuar como:
Gestor no planejamento e desenvolvimento da atividade turística nos
segmentos público e privado. Servidor Público Federal, Estadual, Municipal e
autárquico, funcionário em sociedade de economia mista, empresas estatais,
Responsável técnico por empresas prestadoras de serviços Turísticos. Professor
exercendo o magistério em matérias técnicas nos campos do Turismo em qualquer ramo
de ensino técnico ou superior; pesquisador e escritor na área do Turismo; ocupantes de
cargos de chefia ou direção, intermediária ou superior, em órgãos da Administração
Turística direta, indireta ou de fundações. Agenciamento e operações de viagens tanto
emissivas como receptivas.
Referente ao mercado de trabalho do município, o Jornal Palavra Palhocense
em julho de 2008, afirma que o município de Palhoça cresce em percentuais
econômicos bem acima da média nacional e as perspectivas só aumentam com o
cadastramento de 2.000 novas empresas nos últimos três anos de governo. Diante de
uma cidade com tantas belezas naturais e com tantas oportunidades vale à pena investir
e empreender em Palhoça.
Situada estrategicamente às margens da BR-101e da Br-282, o que facilita a
ligação com os países do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e também com
centro do Brasil, Palhoça é hoje o município que mais cresce na Grande Florianópolis,
e por conta dos constantes investimentos vindos do setor público e privado e de sua
excelente localização, a cidade tornou-se uma excelente opção para residir e trabalhar.
Ganhando espaço a cada dia por conta das importantes empresas instaladas, a
região tornou-se um polo industrial de referência nos âmbitos estadual e nacional. Junto
a esse crescimento está a oferta de empregos, as melhorias na infraestrutura urbana e
outros fatores que têm atraído novos moradores ao município.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda, Palhoça cresceu no último
ano 11,42%, pulando da 45ª colocação para o 35° lugar em arrecadação no estado.
Outro levantamento da Gazeta Mercantil aponta a cidade como a 25ª mais dinâmica do
Brasil.
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Seja por conta das oportunidades de trabalho ou do crescimento econômico, a
expansão imobiliária está a todo vapor na região. Para se ter uma ideia desta expansão,
apenas no recém criado bairro residencial Pedra Branca, já são mais de quatro mil
moradores. O bairro abriga atualmente cerca de 60 empresas que geram mais de quatro
mil e quinhentos empregos.
4.3.9

Coerência da justificativa/objetivos do curso com a realidade
socioeconômica local e regional

Em contraponto ao desenvolvimento industrial e de serviços do município de
Palhoça, o setor turístico que tem 90% de suas atividades concentradas na área sul do
município, encontra-se ainda em estagnação quantitativa e qualitativa. (de acordo com
as pesquisas realizadas pela Santur 2006).
De acordo com a última pesquisa realizada pela SANTUR em 2006 sobre
demanda turística, Palhoça recebeu cerca de quarenta e cinco mil turistas que gastaram
pouco mais de quatorze milhões de reais.
Palhoça é um dos poucos municípios do Brasil que abriga três unidades de
conservação em seu território, o Parque ecológico municipal (localizado no centro da
cidade), o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca, sob tutela do governo federal.
Além destes três grandes atrativos, as praias, as montanhas, os sítios
arqueológicos e uma das maiores colônias de pesca artesanal de Santa Catarina, formam
um mosaico atrativo para o desenvolvimento do turismo sustentável, que trará o
aumento da renda e qualidade de vida, justamente para a parcela populacional que
menos colheu os frutos do recente desenvolvimento da cidade.
Para o Prefeito Ronério Heiderscheidt, (2007) que consolidou Palhoça como o
município que mais cresce em Santa Catarina e que mais está ganhando visibilidade
nacional para atrair novos investimentos. ―Somos a bola da vez‖, afirma sem hesitar.
Este crescimento está relacionado diretamente com as novas empresas que se
instalaram nos últimos anos. Como foi o caso do Centro de Distribuição da AMBEV
(Companhia de bebidas das Américas), que hoje é a empresa com a maior arrecadação
de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) do Município.
Ainda segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, a previsão para Palhoça é
que o município fique entre os 15 maiores arrecadadores de Santa Catarina até 2015.
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Para Palhoça ter um crescimento uniforme, o sul do município precisa ser
beneficiado e para isto o turismo sustentável é a atividade que melhor se encaixa para
alcançar esta realidade.
Infelizmente, as unidades de conservação ainda não trazem qualidade de vida
aos moradores de seus entornos, isto porque o ecoturismo é praticamente inexistente no
município.
Os poucos empreendimentos e equipamentos turísticos de qualidade, muitas
vezes importam mão de obra, pois poucos autóctones tiveram a oportunidade de se
profissionalizarem nas atividades relacionadas ao turismo, como a hotelaria, serviços de
A&B(alimentos e bebidas), guias e outros.
Cabe destacar que a grande Florianópolis não possui um único curso superior
de Tecnologia em Gestão de Turismo, público e gratuito.
Independente da baixa qualificação profissional local, novos e grandes
empreendimentos ligados as mais diversas atividades turísticas estarão aportando no
município e corre-se o risco de ver os melhores postos de trabalho não serem ocupados
por moradores locais.
O Polo Náutico Cambirela está em obras, a empresa vencedora da licitação
para a construção de um Polo Náutico em Palhoça, A empresa RTV Assessoria
Imobiliária e Empresarial Ltda, adquiriu duas áreas em Palhoça no valor de R$ 2,5
milhões para a construção deste inovador empreendimento. O investimento é de R$ 50
milhões e com a estimativa de gerar cinco mil novos empregos. O complexo será
construído no bairro Aririú da Formiga, às margens do Rio Cubatão.
(Fonte: projeto apresentado pelo investidor à prefeitura Municipal de Palhoça)
Em uma área de 250 mil metros quadrados, o Polo Náutico vai dispor de
estaleiros, marinas, hotéis, restaurantes, o que deve atrair 60 empresas e cerca de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões) em investimentos após as instalações das mesmas.
Caso a população residente ao entorno deste importante e sustentável
empreendimento não esteja capacitada para os novos postos de trabalhos que serão
oferecidos, Palhoça corre o risco de ver as gerências e outros setores chaves, serem
preenchidos por profissionais mais qualificados de outras cidades e até mesmo estados.
É urgente a implantação do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo da
Faculdade Municipal de Palhoça, uma vez que a comunidade local, principalmente da
região sul, oriundos de famílias de pescadores, poderá não apenas exercer funções nas
novas empresas da área turística que estão chegando, mas principalmente serem os
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futuros empreendedores, e por consequência, os protagonistas nesta tão democrática e
pulverizada atividade econômica e social que é o turismo do século XXI.

4.4

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A matriz curricular do Curso de Tecnologia em Gestão do Turismo é composto
por 4 semestres letivos, distribuídos em dois anos, constituído por unidades curriculares
com propósito de formar profissionais dinâmicos, flexíveis, ávidos por mudanças, com
espírito de equipe e líderes empreendedores capazes de atuar na gestão e nas áreas
operacionais do setor turístico.
A carga horária é integralizada por trinta e três disciplinas regulares,
totalizando mil seiscentos e vinte horas (1.620 h.).
Abaixo segue tabela referendando os objetivos do curso com as unidades
curriculares:
Disciplina

Objetivos

Fundamentos do Turismo
Estratégia Empresarial

Formar profissionais capazes de gerir, planejar,

Gestão dos Potenciais e Atrativos

implementar, executar e avaliar ferramentas no

Turísticos

campo do turismo

Empreendedorismo aplicado ao turismo
Gestão do Turismo em Palhoça

Projeto Integrador I
Ecoturismo e Turismo Náutico
Consultoria em Turismo

Marketing Aplicado ao Turismo

Possibilitar experiências de aprendizagem que
permitam a construção do conhecimento e o
desenvolvimento de competências nas áreas de
Gestão Turística

Gestão de Meios de Hospedagem
Gestão de (A&B) Alimentos e
Bebidas no turismo
Projeto Integrador II

Desenvolver habilidades para elaborar e gerenciar

Gestão de Roteiros turísticos,

projetos empresariais e equipamentos turísticos.

operadoras e agências.
Gestão Financeira e controle de
Custos em Serviços de Turismo
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Gestão do Turismo público e terceiro
setor
Gestão da inclusão social no Turismo

Formar profissionais com senso de cidadania

Desenvolvimento sustentável e

ampliado pelo exercício acadêmico, voltando-o para

urbanismo

reflexões críticas de natureza humana, social,

Legislação Aplicada ao Turismo e ao

ambiental, e organizacional;

Meio Ambiente
Projeto Integrador IV
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação aplicada ao
turismo
Planejamento e organização de eventos
Elaboração e Gestão de Projetos

Projeto Integrador III
Espanhol
Inglês
Comunicação Empresarial Turística

Construção de competências e habilidades para
trabalhar em estudos turísticos, organizacionais,
estratégicos, qualitativos e quantitativos nas diversas
áreas da administração turística, tais como: gestão da
produção e serviços, recursos humanos, tecnologia da
informação.

Construir competências para a comunicação plena no
campo turístico

4.4.1 Políticas de Ensino
As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP têm como
marco inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e cultural,
orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e indicadores de
qualidade, com o intuito de preparar profissionais dotados não somente de capacidades
e habilidades técnicas, mas com forte característica humanista, ética, reflexiva e crítica.
Com fundamento no referencial de formação integral as atividades de ensino
são voltadas à criação de mecanismos estimuladores do interesse dos acadêmicos na
obtenção das informações e aquisição de conhecimentos.
Além da metodologia de ensino definida no conteúdo de cada Unidade
Curricular, para atendimento aos objetivos do curso e formação do perfil, como
dinâmicas de grupo, debates, estudo de caso, visitas técnicas, aulas expositivas, dentre
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outras, a FMP desenvolveu alguns mecanismos próprios como proposta de efetivação
da política de ensino e aprendizagem, dentre elas destacam-se:
4.4.2 Avaliação de Conhecimento Acumulado – ACA
A ACA é uma avaliação sistêmica que tem por objetivo avaliar o grau de
aprendizado dos acadêmicos durante o semestre. A avaliação contempla o conteúdo
ministrado ao longo do semestre letivo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo. A ACA tem uma função que permite o desenvolvimento da habilidade de
pensar acumulativamente e capacidade de fazer o estudante refletir sistematicamente a
todo o momento os conhecimentos adquiridos durante o curso.
Todos os acadêmicos regularmente matriculados no farão a avaliação. A
avaliação ocorre normalmente no horário de aula. O regulamento que define a
Avaliação encontra-se no anexo II deste relatório.

4.4.3 Atividade Interdisciplinar
Tendo como eixo educativo a visão e a ação, a formação profissional na
Faculdade Municipal de Palhoça é realizada a partir de atividades interdisciplinares que
articulem a teoria e a prática, inserindo, assim, o conteúdo programático na realidade
que o acadêmico enfrentará em sua carreira profissional. Os alunos do curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo realizam em todas as fases, atividades práticas
fundamentadas nos conteúdos semestrais e dentro das necessidades do município de
Palhoça.
FASE
1ª

2ª

ATIVIDADE
Projeto Integrador I: Mapeamento de Equipamentos
Turísticos de Palhoça
Projeto Integrador II: Planejamento Estratégico para
Equipamentos Turísticos de Palhoça

3ª

Projeto Integrador III: Planejamento Turístico de Palhoça

4ª

Projeto Integrador IV – Viagem Técnica
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4.4.4 Estrutura Curricular
A estrutura curricular do curso Superior de Tecnologia Gestão de Turismo da
Faculdade Municipal de Palhoça é coerente com as diretrizes normativas do MEC,
propicia a interdisciplinaridade e as diretrizes da gestão empresarial.
4.4.5 Matriz Curricular
Unidade Curricular

1
FASE

Espanhol – I
Inglês – I
Fundamentos do Turismo –FT
Estratégia Empresarial
Gestão dos Potenciais e Atrativos
Turísticos
Legislação Aplicada ao Turismo e
Meio Ambiente
Projeto Integrador I: Mapeamento de
Equipamentos Turísticos de Palhoça
Carga Horária Total
Unidade Curricular

36
36
72
72

-

72

-

72

-

40

-

24 créditos/ 400 h.
Carga Horária

Pré Requisito

36

Espanhol I

Inglês – II

36

Inglês II

36

FT

Turística
Gestão de Meios de Hospedagem

FASE

Pré Requisito

Espanhol – II

Comunicação Empresarial

2

Carga Horária

Gestão de Roteiros Turísticos,

72

Gestão dos potenciais
e atrativos turísticos

72

FT

Gestão de Alimentos e Bebidas

72

-

Gestão do Turismo em Palhoça

36

Operadoras e Agências.

Projeto Integrador II:
Planejamento Estratégico para
Equipamentos Turísticos em

40

Palhoça
Carga horária total

24 créditos 400/ h.

Projeto Integrador
I
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Unidade Curricular

Carga Horária

Pré Requisito

Espanhol – III

36

Espanhol – II

Inglês – III

36

Inglês – II

36

FT

Marketing Aplicado ao Turismo

36

FT

Elaboração e Gestão de Projetos

72

Gestão do Turismo Público e
Terceiro Setor

3
FASE

Gestão Financeira e Controle de
Custos em Serviços Turísticos
Empreendedorismo Aplicado ao
Turismo

72

72

FT

Projeto Integrador III:
Planejamento Turístico de

40

Palhoça
Carga horária total

4
FASE

Unidade Curricular

24 Créditos /400 h.

Carga Horária

Pré Requisito

Prática do Idioma Espanhol

36

Espanhol III

Prática do Idioma Inglês

36

Inglês III

Gestão de Pessoas

36

Planejamento e Organização de
Eventos

36

Tecnologia da Informação
aplicada ao Turismo

36

Ecoturismo e Turismo Náutico

36

FT

Consultoria em Turismo

36

FT

36

FT

Gestão da Inclusão social no
Turismo
Desenvolvimento Sustentável e
Urbanismo
Projeto Integrador IV- Viagem
Técnica
Carga Horária Total

72

60
25 créditos/ 420 h.

Projeto
Integrador III
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CARGA HORÁRIA – DISCIPLINAS – 1.620 horas.
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO – 1.620 HORAS.
4.4.6 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar
ESPANHOL – I
Ementa
Dar e pedir informações pessoais. Dar e pedir instruções. Localizar. Fazer comparações.
Narrar ações cotidianas. Propor. Introdução de estruturas básicas da língua Espanhola
necessárias à comunicação no idioma, envolvendo leitura e compreensão de textos
escritos, bem como à produção oral e escrita. Vocabulário. Funções comunicativas
básicas Estruturas gramaticais. Habilidades ao atendimento comercial. Ensino de
vocabulário específico da área da Gestão do Turismo.
Referência Básica
BRUNO, Fátima Aparecida Teves Cabral & MENDOZA, Maria Angélica Costa
Lacerda. Hacia el Español: Curso de Lengua y Cultura Hispánica. São Paulo: Editora
Saraiva, 1999.
CERROLAZA, Matilde, CERROLAZA,
Óscar & LLOVET, Begoña. Planet@. Madrid: Edelsa Didascalia. 1999.
GARCÍA, María de Los Ángeles. GARCÍA, Josephine Sánchez Hernández. Espanhol.
São Paulo: Scipione, 2009
Referência Complementar
GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo & ROMERO DUEÑAS, Romero. Puesta a Punto.
Madrid:
Edelsa
Didascalia,
1998.
MIGUEL, Lourdes & SANS, Neus. Como Suena. Barcelona: Difusión. 1994.
PALOMINO, M. Ángeles. Expresión Oral Dual: Pretextos para Hablar. Madrid:
Edelsa Didascalia. 1998
INGLÊS – I
Ementa
Funções comunicativas básicas; Apresentação de pessoas; Palavras simples e expressões
mais comuns do cotidiano na área da gestão do turismo; Atividades diárias voltadas ao
ato de expressar habilidades interpessoais; Utilização da língua para interpretação, na
perspectiva ocupacional da gestão em turismo, a um contexto de diversidade na
indústria turística global.
Referência Básica
DUCKWORTH, Michael. First Class: English for Tourism: Workbook. Oxford: Oxford
University Press, 2000.
LIBERATO, Wilson Antônio. Inglês Doorwauy. São Paulo: FTD,2004.
STOTT, Trish. HOLT, Roger. DUCKWORTH, Michael. First Class: English for
Tourism: Student's book First Class: English for Tourism: Workbook. Oxford: Editora
Oxford University Press, 2002.
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Referência Complementar
CATUREGLI, Maria Genny. DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager.
UK: Peter Collin Publish, 1999.
NUNAN, David. Designing tasks for the communicative classroom – Great Britain:
Cambridge Language Teaching Library, Reprinted 1989.
RILEY, David Michael. Dicionário Inglês Português: Turismo, Hotelaria & Comércio.
São Paulo: Editora Aleph Peter Collin Publish, 1999.

Fundamentos do Turismo
Ementa
Turismo, conceito e histórico. Termos do Turismo. Classificações do Turismo. Os
agentes do turismo. História do Turismo no Brasil, Santa Catarina e Palhoça. Tipos de
Turismo. Tendências turísticas.
Referência Básica
MOESCH, Marutschka Martini. A produção do saber turístico. São Paulo, Contexto,
Estratégia: Conceitos e Teorias; Gestão Estratégica: Liderança, Posição e Escolhas;
Estratégia Empresarial: Identificação, Bases, Sustentação; Estratégias de Crescimento;
Gerenciamento 2000
OURIQUES, Helton Ricardo. A produção do turismo: fetichismo e dependência.
Campinas, ALÍNEA,{s.d}
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. A Sociedade pós industrial e o profissional em turismo.
4,Ed. Campinas, PAPIRUS, 2001.
Referência Complementar
ACARENZA, Miguel Ángel; HENDGES, Graciela Rabuske. Administração do
turismo: conceituação e organização / planejamento e direção. Bauru, EDUCS, {s.d}
SCIULLI, Edite; PEARCE, Douglas G.; Butler, Richard W. Desenvolvimento em
turismo: temas contemporâneos. São Paulo. CONTEXTO. {s.d}
Estratégia Empresarial
Ementa
Importância da Estratégia; Desenvolvimento Estratégico; As Escolas Estratégicas;
Transformando Estratégia em Ação.
Referência Básica
RICCI, Renato. Hotel : gestão competitiva no XXI : ferramentas práticas de
gerenciamento aplicadas a hotelaria. Rio de Janeiro, QUALITY MARK, 2002.
DUARTE, Vladir Vieira. Administração de sistemas hoteleiros: conceitos básicos. São
Paulo, SENAC, 1996.
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Gestão Estratégica I – Unisul. Florianópolis, 2006.
Referência Complementar
TZU Sun. A arte da Guerra. São Paulo, RECORD, 2002.
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro, ElSEVIERl, 2004.

Comunicação Empresarial Turística
Ementa
Tipos de Leitura. Construção e interpretação de textos acadêmicos e administrativos
(carta de intenção, requerimento, memorando, procuração, declaração etc.). Linguagem
Empresarial. Coerência e coesão. Prática de Oratória. Entrevista. Dinâmicas de grupo.
Produção textual com linha de formação em Administração Empresarial.
Referência Básica
POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. 65. ed. São Paulo,
Saraiva, 1999.
CEGALLA, P. de Domingos. Novíssima Gramática da língua portuguesa. 42. ed. São
Paulo, Nacional, 2000.
RUSHMANN, Doris Van de Meene. Marketing turístico : um enfoque promocional. 6.
Ed. Campinas, PAPIRUS, 2000.
Referência Complementar
MENDES, Gilmar Ferreira [et al.] Manual de Redação da Presidência da República.
Brasília, Presidência da República, 2002.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo,
NACIONAL, 2005.

Gestão do Turismo em Palhoça
Ementa
Potenciais e Atrativos turísticos de Palhoça. Infraestrutura e equipamentos turísticos
necessários para o desenvolvimento sustentável do turismo no município. Qualificação
profissional. Nichos e mercados para a realidade local.
Referência Básica
TYLER, Duncan; GUERRIER, Yvonne; ROBERTSON, Martin. Gestão de turismo
municipal : teoria e prática de planejamento turístico nos centros urbanos. São Paulo,
FUTURA, 1999.
Organização Mundial do Turismo. Desenvolvimento de turismo sustentável: manual
para organizadores locais. Brasília, TURISMO E AMBIENTE, 1998.
SEABRA, Giovanni de Farias. Ecos do turismo : o turismo ecológico em áreas
protegidas. Campinas, PAPIRUS, 2001.
PELLEGRINI FILHO, Américo. Ecologia, cultura e turismo. 5. Ed. Campinas,
PAPIRUS,1993.
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Referência Complementar
Universidade
do
Vale
do
Itajaí,
Desenvolvimento Turístico de Palhoça, São José (SC), 2002.

Plano

de

Sebrae, Plano de Desenvolvimento Turístico de Palhoça, Palhoça (SC) 2000.
Sebrae, Diagnóstico Turístico do Município de Palhoça, Palhoça (SC) 1999.
Pesquisa mercadológica estudo da demanda turística município de Palhoça sinopse
2006. Santa Catarina. SANTUR, 2006.
Legislação Aplicada ao Turismo e ao Meio Ambiente
Ementa
Oferecer aos alunos uma visão geral do Direito aplicado ao Turismo. Identificar as
regras que disciplinam as atividades do turismo no país. Conhecer e analisar o exercício
e a exploração das atividades e serviços turísticos, através das normas jurídicas.
Compreensão da legislação ambiental e requisitos para implantação de equipamentos
turísticos.
Referência Básica
BOITEUX, Bayard do Coutto. Legislação de turismo : tópicos de direito aplicados ao
turismo.Rio de Janeiro, CAMPUS, 2003.
PINTO NETO, Marcos. Manual de direito aplicado ao turismo.Campinas, PAPIRUS,
2001.
PINTO, Antônio Carlos Brasil. Turismo e meio ambiente : aspectos jurídicos. 4. Ed.
Campinas, PAPIRUS, 2001.
Referência Complementar
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial : Teoria Geral e Direito
Societário. Vol. 1. São Paulo, ATLAS, 2008.
Constituição da República Federativa do Brasil. BRASIL São Paulo Saraiva 2004
PROJETO INTEGRADOR – I
EMENTA

Mapeamento dos Equipamentos Turísticos de Palhoça: Equipamento turístico: o que é,
sua importância. Criar e manter atualizado o mapeamento dos equipamentos turísticos
do município.
Referência Básica
MONTANER Montejano, Jodi; FAVANO, Andréa. Estrutura do mercado turístico. 2
ed. São Paulo, Roca, 2001.
SENAC (DN). Introdução ao turismo e hotelaria. Rio de Janeiro, SENAC, 2000.
CÉSAR, Pedro de Alcântara Bittencourt; STIGLIANO, Beatriz Veroneze. Inventário
turístico: primeira etapa da elaboração do plano de desenvolvimento turístico.
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Campinas, ALÍNEA, {s.d}.
Referencia Complementar
PONTEIRO VILAGE, Sérgio. Metodologia en el turismo. México, Trillas, 2000.
SANTUR, Pesquisa Mercadológica Estudo da Demanda Turística. 2006.
BARRETO, Margarita; ASCANIO, Alfredo; MICHAEL, Marylene Pinto. Turismo e
planejamento hoteleiro: avaliação econômica e ambiental. Campinas, PAPIRUS, {s.d}
ESPANHOL – II
Ementa
Expressar opinião e justificar. Explicar causas e consequências. Expressar as finalidades
e intenções. Expressar obrigação e necessidade, possibilidade. Expressar sentimentos.
Aconselhar. Organizar um discurso. Descrever situações. Falar de ações em
desenvolvimento.
Referência Básica
DOMÍNGUEZ,

Pablo,

Bazo,

Plácido

&

HERRERA,

Juana.

Actividades

Comunicativas. Madrid: Edelsa, 1991.
GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo & et al. Gramática de Español Lengua Extranjera:
Curso

Prático.

Madrid:

Edelsa

Didascalia.

1995.

PREPARACIÓN DEL CERTIFICADO DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA –
Niveles inicial, básico y superior. Madrid: Edelsa Didascalia, 1994.
Referência Complementar
ALVES, Adda-Nari M. MELLO, Angélica. Mucho: Español para brasileños. São
Paulo: Moderna, 2001. APARICIO, GALA Blasco. CÁRCERES, Milagros Rodrigues.
Vamos a Hablar: Curso de Lengua Española. São Paulo: Ática, 1995.

INGLÊS – II
Ementa
Competência linguística e comunicativa; Organização de ideias e pequenos textos com
coerência e coesão; Informações; Descrição. Comunicação ao telefone. Orçamentos e
viagens.
Referência Básica
CRUZ, Décio Torres. Inglês para turismo e hotelaria. São Paulo: Disal, 2005.
RICHARD, Jack & LOCKHART, Charles. Reflective Teaching in Second
Language Classrooms. Cambridge: CUP, 1994. ROST, Michael. Worldview. UK:
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Pearson Education, 2002.
Referência Complementar
CATUREGLI, Maria Genny. Dicionário Inglês-Português: Turismo, Hotelaria,
Comércio Exterior. Editora: Aleph-Publicações, s/d.
COLLIN, P.H. DICTIONARY of Hotels, Tourism and Catering Manager. UK: Peter
Collin Publish, 1999.
RILEY, David Michael. Check your vocabulary for Hotels, Tourism & Catering UK:
Peter Collin Publish, 1998.

GESTÃO DE POTENCIAIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS
Ementa
Descoberta de Potenciais Turísticos. Otimização do Atrativo Turístico. Transformação
do Potencial em Atrativo Turístico. Cluster Turístico. Sustentabilidade dos Atrativos.
Referência Básica
CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução á geografia do turismo. São Paulo, ROCA,
2001.
TEIXEIRA, Elder Lins. Gestão da qualidade em destinos turísticos. Rio de Janeiro,
QUALITY MARK, 1999.
KARASSAWA, Newton S. A Qualidade da logística no turismo : um estudo
introdutório. São Paulo, ALEPH, 2003.
Referência Complementar
AMARAL, Ricardo. Cruzeiros marítimos. Barueri, MANOLE, 2002.
TAVARES, Adriana de Menezes. City tour. São Paulo, ALEPH, 2002.
GESTÃO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
Ementa
História da Hotelaria. Tipologia dos meios de hospedagem. Mercado e tendências.
Funcionamento operacional do meio de hospedagem. Custos. Estratégias.
Referência Básica
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 8. Ed. Caxias do Sul, EDUCS, 2001.
SENAC. Pousada : como montar e administrar. Rio de Janeiro, SENAC, 2002.
BARRETO, Margarita; ASCANO, Alfredo; MICHEL, Marylene Pinto. Turismo e
planejamento hoteleiro : avaliação econômica e ambiental. Campinas, PAPIRUS, 2003.
Referência Complementar
FLORES, Paulo Silas Ozores. Treinamento em qualidade : fator de sucesso para
desenvolvimento de hotelaria e turismo. São Paulo, ROCA, 2002.
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RICCI, Renato. Casos e acasos : fatos reais e hilários da hotelaria e do turismo. São
Paulo, QUALITEC, [s.d]
GESTÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS, OPERADORAS E AGÊNCIAS
Ementa
Análise de Atrativos para Roteiros Turísticos Criação e Gestão de Roteiros Turísticos.
Operadoras de Turismo. Implantação e Gestão de Agência de viagens.
Referência Básica
BAHL, Miguel. Viagens e roteiros turísticos. Curitiba, Protexto, 2004.
SILVA Eunice Assini da. Conhecendo Santa Catarina : Opções turísticas. Itajaí,
UNIVALI, 2000.
TOVAR, j. Ramón Iglesias. Comercialización de productos y servicios turísticos.
Madrid, SINTESIS, 1998.
Referência Complementar
O melhor do Brasil : uma seleção de atrações turísticas e passeios imperdíveis. São
Paulo, Publifolha, [s.d]
DE LA TORRE, Francisco. Agencias de viajes y transportacion. 4. Ed. México, Trilhas,
1990.
GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS (A&B)
Ementa
A importância de A & B para o turismo. Culinária típica de Palhoça e região. Bebidas
brasileiras. Custos em A & B.
Referência Básica
CERRA, Javier. Curso de servicios hoteleros : técnicas y organización: gestión de
bebidas: composión de menu y La carta:coctelería y bar. 5. ed. Madrid, PARANINFO,
1999.
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos & bebidas. 2. Ed. Caxias do Sul, EDUCS, [s.d].
GUERRIER, Yvonne; PERES, Lenke. Comportamento organizacional em hotéis e
restaurantes : uma perspectiva internacional. 3. Ed. São Paulo, FUTURA, 1987.
Referencia Complementar
VIEIRA, Eleanara VieIra de; CÂNDIDO, Índio. Glossário técnico: gastronômico,
hoteleiro e turístico. Caxias do Sul EDUCS, [s.d].
PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual do Maître d`hotel. 2. ed. São Paulo, SENAC
São Paulo, 1999.
PROJETO INTEGRADOR II
Ementa
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Planejamento Estratégico para Equipamentos Turísticos em Palhoça: Realização de
planejamentos estratégicos em equipamentos do município.
Referência Básica
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia – 2ª
ed. Porto.
Alegre: Bookman, 2010.
MINTZBERG, Henry; LAMPEL, Joseph; QUINN, James B.; GHOSHAL, Sumantra. O
Processo da Estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006.

PINTO, Miguel Luiz Marun. Fundamentos de administração no turismo. Rio de Janeiro,
INFOBOOK, 2000.
Referencia Complementar
LAGE, Beatriz Helena Gelas; MILONE, Paulo César. Economia do turismo. 7 ed. São
Paulo, ATLAS, {s.d}.
MELGAR, Ernesto Guillenea. Fundamentos de planejamento e marketing em turismo.
São Paulo, CONTEXTO, 2001.
RAMIREZ CAVASSA, César. Gestión administrativa para empresas turísticas. México,
Trillas. {s.d}.

ESPANHOL – III
Ementa
Descrever pessoas e profissões. Expressar-se sobre estados de ânimo e físicos. Relações
humanas. Fazer comparações. Falar do futuro. Expressar involuntariedade. Reclamar.
Relatar no passado. Organizar o passado. Falar de ações anteriores e a outras também
passadas. Transmitir as palavras de outra pessoa. Atender ao telefone, anotar recados e
transmiti-los.
Referência Básica
GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo. Conjugar es fácil en español: de España y de
América.

Madrid:

Edelsa

Didascalia,

1998.

MARTÍN PERIS, Ernesto y SANS BAULENAS, Neus. Gente: curso comunitário.
basado

en

el

enfoque

por

tareas.

Barcelona:

Difusión,

2009.

VALMASEDA REGUEIRO, Miguel Angel. Orientaciones para la enseñanza de la
promunciación en la clase de español como lengua estranjera.

Coleccíon

Complementos – Série Didática. Embajada de España en Brasil.
Referência Complementar
ALVES, Adda-Nari M. MELLO, Angélica. Mucho: Español para brasileños. São
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Paulo: Moderna, 2000.
MARCIAL, Soto Balbás. BALLESTERO-ALVAREZ. Quieres aprender español? São
Paulo: FTD, 1995.
MELONE, Enrique. MENÓN, Lorena. Tiempo español: lengua y cultura. São Paulo:
Atual, 2007.
INGLÊS – III
Ementa
Relato de acontecimentos. Viagem e deslocamento. Informação sobre viagens.
Correspondência. Lazer. Relato de experiências. Comunicação profissional. Tours e
turistas. Estada. Agências de viagem
Referência Básica
BIAGGI, Enaura T. Krieck de. ; STAVALE, Emeri de Giaggi. Enjoy your stay!: Inglês
básico para hotelaria e turismo. São Paulo: Disal, 2004.
NUNAN, David. Task-based language teaching. Cambridge, UK; New York, NY:
Cambridge University Press, 2004.
RICHARDS, Jack R. & LESLEY Tay. New Interchange. Cambridge: University 2000,
Publish 1999.
Referência Complementar
NUNAN, David. Designing Tasks for the Communicatives Classroom. Cambridge:
language

teaching

library

Reprinted,

1989.

CATUREGLI, Maria Genny. Dicionário Inglês Português: Turismo, Hotelaria &
Comércio. São Paulo: Aleph, 1998.
COLLIN, P.H. Check your vocabulary for Hotels, Tourism & Catering.UK: Peter
Collin Publisher, 1998.

GESTÃO DO TURISMO PÚBLICO E DO TERCEIRO SETOR
Ementa
O Papel do Setor Público no Desenvolvimento Turístico. Ações Públicas. O Papel do
Terceiro Setor no Desenvolvimento Turístico. Organizações Turísticas.
Referência Básica
PETROCCHI, Mário. Gestão de polos turísticos. São Paulo, FUTURA, 2001.
Szazi, Eduardo. Terceiro Setor: Regulamentação no Brasil. São Paulo: Ed. Peirópolis
2006. 4ª Ed.
MOLINA E. Sérgio, RODRIGUES, Sérgio. Planejamento integral do turismo : um
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enfoque para a América Latina. Bauru, EDUSC, {s.d}.
Referência Complementar
DIAS, Reinaldo. Planejamento do turismo : política e desenvolvimento do turismo no
Brasil. São Paulo, ATLAS, 2005.
BOULLÓN, Roberto C.; BAPTISTA, Josely Vianna. Planejamento do espaço turístico.
Bauru, EDUCS, 2002
Marketing Aplicado ao Turismo
Ementa
Evolução do conceito de marketing. Sistemas de marketing, estratégias de marketing.
Especificidades do marketing para o turismo.
Referência Básica
BUZZI, Nelita. Marketing hoteleiro. Indaial, ASSELVI, 2002.
COBRA, Marcos. Marketing de Turismo. São Paulo, Cobra, 2001.
PETROCCHI, Mario. Marketing para destinos turísticos. São Paulo, FUTURA, 2004.
Referência Complementar
RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Marketing turístico: um enfoque promocional. 6.
Ed. Campinas, PAPIRUS, 2000.
MELGAR, Ernesto Guillenea. Fundamentos de Planejamento e marketing em turismo.
São Paulo, CONTEXTO, 2001.
ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS
Ementa
Confecção e elaboração de projetos turísticos. Desenvolver a capacidade de
entendimento e criação de estruturas que integram o conceito de projetos sustentáveis.
Projetos Empresariais. Parâmetros de projetos exigidos pelo Ministério do Turismo e
Secretaria de Organização e Lazer de Santa Catarina.
Referência Básica
VARGAS, Ricardo. Manual prático do plano de projeto. Rio de Janeiro: Brasport, 2003.
GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de Projetos. São Paulo: Thonsom Leraning,
2007.
HELDMAN, Kim. Gerencia de Projetos: Fundamentos. Editora Campus, 2005 (ISBN:
8535216847)
Referência Complementar
PETROCCHI, Mario. Hotelaria : planejamento e gestão. São Paulo, FUTURA, {s.d},
2002.
LINDERG, Kreg; HAWKINS, Donald E.; DARIN, Leila Cristina de M. Ecoturismo :
um guia para planejamento e gestão. 4. ed. São Paulo, SENAC São Paulo, {s.d}.
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GESTÃO DE CUSTOS
Ementa
Custos empresariais. Terminologia aplicada a custos. Métodos tradicionais de custeio.
Formação do preço de venda. Métodos modernos de custeio. Fluxo de caixa.
Referência Básica
ZANELLA, Luiz Carlos. Administração de custos em hotelaria. 2. Ed. Caxias do Sul,
EDUCS, 2001.
HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle.
São Paulo: Pioneira Thonson Learning, 2001.
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas
modernas. 2.ed. São Paulo:Atlas, 2008.
Referência Complementar
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com
aplicações na calculadora HP12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9.ed. São Paulo, Atlas, 2003.
EMPREENDEDORISMO APLICADO AO TURISMO
Ementa
Empreendedorismo: bases históricas, o perfil empreendedor, o empreendimento;
Desenvolvimento do Potencial Criativo: teorias da criatividade, o processo criativo;
Ciclo de Vida das Organizações; Mundo dos Negócios: oportunidades,
desenvolvimento, legislação, o processo associativo, consultorias; Plano de Negócio:
uma visão.
Referência Básica
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. São Paulo: Atlas,
2007.
DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DORNELAS, Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Referência Complementar
BERNARDI, Luiz A. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo : ATLAS,
2008.
RAMOS, Fernando H. Empreendedores : histórias de sucesso. São Paulo : SARAIVA,
2005.

PROJETO INTEGRADOR III
Ementa
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Planejamento Turístico de Palhoça: Inserção dos equipamentos no planejamento
turístico municipal. Planejamento setorizado e localizado. Ensaios sobre cluster.
Planejamento municipal e regional.
Referência Básica
TYLER, Ducan, GUERRIER, Yvonne; ROBERTSON, Martin. Gestão do Turismo
municipal: teoria e prática de planejamento turístico nos centros urbanos. São Paulo,
FUTURA, {S.D}.
BOULLÓN, Roberto C.; BAPTISTA, Josely Vianna. Planejamento do espaço turístico.
Bauru, EDUCS, 2002.
PETROCCHI, Mário. Turismo: planejamento e gestão. São Paulo, FUTURA, 2001.
NOVAES, Marlene Huebes; REJOWSKI, Mirian; COSTA, Benny Kramer et. al.
Turismo contemporâneo: desenvolvimento, estratégia e gestão. São Paulo, ATLAS,
{s.d}.
Referência Complementar
CRUZ, Rita de Cássia. Política de turismo e território. São Paulo, CONTEXTO, 2000.
IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do turismo. São Paulo, PIONEIRA, 2001.

PRÁTICA DO IDIOMA ESPANHOL
Ementa
Presentación, expresiones, sentimientos, descripción, regalos, raciones de relativo con
preposiciones, comunicación, solicitud, dudas, deseos, exponer situaciones,
informándose, tiempo, hora, debates, recomendaciones, invitación, empleo, comercio,
encuentro casual, compras, colores, viaje, vacaciones, palabras heterotónicas, cocina,
diálogos, canciones, estilo directo e indirecto, conversación telefónica, encuesta,
Referência Básica
BARBERÁ, Isabel Lopes. et al. Español hoy. São Paulo: Scipione, 2003.
CASTRO, Francisca. et al. Ven. Madrid: Edelsa, 2000.
ROMANOS, Henrique. Espanhol expansión. São Paulo: FTD, 2004.
Referência Complementar
BRUNO, Fátima Aparecida Tevês Cabral. MENDONZA, Maria Angélica Costa
Lacerda. Hacia Español: Curso de Lengua y Cultura Hispánica. São Paulo: Saraiva,
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2004.
DÍAS, Mantel Martins. PACHECO, Maria Cristina Gonçales. Encuentros. São Paulo:
IBEP, 2006.
ROMANOS, Henrique. Expansión. Español en Brasil. São Paulo: FTD, 2002.

PRÁTICA DO IDIOMA INGLÊS
Ementa
Greeting someone, introducing yourself, exchanging personal information, talking about
past activities, talk about past abilities, apologizing, asking for and agreeing to a favor,
giving opinions, expressing a concern, getting someone’s attention, asking for and
giving information, asking a rhetorical question, thanking someone, making a
suggestion, expression probability.
Referência Básica
FERRARI, Mariza Tiemann. RUBIN, Sarah Giersztel. Inglês. São Paulo: Scipione,
2002.
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São
Paulo: Saraiva, 2002.
RICHARDS, Jack C. HULL, Jonathan. PROCTOR, Susan. New Interchange: English
for international communication. UK: Cambridge University Press, 2006.
Referência Complementar
AUN, Eliana. MORAES. Maria Clara Prete de. SANSANOVICZ, Neuza Bilia. New
English Point. São Paulo: Saraiva, 1999.
LIBERATO, Wilson Antônio. Compact English Book. São Paulo: FTD, 1998.
PRESCHER, Elisabeth. PASQUALIN, Ernesto. AMOS, Eduardo. Inglês: Graded
English. São Paulo: Moderna, 2003.

GESTÃO DE PESSOAS
Ementa
As Organizações e a Administração de Pessoal. Evolução da Administração de Pessoal.
Funções Administrativas e Operacionais da Administração de Pessoal. Desafios da
Gestão de Pessoal.
Referência Básica
LACOMBE, F. Recursos Humanos, Princípios e Tendências. Saraiva, São Paulo: 2006.
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. 4a. Edição. São Paulo: Futura, 2001.
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GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papeis profissionais. São Paulo :
ATLAS, 2001.
Referência Complementar
Sciulli, Edite; HALL, Colin Michael. Planejamento turístico : políticas, processos e
relacionamentos. São Paulo, CONTEXTO, {s.d}.
MILKOVICH, George T. & BOUDREAU, John, W. Administração de recursos
humanos. São Paulo: ATLAS, 2000.
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Ementa
Conceito e Histórico de Evento. Importância Econômica dos Eventos na Atividade
Econômica. Tipos e Características dos Eventos. Planejamento e Gestão de Eventos.
Referência Básica
GASYAL, Susana; COSTA, Roberto Cataldo; WATT, David C. Gestão de eventos em
lazer e turismo. Porto Alegre. BOOKMAN, {s.d}
ANGELI, Margarita N. Barreto. Planejamento e organização em turismo. 6 ed.
Campinas, PAPIRUS, 2001.
Eventos e Turismo. UNISUL. 2005
Referência Complementar
Batistela, Sonia Christina. Sustentabilidade nos eventos – p. 9-45. Em: Cadernos De
Pesquisa 2. V.1, n.2 (2002). Curitiba.
ANDRADE, José Vicente de. Gestão em lazer e turismo. Belo Horizonte.
AUTÊNTICA, {s.d}.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO TURISMO
Ementa
Uso estratégico da tecnologia da informação. Administração Estratégica da Informação.
Desenvolvimento de ambientes eficientes/eficazes da tecnologia da informação. Tipos e
usos de informações.
Referência Básica
BISSOLI, Maria Angela marques Ambrizi. Planejamento turístico municipal com
suporte em sistemas de informação. São Caetano do Sul. FUTURA, 2000.
MARQUES, Maria Angel; BISSOLI, Ambrizi. Planejamento turístico municipal com
suporte em sistemas de informação (CD 14) (CD 13) (CD 12). São Paulo, FUTURA,
2000.
COSTA, Roberto Cataldo; O`CONNOR, Peter; BONIN, Maria Valéria. Distribuição da
informação eletrônica em turismo e hotelaria. Porto Alegre, BOOKMAN, 2001.
Referência Complementar
TOMELIN, Carlos Alberto. Mercado de agências de viagens e turismo: como competir
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diante das novas tecnologias. São Paulo, ALEPH, 2001.
Gestão de serviços em tecnologia da informação. UNISUL 2008.
ECOTURISMO E TURISMO NÁUTICO
Ementa
Histórico e conceito. A importância do ecoturismo e turismo náutico na atividade
turística. Potenciais e atrativos destas modalidades em Palhoça.
Referência Básica
WEARING,, Stephen; NEIL, John. Ecoturismo : impactos, potencialidades e
possibilidades. São Paulo, MANOLE, 2001.
SOIFER, Jack. Empreender turismo e ecoturismo. Rio de Janeiro. QUALITY MARK,
{s.d.}
TORRE, Francisco de La. Transportación acuática em el turismo. {s.I.}, Trilhas, 1995.
Referência Complementar
Estudos do turismo brasileiro: estudos e pesquisas na Região Norte: ecoturismo nas
regiões sul e centro-oeste: mercado de trabalho no turismo: meios de hospedagem e
parques temáticos: estudo do mercado intern. EMBRATUR, [s.d.}
LINDBERG, Kreg; HAWKINS, Donald E.; DARIN, Leila Cristina de M. Ecoturismo :
um guia para planejamento e gestão. 4 ed. São Paulo, SENAC São Paulo, {s.d.}.

CONSULTORIA EM TURISMO
Ementa
Análise de tendências de mercado. O papel do consultor em Turismo e Hotelaria. O
processo de consultoria. Elaboração de propostas – negociação. Novos negócios em
Turismo e Hotelaria.
Referência Básica
SERSON, Fernando. Hotelaria : a busca da excelência. 2. Ed. São Paulo, Marcos
Cobra, 1999.
SANTOS, Rejane. ISSO 9000 na hotelaria : o primeiro passo para atingir a excelência.
Rio de Janeiro, QUALITY MARK, {s.d.}
Blocl, Peter. Consultoria : o desfio da liberdade – São Paulo : Makron Books, 1991.
Referência Complementar
PEREIRA, Fábio Henrique. Apostila de Consultoria Empresarial. Florianópolis -2010.
Iannini, Pedro Paulo. Cliente e Consultor: uma parceira para o desenvolvimento
organizacional – Rio de janeiro: EDUFF, 1996.
GESTÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO TURISMO
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Ementa
Conceito, Histórico e Prática da Inclusão Social. Inclusão Social no Brasil. O Turismo
como ferramenta na inclusão social. Turismo e Distribuição de Renda.
Referência Básica
BOULLÓN, Roberto C:, ASSUMPÇÃO, Maria Elena Ortiz. Atividades turísticas e
recreativas : o homem como protagonista. Bauru, EDUCS, {s.d.}
TRIBE, John; LOPES, Maria Cláudia Pires. Economia do lazer e do turismo. 2. Ed. São
Paulo, MANOLE, {s.d.}
PREMIO ETHOS Responsabilidade Social das empresas : a contribuição das
universidades. São Paulo, PEIRÓPOLIS.Vol. 5, 2006.
Referência Complementar
AGUIRRE, Rafael Sanjuanbenito; SIMON, Maria Fernanda Gómez, SANTO, Silvia Di
ET AL. Recreação e turismo para todos. Caxias do Sul. EDUCS. {S.D.}
Curso de graduação em administração a distância-Responsabilidade social corporativa e
terceiro setor UFSC 2007.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E URBANISMO
Ementa
Conceito. Histórico. Mecanismo para o desenvolvimento sustentável. A relação
Urbanismo e Desenvolvimento Sustentável. A importância do urbanismo sustentável
para o turismo. Aplicações no município de Palhoça.
Referência Básica
LEMOS, Amália Inês Geraiges de. Turismo: impactos socioambientais. 3 ed. São Paulo,
HUCITEC, 2001.
RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo e ambiente: reflexões e propostas. 2 ed. São
Paulo, HUCITEC, 1999.
RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Turismo e planejamento sustentável: a proteção
do meio ambiente. 7. Ed. Campinas, PAPIRUS, 2001.
Referência Complementar
SWARBROOKE, John; HOROVITZ, Esther Eva. Turismo Sustentável : setor public e
cenários geográficos, 2 ed. São Paulo, ALEPH, 2000.
CASROVIANNI, Antônio Carlos. Turismo Urbano. São Paulo. CONTEXTO, 2000

PROJETO INTEGRADOR IV
Ementa
Realização de viagem acadêmica: Análise dos potenciais e atrativos turísticos locais,
análise dos equipamentos turísticos, análise do urbanismo e estrutura turística do local
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visitado.
Referência Básica
BRUHNS, Heloisa Turini, SERRANO, Célia LUCHIARI, Maria Tereza D. P. Olhares
contemporâneos sobre o turismo. 2. Ed. Campinas. PAPIRUS, 2000.
REJOWSKI, Mirian. Turismo no percurso do tempo. São Paulo, ALEPH, {s.d}.
BARBOSA, Ycarim Melgaço. O despertar do turismo: uma visão crítica dos nãolugares. São Paulo, ALEPH, 2001.
Referência Complementar
SOUSA, Antônio Álvarez. El ócio turístico en las sociedades industriales avanzadas.
Barecelona, Bosch, 1994.
SWARBROOKE, Johm; HORNER, Susan HRIEGER, Saulo. O comportamento do
consumidor no Turismo. São Paulo, ALEPH, {s.d}.

4.4.7 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem do Curso
O Curso Superior de TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO da
Faculdade Municipal de Palhoça pauta-se em um sistema de avaliação conciso e
coerente com a proposta de ensino aprendizagem que é o cerne de seu Projeto de
Desenvolvimento Institucional.
4.4.8 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

A avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Turismo é realizada de forma diversificada buscando contemplar não
somente os aspectos teóricos, mas práticos, como o projeto integrador. Para tanto os
professores são capacitados para compreenderem, elaborar e aplicar os mais diversos
instrumentos avaliativos, sempre em harmonia com o PDI. São orientados a aplicarem
estudos de caso reais e simulados sobre situações empresariais no âmbito internacional,
nacional, regional e local, bem como a articulação com o Turismo Público.
Os professores são incentivados a aplicarem não somente provas escritas
tradicionais, mas, vários instrumentos de avaliação, priorizando a leitura de obras
técnicas e de conhecimento geral, a realização de atividades intra e extraclasse,
simulando situações que os futuros profissionais vivenciarão.
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Este programa inclui, além das avaliações descriminadas nos Planos de Ensino
das unidades curriculares, que compõe a N1 ou N2, também a realização da Avaliação
de Conhecimento Acumulado, que permite o desenvolvimento da habilidade de pensar
cumulativamente e capacidade de fazer o estudante reciclar a todo o momento os
conhecimentos adquiridos durante o curso.

Componentes de Avaliação

Composição

Avaliação

Avaliação Escrita/Oral Individual
Dinâmicas
Estudos de Caso
Resenhas
Positions

Atividades

Monografias
Filmes
Matérias específicas
Relatórios
Técnicas de Entrevistas



Atingir a frequência mínima de 75% das aulas teóricas e 80% das aulas práticas;



Obtiver média de aproveitamento no período igual ou superior a 7 (sete).
O acadêmico que não atender à frequência mínima definida e obtiver média

semestral igual ou superior a 3,5 (três e meio) e inferior a 6 (seis) pode submeter-se a
Nota três (N3) por disciplina.
A média final é a média aritmética resultante da N3 vezes 3(três) e a média
semestral vezes 2(dois). Para aprovação, a média final deve ser igual ou maior que 6
(seis)
O aluno que ingressar nos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP e desejar
validar disciplinas cursadas em outras IES (Instituição de Ensino Superior), deve fazê-lo
mediante protocolo na Secretaria Acadêmica.
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4.4.9 Avaliação do Curso
Em consonância com as diretrizes normativas do SINAES, a instituição criou a
Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o claro objetivo de oportunizar a
participação do corpo discente, docente, administrativo e comunidade nesse importante
processo de avaliação do curso.
O instrumento desenvolvido para a avaliação do curso contempla indicadores
referentes à estrutura do curso, a coordenação e os professores.
Há também, no instrumento, a oportunidade de manifestação avaliativa sobre o
próprio acadêmico e seu desempenho individual em relação ao curso.
Por meio da apuração e do cruzamento dos dados é possível a verificação da
real situação oportunizando a tomada de decisão para correção de possíveis problemas,
o aprimoramento de programas, atividades e condutas que já apresentam resultados
positivos.
Os resultados são discutidos com o corpo discente, docente e diretivo, sendo
publicado de forma ampla e transparente.
A CPA cuida da avaliação interna dos cursos, utilizando instrumento
apropriado de pesquisa, que atualmente é realizado de forma manual.
Além deste mecanismo utiliza-se como instrumento de mensuração e avaliação
do Curso Superior de Gestão em Turismo: Reuniões com líderes, realizada
mensalmente nas dependências da instituição, e ata em poder desta coordenação e
também reuniões com os professores, realizadas mensalmente ou de acordo com as
necessidades. Porém, a coordenação do Curso mantém contato permanente com
professores da instituição para tratar das situações, de forma mais ágil.

4.4.10 Avaliação Institucional

A avaliação institucional é de grande relevância na FMP, pois, por meio desta a
instituição desenvolve suas ações dentro das dimensões do SINAES (Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior), obedecendo aos critérios para consolidação de
uma faculdade de excelência.
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4.4.11 Comissão Própria de Avaliação – CPA

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Municipal de Palhoça,
constituída por representantes dos vários níveis da Instituição e membro da
comunidade, foi instituída por meio do Regimento Interno da Comissão Própria de
Avaliação, conforme anexo III deste documento.
Adotando como referência as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES, compete à Comissão:
 Conduzir os processos de avaliação internos da Instituição;
 Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais – INEP;
 Coordenar o processo de elaboração do Planejamento da Faculdade;
 Acompanhar

sistematicamente

os

principais

projetos

estabelecidos

no

Planejamento;
 Coordenar o processo de diagnóstico dos principais problemas enfrentados pela
instituição;
 Coordenar e acompanhar os processos de avaliação externa da instituição;
 Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto ao CEE,
no sentido de manter a instituição atualizada sobre esta discussão.

4.4.12 Projeto de Autoavaliação
A avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos produzir
na Faculdade Municipal de Palhoça conhecimentos, pôr em questão os sentidos do
conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos
seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e a capacidade
profissional do corpo docente e técnico administrativo, fortalecer as relações de
cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da
instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas
atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade, conforme preceitua o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
A Avaliação é um instrumento de conhecimento do ambiente acadêmico que
tem como objetivo identificar acertos e problemas e, consequentemente, corrigir rumos
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por meio de um plano de ações dentro da sistemática preconizada pelo Ministério da
Educação e Conselho Estadual de Educação.
A avaliação institucional na FMP tem como propósito, sensibilizar e
conscientizar para educar.
O processo de operacionalização da Avaliação Institucional possui data
marcada no calendário acadêmico da faculdade. No dia determinado, os professores
entram em sala com o instrumento impresso e individualmente cada acadêmico
responde aos questionamentos realizados, obedecendo aos seguintes critérios:
 Infraestrutura
 Corpo Docente
 Coordenação do Curso
 Autoavaliação Discente
 Autoavaliação Docente,

4.4.13 Resultados da Autoavaliação
Assim que a Avaliação Institucional se encerra, o processo de tabulação dos
dados começa. O presidente da CPA apoiado pelos demais membros operacionalizam o
processo e divulgam os resultados em mural próprio da instituição. Agora as
providências tomadas pela Instituição referentes aos problemas e necessidades
levantadas pelas etapas da avaliação são analisadas, levando em conta os resultados.

4.5

ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO

4.6

PROJETO INTEGRADOR
O Projeto Integrador do curso superior de Gestão em Turismo da Faculdade
Municipal de Palhoça está assim estruturado:

FASE

ATIVIDADE

1ª

Mapeamento de Equipamentos Turísticos de Palhoça

2ª

Plano de Negócios para Equipamentos Turísticos em
Palhoça
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3ª

Planejamento Turístico Municipal

4ª

Viagem Acadêmica

4.6.1 Mecanismos de acompanhamento e de cumprimento das atividades
O acompanhamento do desenvolvimento do Projeto Integrador ficará sob a
responsabilidade dos professores de conteúdo que serão designados para esta função.
4.6.2 Formas de Apresentação dos Resultados
O Projeto Integrador é a exteriorização do aprendizado acadêmico fora dos
limites da sala de aula. Ocorre uma maior integração entre aprendizagem acadêmica,
reflexão e conceituação, e a resolução de problemas em organizações a partir da
experiência, buscando melhorar a efetividade na resolução de problemas.
Sendo assim, os acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no
final do semestre letivo apresentam os resultados alcançados no projeto Integrador,
obedecendo à metodologia individual de cada tipo de trabalho.
4.6.3

Participação em Atividades Internas
Visando zelar pela capacitação e qualificação do acadêmico, a Faculdade

Municipal de Palhoça criou no ano de 2007, o Núcleo de Empregabilidade e Relações
com o Mercado (NUREM) voltado a excelência de formação profissional do acadêmico,
democratizando o saber e disponibilizando a comunidade todo o conhecimento
acumulado nas mais diversas áreas da gestão.
O Núcleo de Empregabilidade tem como objetivo intermediar as ações que
impulsionem os acadêmicos para o mercado de trabalho.
O Núcleo de Empregabilidade e Relações com o Mercado é de extrema
relevância para os acadêmicos, uma vez que os aproxima das oportunidades de trabalho
existente. Por meio de uma estrutura simples e sem ônus para a Instituição.
Para a Faculdade Municipal de Palhoça esta ação é de grande relevância, visto
que, expõe a instituição no mercado, fortalecendo o compromisso de ensino de
qualidade e excelência.
E, enfim, para as empresas, o Núcleo de Empregabilidade é o vinculo na busca
do capital intelectual para as organizações.
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O NUREM tem como objetivo captar e concentrar as oportunidades de
trabalho existentes e orientar, preparar e encaminhar os acadêmicos que desejam uma
oportunidade. E como objetivos específicos: Ser catalisador de oportunidades de
trabalho; Promover palestras e cursos de capacitação profissional; Incentivar ações de
orientação profissional; Sensibilizar os empresários e empregadores da região;
Fomentar o mercado com mão de obra especializada.
Alguns eventos e ações que os alunos do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Turismo estarão participando por meio do NUREM:

4.6.4

Empresa Júnior - FMP Júnior
A FMP Júnior possui grandes oportunidades de negócios e parcerias dentro do

―Trade‖ turístico de Palhoça e municípios da grande Florianópolis. O fato de grande
parte dos alunos do curso superior de Gestão em Tecnologia do Turismo ser
oriundos da região sul do município, que é a área turística de Palhoça, criará um
mecanismo de produção técnica e intelectual neste setor que ainda carece destas
importantes ferramentas para o seu desenvolvimento.
Criação do Centro Acadêmico de Tecnologia em Gestão do Turismo

4.6.5

Pesquisa nas Atividades dos Projetos Integradores

Estas pesquisas visam à criação de um banco de dados para dar suporte às ações
governamentais e empresariais do setor turístico no município, o que certamente
contribuirá para a aproximação dos alunos pesquisadores junto ao setor público e
empresarial.

4.6.6

Trote Solidário

A FMP já tem institucionalizado junto aos seus alunos o trote solidário, que visa
arrecadar recursos materiais para entidades filantrópicas do município. Esta ação
aproxima o aluno com o terceiro setor e as ações socioambientais realizadas em
Palhoça.
O Trote Solidário e demais ações serão acompanhadas e dirigidas juntamente
com a Criação do Centro Acadêmico de Tecnologia em Gestão do Turismo.
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4.6.7 Programa de palestras e eventos anuais para os alunos do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo:

EVENTO

OBJETIVO

Palestra CRA - Conselho Estadual de
Administração

Inserir os acadêmicos de Gestão em Turismo
dentro do contexto da profissão de Gestor e
do conselho profissional ao qual farão parte.
Promover a FMP como incentivadora e
propulsora de conhecimentos;
Reunir jovens empreendedores e/ou futuros
empresários para debates;
Fornecer os conceitos e as características do

Fórum de Jovens Empreendedores

empreendedor, de modo que possam
visualizar melhor o planejamento das ações;
Promover o crescimento pessoal e
profissional de cada associado, capacitandoos para transformar os cenários do mercado,
através dos exercícios de liderança
empresarial ou política.

Aula Inaugural

Semana do Turismo

Aula magna realizada na abertura de cada
semestre.
Ciclo de debates junto ao trade turístico de
Palhoça e Santa Catarina
Faz parte das atividades da Semana
Acadêmica, realizada no mês de Outubro, a

Gincana Acadêmica

gincana conta com atividades de
conhecimento e cunho Social, sempre
buscando a integração dos alunos como foco
principal do evento.

4.6.8

Participação em Atividades Externas

Além dos eventos realizados internamente na instituição os acadêmicos do
curso superior de Gestão em Tecnologia do Turismo poderão participar de eventos
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externos, organizados por outras instituições de ensino, ou não, com foco na atividade
turística.

4.6.8.1 Expo Palhoça
O evento pode ser classificado como de sucesso, pois conseguimos dentro de
nossas possibilidades, oferecer à comunidade e visitantes em geral, uma visibilidade de
nossa instituição – FMP, conseguida através do estande e reforçada por meio da
distribuição seletiva de materiais de comunicação (Folders da FMP e da FMP Júnior).

4.6.8.2 Participação em intercâmbio técnico-acadêmico.

4.7 CORPO DOCENTE: PERFIL DOCENTE

Luzinete Carpin Niedzieluk
Possui graduação em Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade
Federal de Santa Catarina (1998), graduação em Curso de Educação Artística Artes
Plásticas-Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1999). Mestrado
em Linguística Textual pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001), e
Doutorado em Linguística Aplicada (UFSC - 2007). Atuou como professora
colaboradora da Universidade do Estado de Santa Catarina e da Universidade
Federal de Santa Catarina e da UNIBAN. Atualmente é professora titular da
Faculdade Municipal de Palhoça, pertence ao Conselho da Instituição. Editora-chefe
da revista Vias Reflexivas, coordenou o curso de extensão: Faculdade da
Maturidade e coordena o NUPE. Tem experiência na área de Linguística, com
ênfase em Linguística Textual e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes
temas: gêneros do discurso, análise dialógica do discurso (BAKHTIN), texto e
ensino,

semiótica,

multimodalidade,

discurso

acadêmico,

jornalístico,

administrativo, literário etc. Atuou como consultora na Acafe, Coperve e em
instituições particulares e públicas.
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Marcos Antônio de Souza
Possui graduação em Adminstração de Empresas pelo Centro de Estudos Superiores
em Turismo e Hotelaria (2005), graduação em Tecnologia Hoteleira pelo Centro de
Estudos Superiores em Turismo e Hotelaria (2004), Especialização em Espaço
Sociedade e Meio Ambiente pelo Instituto Brasileiro de Pós Graduação e Extensão e
mestrado em Maestria en Gestion Turistica - Universidad de Cienfuegos (2008).

Marcelo Roberto da Silva
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina
(1992) e Mestrado em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina
(2005) na área de Planejamento Estratégico. Atualmente é professor da Faculdade
Estácio de Sá, da Faculdade Municipal da Palhoça, de Pós-Graduação e de MBA
Executivo, Administrador da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Assessor
Técnico da Secretaria de Transportes, Mobilidade e Terminais e Avaliador do
Conselho Estadual de Educação (CEE). Tem experiência na área de Administração,
com ênfase em Planejamento Estratégico, atuando principalmente nos seguintes
temas: transporte e trânsito, logística, administração geral, administração pública,
gestão estratégica, gestão de processos, ensino à distância e empreendedorismo.

Giancarlo Philippi Zacchi
Turismólogo formado pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Florianópolis,
é Mestre em Administração pelo Centro de Pós-Graduação em Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina. É membro titular da cadeira 12 da
Academia de Letras de São José, SC., tendo alguns livros publicados na área de
literatura brasileira. Autor de diversos artigos científicos publicados atuou como
professor substituto na Universidade Regional de Blumenau, SC, nas disciplinas de
Política, Planejamento e Gestão do Turismo; Planejamento de Espaços e
Equipamentos de Lazer; Itinerários Turísticos e Introdução ao Turismo e ao Lazer.
Foi Coordenador Adjunto do Curso de Turismo Rural e Hotelaria das Faculdades
Integradas Facvest, em Lages, SC e como professor lecionou as cadeiras de
Planejamento e Organização do Turismo; Planejamento de Eventos e Administração
do Turismo Rural. Foi Coordenador do Curso de Turismo da Faculdade de
Tecnologia e Ciências de Feira de Santana, na Bahia, onde desenvolveu também as
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funções de docente nas áreas de Planejamento e Organização do Turismo,
Administração Mercadológica e Implantação, Desenvolvimento e Avaliação de
Projetos. Foi palestrante convidado no Programa de Atendimento e Informações aos
vendedores de Pista da Rede Texaco em Lages, SC. Atualmente é professor de PósGraduação em Desenvolvimento Sustentável e Auditoria Ambiental na Faculdade
de Ciências Sociais e Aplicadas do Paraná, em Curitiba tendo lecionado as
disciplinas de Gestão Hospitalar e Gestão Ambiental Urbana na Bahia, bem como
leciona em nível de Graduação as disciplinas de Visão Sistêmica das Organizações,
Comportamento Organizacional, Modelos de Gestão, Tópicos Especiais em
Administração Mercadológica I, Organização, Sistemas e Métodos. Atua como
consultor da NBR ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade e NBR ISO 14000
Sistemas de Gestão Ambiental em setores ligados a Hospitalidade, Alimentos e
Bebidas, Supermercados, Transporte Urbano e Revendas de Veículos. Apresenta
vasta experiência prática na elaboração de planos, programas e projetos em Sistemas
de Gestão e Análise Diagnóstica Setorizada.

Alissane Lia Tasca da Silveira
Graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (1994-1998).
Especialização em Direito Empresarial pela Universidade Castelo Branco - UCB (19992000) e Mestrado em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL(1999-2001). Doutorado em Administração e Turismo pela Universidade do
Vale do Itajaí - UNIVALI (2009 - atual) Professora no Curso de Direito da
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (2001-2008). Membro Efetivo de Comissão
Para Processo Seletivo Externo Docente da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
(2003-2003).Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica - UNIVALI(20042006).Coordenadora do Escritório Modelo de Advocacia - EMA - UNIVALI (20042006). Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário
Municipal de São José (2006-2007). Vice Reitora Administrativa do Centro
Universitário Municipal de São José (2007-2008)(Decreto n. 23164/2007). Vice Reitora
Acadêmica do Centro Universitário Municipal de São José (2009-2009) (Decreto
29.240/2009). Servidora Pública Municipal, com lotação no Centro Universitário
Municipal de São José - USJ -Professora Titular - Direito Empresarial e Direito do
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Trabalho e Previdenciário - nos Cursos de Administração e Ciências Contábeis (2006atual). Sevidora Pública Municipal, com lotação na Faculdade Municipal de Palhoça FMP - Professora Titular - Direito Empresarial no Curso de Administração (2011 atual). Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (Estado de Santa Catarina) OAB/SC (1999-atual).

Edinalda Silveira de Souza Pires
Licenciada

em

Letras

Português/Inglês/Espanhol.

Licenciada

em

Pedagogia.

Especialista em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares.

Marcelo José Cavalcanti
Possui graduação em Administração pela Fundação de Estudos Superiores de
Administração e Gerência (1989) e mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008). Atualmente é coordenador de curso
da Faculdade União Bandeirante - Complexo Uniban e, Professor da Graduação e Pós
Graduação da Faculdade Municipal de Palhoça e Faculdade Anhanguera. Tem
experiência na área de Administração Geral, Administração Pública e Administração de
Pessoas. Consultor de Gestão de Pessoas em empresas públicas e privadas.

Rafael Dall Agnol
Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais -Direito pela Universidade Luterana
do Brasil (1999), mestrado em Gestão Ambiental pela Engenharia de Produção da
Universidade Federal de Santa Catarina (2000) e doutorado em Engenharia de Produção
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006) onde trabalhou a performance
jurídico ambiental das organizações produtivas. Atualmente é professor da Faculdade
Municipal de Palhoça e da Faculdade Estácio de Sá Santa Catarina e advogado
autônomo - proprietário da Dall´Agnol Advogados Associados. Tem experiência na
área jurídica, com ênfase em Direito Empresarial e Ambiental, atuando principalmente
nos seguintes temas: meio ambiente, turismo, hotelaria, planejamento e gestão.

79

4.8 COMPOSIÇÃO
O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do turismo é
constituído pelos integrantes da carreira do magistério superior e pelos professores
Colaboradores e Visitantes.
O professor colaborador pode ser contratado por período determinado, para
atender a necessidades eventuais dos Cursos. O professor visitante pode ser contratado
para atender a programas específicos do ensino, pesquisa e extensão, devendo a escolha
recair em pessoa com titulação equivalente ao grau de doutor.
O provimento e exercício do corpo docente são regulados pelo Estatuto e
Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça.
A carreira do magistério superior é composta por 03 (três) categorias
funcionais, designadas como Professor I, Professor II e Professor III.
O ingresso do professor na carreira do magistério superior faz-se mediante
Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com o regulamento próprio, cujos prérequisitos básicos são os seguintes:
 Professor III - Ser portador do título de Doutor, ou equivalente, na área
que irá atuar obtido nos termos da lei;
 Professor II - Possuir o título de Mestre na área correspondente, ou
equivalente, obtido nos termos da lei;
 Professor I - Possuir o título de Especialista, ou equivalente, nos moldes
da legislação vigente.
A progressão na carreira do magistério superior ocorrerá de acordo com os
seguintes critérios:
a)

de Professor I para Professor II, mediante a obtenção do grau de Mestre;

b)

de Professor II para Professor III, mediante a obtenção do grau de Doutor.
Somente são considerados os títulos, graus, diplomas e certificados:
b.1) em áreas de estudo diretamente relacionadas com a atividade do docente;
b.2)

expedidos por curso nacional credenciado pelo Conselho Nacional de

Educação - CNE ou, quando estrangeiro, revalidado, nos termos da legislação
vigente.
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4.9

PLANO DE CARREIRA

Os docentes integrantes da Carreira do Magistério Superior têm sua remuneração
composta pelos valores definidos como segue, sendo que os docentes efetivos
portadores de título de Mestre perceberão 10% sobre o valor do vencimento do seu
cargo e os portadores de título de Doutor perceberão 20% sobre o valor do
vencimento do deu cargo, a título de gratificação:

CARGA HORÁRIA

PROFESSOR

10

R$ 825,05

16

R$ 1.320,08

24

R$ 1.980,13

32

R$ 2.640,17

40

R$ 3.321,00

Acresce 45% a título de regência de classe.

Constituem deveres e atribuições do docente:
A- Cumprir a carga horária prevista no regime de trabalho docente, ministrando e
orientando o ensino da unidade curricular sob sua responsabilidade, executando,
integralmente, com qualidade pedagógica, o programa aprovado pelo Curso;
B- Desenvolver projetos de pesquisa e extensão sob sua responsabilidade;
C- Observar as disposições regulamentares quanto à frequência e avaliação dos
acadêmicos;
D- Fornecer ao Curso, no prazo estabelecido, as notas, frequência de cada acadêmico,
bem como diário de classe;
E- Sugerir ao coordenador de curso, medidas necessárias ao melhor desempenho do
ensino, pesquisa e extensão;
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F- Participar das reuniões do NDE de Curso e de outros quando deles fizer parte,
sendo obrigatória a presença.
4.10 REGIME DE TRABALHO
Os Regimes de Trabalho dos docentes são os seguintes:
I.

40 (quarenta) horas semanais;

II.

32 (trinta e duas) horas semanais;

III.

24 (vinte e quatro) horas semanais;

IV.

16 (dezesseis) horas semanais;

V.

10 (dez) horas semanais.

4.10.1 Corpo Docente: atuação nas atividades acadêmicas

4.11 DEDICAÇÃO AO CURSO
Cada docente poderá ministrar até 03 (três) unidades curriculares por semestre,
desde que o mesmo possua habilitação para ministrar a mesma.

4.12 CORPO DISCENTE: ATENÇÃO AOS DISCENTES
4.12.1 Apoio à promoção de eventos internos
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo desenvolverá várias
atividades de extensão, como a recepção dos novos calouros, com a participação efetiva
do Corpo Diretivo e dos demais acadêmicos do curso. Há também a organização de
palestras e seminários integrativos durantes os semestres cuja iniciativa pode ser dos
acadêmicos, professores e comunidade.
4.12.2 Apoio à participação em eventos externos
Os eventos externos serão divulgados no mural e quando disponíveis,
virtualmente encaminhados a todas as turmas via correio eletrônico pela Coordenação
do Curso com o objetivo de estimular a participação em eventos relacionados à área do
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turismo. Os acadêmicos e docentes também encaminharão informações sobre eventos
para a Coordenação do Curso que encaminha para as outras turmas.
Além disso, serão organizadas visitas á outras instituições de ensino,
instituições governamentais, eventos e locais de interesse turístico.
4.12.3 Atendimento extraclasse
Todo acadêmico poderá solicitar e agendar horário para atendimento
extraclasse com docentes e/ou coordenador de curso. O mesmo deverá agendar com o
próprio docente ou coordenador dentro do horário divulgado no mural próprio da
secretaria da Faculdade.

4.13 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

4.14 FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
TÉCNICO-

FUNÇÃO

ADMINISTRATIVO
Aryane Oliveira Velho

FORMAÇÃO

Assistente Administrativo Graduação em Direito
Graduação em Direito

Carolina Silva

Assistente Administrativo

Daniely Freitas de Bona Estagiária

Experiência
Profissional
Estágios na área
jurídica
Auxiliar Jurídico,

Especialização em Direito Administrativo e de
Público

Licitações

Ensino Fundamental

Estagiária

Graduação em Pedagogia
Edinalda Silveira de
Souza Pires

Secretária Acadêmica

e Letras;
Especialização em

Professora

Educação
Eduardo Nascimento e
Souza

Cobrador de ônibus;
Assistente Administrativo

Jani Tadéa Andrade
Wiggers
Leonardo de Souza

Operador de
telemarketing

Eduardo Pedro de Sousa Professor
Fabiano Hillesheim

Ensino Médio

Vigia

Graduação Licenciatura

Secretário

em Língua Portuguesa

Acadêmico

Ensino Médio

Vigia

Graduação em Pedagogia; Professora de séries
Secretária Administrativa

Assistente Administrativo

Especialização em

iniciais; Orientadora

Educação

Educacional

Ensino Médio

Técnico de
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Valverde

Informática;
Professor
Graduação em

Professor;

Marcelo Roberto da

Coordenação do Curso de Administração;

Coordenador do

Silva

Administração

Mestrado em

Curso de

Planejamento Estratégico

Administração

Serviços Gerais

Ensino Fundamental

Serviços Gerais

Diretora Administrativa

Graduação em Pedagogia

Maria de Fátima
Cardoso
Maria do Carmo
Rodrigues Hillesheim

Professora
aposentada

Graduação em
Mariah Terezinha do
Nascimento Pereira

Diretora Executiva

Administração;
Mestrado em

Professora

Administração
Osana Laurentino da
Silva

Perci de Freitas

Auxiliar de Secretaria

Coordenação do Curso de
Pedagogia

Marcos Fellippe

Agente

Santiago

Operacionais

Marilene Garczal

Agente

de

de

Serviços

Serviços

Operacionais

Ensino Médio

Auxiliar de
Biblioteca

Graduação em Pedagogia; Professor;
Doutor em Engenharia da

Coordenador do

Produção

Curso de Pedagogia

Ensino Fundamental

Frentista

Ensino Médio

Auxiliar de Produção

Graduação em Ciências
Sociais;
Graduação em Geografia;
Maristela Vieira de
Medeiros

Especialização em
Diretora Acadêmica

Geografia do Brasil;

Professora

Especialização em Gestão
Escolar;
Mestre em Antropologia
Educacional;

Rosinei de Lourdes
Peixer
Samuel Cripaldi de
Souza

Bibliotecária

Estagiário

4.15 INSTALAÇÕES GERAIS

Graduação em
Biblioteconomia
Ensino Fundamental

Bibliotecária

Estagiário
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Utiliza-se um espaço físico próprio para as atividades da Faculdade, contando
com um prédio de três pisos, assim distribuído:
1º piso - 01 (uma) sala de Recursos Multimídia, 02 (duas) salas para o Laboratório de
Informática, 01 (uma) sala para o Centro Acadêmico, 01 (uma) sala de aula para o
Curso de Administração, 02 (duas) salas de aula para o Curso de Pedagogia, 01 (uma)
sala para Reprografia, 01 (uma) sala para atendimento dos Estágios, 01 (uma) sala para
Depósito, 01 (uma) Cantina, 02 (dois) sanitários (masculino e feminino);

2º piso - 06 (seis) salas de aula para o Curso de Pedagogia, 07 (sete) salas de aula para o
Curso de Administração, 01 (um) Auditório com banheiros, 01 (uma) Recepção;

3º piso - 01 (uma) sala para as Coordenações de Curso, Secretaria e Direção
Acadêmica; 01 (uma) sala para a Direção e Secretaria Administrativa; 01 (uma) sala
para a Direção Executiva; 01 (uma) sala de Professores; 01 (uma) sala para
Coordenação de Projetos; 01 (uma) sala de aula do Curso de Pedagogia e PósGraduação, 01 (uma) sala para a Empresa Júnior, 01 (uma) sala para agendamento de
Recursos Multimídia, 01 (um) Refeitório, 01 (uma) sala para atendimento dos Trabalhos
de Conclusão de Curso.

A Faculdade Municipal de Palhoça está instalada em uma das melhores regiões
do município de Palhoça, o bairro Ponte de Imaruim. Esse local é servido por várias
linhas de ônibus e de fácil acesso pela BR 101, bem como pela Avenida Aniceto Zachi
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que liga o bairro ao município de São José e ao centro de Palhoça. O terreno onde se
localiza a Faculdade Municipal de Palhoça possui 5.500 m² com estacionamento para
100 carros.
O edifício possui 3 pavimentos, sendo o terceiro piso com: 3 salas de 100 m²
para a parte administrativa. Sala de professores, sala da empresa Junior e sala para
atendimento extraclasse.
No segundo piso, localizam-se 14 salas de aula com 90 m², a recepção acadêmica e um
auditório para 500 pessoas.

No térreo localizam-se: Cantina com capacidade para atender 55 pessoas
simultaneamente, sala de reprografia, biblioteca, 2 laboratórios com 30 computadores, 8
salas de aula.
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4.16 ACERVO – FORMAÇÃO GERAL
A FMP possui todos os livros exigidos na bibliografia básica das unidades
curriculares do curso.

4.17

ACERVO – FORMAÇÃO ESPECÍFICA
O acervo que possuímos é específico para as unidades curriculares dos cursos
de Administração, Pedagogia e Turismo, sendo que muitos títulos servem para mais de
uma disciplina e curso.

4.18

ACERVO – PERIÓDICOS, BASE DE DADOS ESPECÍFICAS, JORNAIS E
REVISTAS
Há um grande número de periódicos relacionados ao campo de saber da área
turística, (revista Viagem, revista Retos Turísticos (revista cubana de investigaciones
Turísticas), revista Gerencia de Hoteles & Restaurantes) como também,. jornais do
município.

4.19

POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DE ACERVO
Os professores, a bibliotecária e os acadêmicos estão sempre buscando
atualizar o acervo. Além de recebermos títulos de outras instituições como o IFSC
(Instituto Federal de Santa Catarina), Tribunal

de Justiça de Santa Catarina, entre outros.

87

4.20

SISTEMA DE ACESSO DOS ACADÊMICOS À DISTÂNCIA AOS RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS
Ainda não se possui esta tecnologia disponível aos discentes, porém é plano da
instituição viabilizar esta importante ferramenta até o ano de 2013.

4.21

4.22

RECURSOS TECNOLÓGICOS


02 Retroprojetores;



07 Data shows;



―02 Televisores 29‖;



01 DVD.



01 máquina fotográfica digital



02 caixas de som, e 20 micro caixas



01 microfone sem fio.



02 telas para projeção



60 computadores



01 notebook



02 impressoras



08 Lousas digitais

INSTALAÇÕES ESPECIAIS E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS
4.22.1 Adequação da Infraestrutura para o Atendimento aos Portadores de
Necessidades Especiais
O edifício da Faculdade Municipal de Palhoça possui rampa de acesso para
cadeirantes até as salas de aula. No estacionamento, duas vagas são destinadas para
portadores de necessidades especiais. O banheiro masculino e feminino também
disponibiliza adaptações especiais. As portas com largura de acordo com a NBR 9050,
cadeiras com braço para canhoto e corrimão.
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Ainda contamos com outras estruturas necessárias para efetuar o processo de
Inclusão Social às pessoas com mobilidade reduzida, necessidades especiais, e ou
qualquer outra dificuldades.

4.22.2 Laboratório de Informática
A Faculdade Municipal de Palhoça possui 2 laboratórios de informática com sessenta
máquinas ao total. Além de internet a cabo em todas as máquinas da instituição, a
mesma disponibiliza internet via wirelles a todos os alunos.

4.23 ESTRATÉGIAS E MEIOS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
A Divulgação de documentos de interesse da Comunidade em Geral, Editais,
eventos, entre outros é feita por meio do/da:
 Mural específico do Curso no corredor central;
 Home-page da Faculdade www.fmpsc.edu.br/pub;
 Endereço eletrônico de cada turma/fase do Curso;
 Mural na Secretaria;
o Home-page da Prefeitura Municipal de Palhoça www.palhoca.sc.gov.br
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4.24 ANEXOS
4.24.1 Anexo I
NORMAS INTERNAS DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ACUMULADO –
ACA.

O que é a A.C.A.?

A ACA é uma avaliação sistêmica que tem por objetivo medir o grau de
aprendizado dos acadêmicos durante o semestre. A avaliação contempla vários
conteúdos ministrados ao longo do semestre letivo do curso de tecnologia em gestão do
turismo.
Tem uma função que permite o desenvolvimento da habilidade de pensar
cumulativamente e capacidade de fazer o estudante reciclar a todo o momento os
conhecimentos adquiridos durante o curso.

Quem fará a ACA?
Todos os alunos regularmente matriculados na faculdade municipal de palhoça,
tanto do curso superior de tecnologia em gestão do turismo, administração de empresas
e os alunos de pedagogia.

Onde acontecerá a ACA?
A ACA ocorrerá nas dependências da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP,
especificamente na sala de aula de cada turma.

Quando acontecerá a ACA?
A avaliação será realizada em dia normal de aula estabelecido no calendário
acadêmico. É importante lembrar que será utilizado o horário de aula.

Quanto vale a Nota da Avaliação?
A avaliação de Conhecimentos Acumulados fará parte do plano de ensino de
cada disciplina, integrando parcialmente a N2, com um percentual de 10%.
Quanto à divulgação das notas:
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Somente terá acesso às notas o acadêmico regularmente matriculado. As notas não serão
divulgadas em murais. Apenas o desempenho por turma.
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
 O acadêmico não poderá usufruir do recurso de 2ª chamada obedecendo às
regras da instituição;
 Será utilizado o período normal de aula para aplicação da avaliação;
 Os professores entrarão normalmente em sala nos respectivos horários de suas
aulas;
 A chamada será realizada normalmente, computando em sua carga horária de
aula, este momento.
 Cada professor da fase deverá encaminhar 5 questões com gabarito.
 A ACA será baseada em um texto escolhido e votado pelos professores
pertencentes à comissão organizadora e as questões deverão ser elaboradas com
base neste texto.
 O texto base deverá ser escolhido de modo que possibilite a interdisciplinaridade
entre as unidades curriculares condizentes com a fase em questão.
 A prova será corrigida por uma comissão de professores designada pela
coordenação.
 Cada professor fará a correção das questões que corresponde a sua disciplina
atribuindo ao acadêmico a nota individual.
 A Avaliação de Conhecimento Acumulado será composta por 5 questões de cada
matéria.

Mariáh T.N Pereira
Diretora Executiva

Marcos A. Souza
Coordenador – Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo
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4.24.2 ANEXO II – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

Criada pela Lei Municipal N. 2.182, de 25 de outubro de 2005.

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I - Da Finalidade

Art. 1º - A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Municipal da Palhoça CPAFMP tem como finalidade a condução dos processos de avaliação de todos os
aspectos e dimensões do ensino superior da FMP, conforme o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n. 10.861, de
14/04/2004, publicada no DOU de 15/04/2004.

Parágrafo Único - A CPA/FMP é designada por Ato da Direção Executiva e deve atuar
em estreita relação com a Diretoria Acadêmica e segundo as disposições deste
Regimento, que por sua vez baseia-se especialmente na Lei n. 10.861/2004, nos atos
ministeriais que regulamentam o SINAES e nos atos da Direção Executiva que
regulamentam a avaliação institucional na FMP.

Seção II - Da Composição

Art. 2º - A CPA/FMP tem a seguinte composição:

I. Presidente:
II. Membros representantes, que têm mandato de 1 (um) ano, a contar de sua
designação, permitida a recondução:
1 (um) representante docente do curso de Administração;
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1 (um) representante docente do curso de Pedagogia;
1(um) representante docente do curso superior em Tecnologia em Gestão do Turismo
b) 1 (um) representante do corpo técnico administrativo;
c) 1 (um) representante discente;
1 (um) representante da comunidade externa.
1 (um) Representante da administração pública municipal

§1.º O representante dos discentes é indicado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade
Municipal da Palhoça.

§2.º As indicações de representantes dos docentes devem recair, preferencialmente,
sobre professores contratados em regime de tempo integral na FMP, buscando-se evitar,
na composição da CPAFMP, a participação de mais de um integrante com atuação na
mesma área de conhecimento.

§3.º As indicações de representantes dos discentes devem recair sobre acadêmicos
matriculados da segunda à penúltima série do curso, com frequência regular, de cujo
prontuário escolar não conste qualquer registro de reprovação em unidade curricular ou
aplicação de sanção por falta disciplinar.

§4.º As indicações de representantes da sociedade devem recair sobre pessoas que
atendam aos seguintes requisitos:

a) com formação universitária, comprovada por cópia do diploma de curso superior;
b) que não apresente qualquer empecilho para um relacionamento amistoso com a
administração da FMP, confirmado com a aceitação desta Direção Executiva,
para a indicação

94

§1.º a perda, durante o mandato, da condição comprovada quando da indicação,
implica na perda da representação exercida, podendo haver a nomeação de
substituto para a
c) complementação do mandato, atendidas as mesmas condições estabelecidas
para a indicação do substituto.

Art. 3º - Poderá ocorrer o desligamento de qualquer dos integrantes da CPAFMP nos
seguintes casos:

I. A pedido justificado do próprio integrante ou do órgão ou autoridade que o indicou;
II. Por sinalização da presidência da CPAFMP, quando do não cumprimento da
representação para a qual o integrante foi indicado ou quando da perda da condição
comprovada quando da sua indicação.
Parágrafo Único - A efetivação do desligamento de integrante da CPAFMP caracteriza a
vacância da representação em questão.

Art. 4º - A substituição de integrantes da CPAFMP, seja por vacância da representação
ou por impedimento temporário de membro representante, se fará conforme critérios
estabelecidos pela Direção Executiva.

Art. 5º - O desligamento e a conseqüente substituição de integrante da CPAFMP devem
ser comunicados ao Ministério da Educação, fazendo-se a devida atualização no
Cadastro da Comissão Própria de Avaliação da FMP, na página eletrônica do INEP.

Seção III - Das Competências

Art. 6º - Compete à CPAFMP:

I. Conduzir e responsabilizar-se pela realização das avaliações do ensino superior
ministrado pela FMP;
II. Definir o calendário anual das suas atividades e o cronograma de cada execução da
auto-avaliação institucional;
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III. Definir os instrumentos a serem utilizados para a avaliação de cada dimensão ou
aspecto do ensino superior na FMP, de acordo com as normas estabelecidas pelos
órgãos ministeriais de avaliação do ensino superior;
IV. Propor os instrumentos a serem utilizados para a sensibilização da comunidade
acadêmica e para a divulgação dos resultados das avaliações realizadas;
V. Prestar informações à Direção Executiva da FMP e aos órgãos de avaliação do
ensino superior, sempre que solicitadas;
VI. Zelar pelo cumprimento do disposto neste Regimento Interno e na legislação federal
concernente à avaliação do ensino superior.

Art. 7º - À presidência da CPAFMP incumbe:
I. solicitar dos setores ou órgãos responsáveis, as indicações de nomes para integrar a
CPAFMP;
II. convocar os membros da CPAFMP para as reuniões ordinárias, que devem acontecer
semestralmente, e para as reuniões extraordinárias, sempre que necessário;
III. oferecer aos membros da CPAFMP o apoio necessário à realização de suas
atividades;
IV. encaminhar à Diretora Executiva, para homologação, as propostas e resultados de
atividades aprovados pela CPAFMP;
V. divulgar o calendário anual de atividades da CPAFMP;
VI. divulgar os critérios a serem utilizados para as avaliações dos diversos aspectos e
dimensões do ensino superior, bem como para a publicação de seus resultados após
homologação desta Direção Executiva;
VII. publicar os resultados de cada avaliação realizada sob a responsabilidade da
CPAFMP e encaminhá-los aos órgãos competentes para consideração;
VIII. zelar pela observação da ética e dos atos normativos referentes à avaliação
institucional, em todos os procedimentos da CPAFMP.

Art. 8º - Presidência da CPAFMP incumbe a responsabilidade pela sistematização e
coordenação dos trabalhos da Comissão e a produção dos documentos pertinentes.

Art. 9º - Compete a cada integrante da CPAFMP:
I. comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado; e
II. participar de todo o processo de auto-avaliação institucional.
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CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO

Art. 10 - As convocações para reunião da CPAFMP são feitas por escrito, com a
indicação do local, da data e do horário de início dos trabalhos, bem como da pauta de
assuntos.
Parágrafo Único - Quando uma reunião não puder ser concluída na sessão em
andamento, ao encerrar a sessão a presidência deve fixar a data e o horário para a sessão
subseqüente, para a qual todos os integrantes ficam automaticamente convocados.

Art. 11 - As decisões da CPAFMP, quando necessárias, serão tomadas por maioria
simples de votos, cabendo à Presidência apenas o voto de qualidade, em caso de
empate.

Art. 12 - De cada reunião da CPAFMP deve ser lavrada ata sucinta, que deve ser
subscrita pela presidência, pela vice-presidência executiva e pela pessoa que a
secretariou.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CPAFMP.

Art. 14 - Não cabe pedido de recurso ou reconsideração quanto aos procedimentos ou
instrumentos de avaliação e divulgação definidos pela CPAFMP.

Art. 15 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho da
Faculdade de Palhoça – CONFAP.
4.24.3 ANEXO III – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

REFERENTE À INFRAESTRUTURA DA FMP
Laboratório de Informática
Qualidade dos computadores (uso individual)
Qualidade do Kit multimídia (TV + Computadores + DVD player)

MB
06

B
1
5

R

F
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Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, quadro branco, pincel
para quadro branco, lixeiras)
Isolamento acústico
Climatização
Iluminação
Limpeza
Qualidade de atendimento (monitor/aluno)
Acesso à internet e e-mails
Instalações Sanitárias
MB
Limpeza
Papel toalha/sabonete/papel higiênico
Secretaria Acadêmica
MB
Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, lixeiras)
Qualidade de atendimento (Atendentes/aluno)
Biblioteca
MB
Qualidade dos Computadores
Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, lixeiras)
Isolamento acústico
Climatização
Iluminação
Limpeza
Nível do acervo disponível (qualidade e quantidade)
Exposição e localização do material bibliográfico (fitas de vídeo,
jornais, periódicos, revistas, livros, etc.)
Qualidade de atendimento (bibliotecário/aluno)
Salas de Aula
MB
Qualidade dos equipamentos de apoio (retro projetor e kit
multimídia)
Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, quadro branco, pincel
para quadro branco, lixeiras)
Isolamento acústico
Climatização
Iluminação
Limpeza
Referente a Coordenação de Curso: Local de Atendimento MB
aos Alunos
Qualidade das instalações (cadeiras, mesas)
Isolamento acústico
Climatização
Iluminação
Limpeza
Nível de atendimento (coordenador/aluno)
Tabulação dos dados referente à Avaliação do Coordenador
Avaliação Coordenador de Curso
Tem atitudes positivas e inovadoras
Mantém o clima de respeito mútuo e ético

MB

B

B

R

F

B

R

F

B

R

F

B

R

F

B

R

F

de Curso

R

F

Articula o curso com o mercado de trabalho
Participa das ações cotidianas do curso
Discute resultados gerais da avaliação institucional
Promove ações de responsabilidade social
Estimula a produção científica e a participação nos eventos
Estimula o desenvolvimento de projetos de extensão/pesquisa
Estimula o desenvolvimento de projetos de pós-graduação
Incentiva a interdisciplinaridade
Tabulação dos dados referente à Auto Avaliação Discente
Auto Avaliação Discente

MB

B

R

F
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Assiduidade às aulas (presença e pontualidade em sala de
aula)
Participo nas aulas, com levantamento de questões e
sugestões para ampliação do meu conhecimento.
Realizo atividades acadêmicas extraclasse.
Acompanho o desenvolvimento das aulas pelo plano de ensino
Realizo consultas bibliográficas para o aprofundamento dos
conteúdos
Minha relação de respeito mútuo e ética com os professores
Procuro informações quanto a projetos de pesquisa e extensão
Frequento a biblioteca
Assimilo o conteúdo programático
SOBRE OS PROFESSORES E DISCIPLINAS MINISTRADAS EM 2012/1
1ªFase Administração
MB

B

R

F

MB

B

R

F

MB

B

R

F

MB

B

R

F

Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação precisa e clara, das atividades solicitadas.
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos,
jornais e revistas complementares às aulas
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, jornais e
revistas complementares às aulas
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, jornais e
revistas complementares às aulas
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
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(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, jornais e
revistas complementares às aulas.
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
MB

B

R

F

MB

B

R

F

Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, jornais e
revistas complementares às aulas
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
Clareza na exposição do conteúdo da unidade curricular
(linguagem clara e acessível)
Integração do conteúdo de sua unidade curricular com outras
do curso (Interdisciplinaridade)
Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas
Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, jornais e
revistas complementares às aulas
Utilização de técnicas e recursos de ensino variados
Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de Ensino)
Cumprimento do horário de aula
Disposição de atender ao estudante quando solicitado
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, atenção e
trabalho produtivo com os estudantes
Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias
durante as aulas
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4.24.4 ANEXO IV – CARTAS DE APOIO À CRIAÇÃO DO CURSO:
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