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Cursos de Jornalismo e Publicidade

Especialidades do Turismo

Coordenador apresenta a dinâmica do curso do Centro Universitário Metodista IPA

O

Curso de Turismo com
ênfase em Hotelaria
do Centro Universitá
rio IPA disponibiliza laborató
rios de grande importância no
desenvolvimento prático dos
alunos. Entre eles destaca-se
a IPAtur, agência de Turismo
do IPA, estruturada para servir
como meio de práticas. É um
setor administrativo que per
mite a aquisição de experiên
cias necessárias para uma
perfeita atuação no mercado
de trabalho.
Há também o Laboratório de
Ev entos, inicialmente consi
derado um setor do curso, mas
que hoje ampliou sua função
ao responsabilizar-se pela
produção de todos os eventos
que acontecem na instituição,
incluindo seminários, formatu
ras e congressos.
eventos
O coordenador, Donato Mar
celo Heuser, que é mestre em
gestão ambiental, informa que
entre os acontecimentos que
envolvem o curso de Turismo
está a organização da Sema
na Acadêmica, que neste ano
acontecerá em novembro.
O Curso de Turismo, desta
ca Heuser, tem sido contem
plado com palestras que envol
vem profissionais de destaque
na área. Um deles é Luis Gus
tavo Patruco, convidado da
Aula Magna de 2004. Ele é um
consultor da América do Sul,
que falou sobre as ações turís
ticas da Organização Mundial
do Turismo.
O coordenador do curso tam
b ém salienta a importância
das visitas técnicas dos alu
nos aos hotéis, agências de
viagens, empresas de eventos
e prefeituras. Hauser classifi
ca como proveitosa a visita ao
Resort Costão do Santinho,
em Florianópolis, onde os alu
nos têm a oportunidade de vi
venciar o dia-a-dia em um hotel.

A IPAtur é uma agência escola responsável pela organização de viagens dos funcionários e professores

entrevista

Viajantes e Destinos

Desde 2003, a professora Liciane Ferreira
coordena o projeto Viajantes e Destinos, da
disciplina de Organização de Eventos do cur
so de Turismo. Esse evento, já na 27ª edição,
surgiu da idéia de buscar o fortalecimento do
aprendizado de forma descontraída e alicer
çado na prática.
Jornal Mural - Qual a proposta do projeto?
Liciane - Formulamos uma palestra com
o que qualquer pessoa gostaria de ouvir
sobre viagens e férias, apresentada não por
promotores de vendas de agências de via
gem, mas sim por turistas que tiveram expe
riências interessantes, que contam suas
aventuras, mostram fotos, dão dicas sobre o
lugar, dizem tudo que uma agência não diria,
tornando a palestra um momento de descon
tração. Esse projeto serve para os alunos
aplicarem o conteúdo de sala de aula, reali
zar um evento e também como forma de ava
liação.

Jornal Mural - A palestra é aberta ao
público?
Liciane - Sim, a entrada é aberta não so
mente para os estudantes do IPA, mas tam
bém para toda a comunidade. Parte das atri
buições dos estudantes na disciplina é a res
ponsabilidade em divulgar a palestra, pas
sando nas salas de aula, colando cartazes e
fazendo toda a promoção.
Jornal Mural - Há um perfil procurado
para os palestrantes? Como são escolhidos?
Liciane - Não há um perfil exigido para
apresentar a palestra. São apenas pessoas
que ganharam experiência nas viagem, ou
seja, qualquer um. Os alunos fazem contato,
normalmente é alguém da relação pessoal,
algum parente ou amigo. Até quem nunca se
apresentou em público acaba falando mara
vilhosamente bem, já que é uma experiência
de vida, transformando a palestra em um
“bate-papo” descontraído.

Fala calouro

É fácil chegar
ao Costão
Estudantes têm acesso
às visitas técnicas
prolongadas ao Resort
Costão do Santinho
Em Santa Maria é tradi
cional para estudantes de
Turismo fazer uma visita
técnica ao Costão do Santi
nho (SC). Para os alunos do
IPA, ficaria inviável viajar
seis horas apenas para
conhecer o hotel e retornar
no mesmo dia. Com isso foi
criada a idéia de uma visita
técnica prolongada, duran
te um fim de semana, a pre
ço de custo, chegando a
pagar menos de 1/3 do valor
normal pelo fim de semana
inteiro. No primeiro dia os
alunos assistem a uma série
de palestras sobre o Resort,
sua estrutura, a história do
hotel, a parte de recursos
humanos, o funcionamento
do SPA, a parte da recrea
ção e toda visão geral com
visita aos espaços. No res
tante dos dias, os alunos
podem usufruir de todas as
áreas do Resort como hós
pedes. A excursão, que che
ga a sua 3ª edição ocorre
desde 2003.

A primeira impressão de um curso é fundamental
para a vida acadêmica de um estudante
Para Caio Martim, o Turis
mo está correspondendo às
suas expectativas. Mas ele
teme que no decorrer a área
de hotelaria não ganhe a ênfa
se esperada. Por outro lado
esse foi o principal motivo que
levou Matheus Ocanha e Shei
la Souza Coelho a escolherem
o curso de Turismo do IPA.
Segundo os entrevistados, o
incentivo e a recepção dos

professores estão contribuin
do para a boa integração da
turma. A maior preocupação
dos estudantes é com o desem
prego. Para Michelle Kam
pharsteMayaraWieth,apresen
tar um bom currículo e estar
sempre em busca de estágios
é a base para evitar essa fata
lidade. “O mercado é muito
concorrido mas se for um bom
profissional a vaga é garanti

da”, afirma Matheus.
A maioria nunca teve expe
riência na área, mas planeja
trabalhar na organização de
eventos, como Jéssica Costa,
que atua no ramo há quatro
anos. Já Clarisiane Neves acre
dita que não encontrará difi
culdades para conseguir em
prego e pretende trabalhar em
agências de viagem ou em
hotéis.

Alunos do 1º semestre do curso de Turismo com ênfase em Hotelaria, falam sobre as suas expectativas
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