
 

 

 

TURISMO 

 

O turismo tem se tornado uma das principais atividades econômicas no mundo todo. 

 

 

Com o aumento do número de turistas estrangeiros em solo brasileiro e com a chegada de grandes 

resorts ao país, o turismo tem se tornado uma das principais atividades econômicas não só no Brasil, mas 

no mundo todo. O profissional de turismo analisa as tendências turísticas das regiões, organiza eventos, 

passeios e viagens, promove o marketing turístico de cidades e regiões, programa atividades hoteleiras, etc. 

Este profissional pode atuar em agências, hotéis, sites turísticos ou até mesmo nas secretarias de 

turismo das cidades. O estado do mercado de turismo é um dos melhores dos últimos anos, tendo atraído 

a atenção tanto de turistas como de empresas estrangeiras interessadas em explorar o potencial turístico 

brasileiro. Os principais pólos para o profissional de turismo encontram-se na região Nordeste. A área de 

turismo de negócios que se baseia na organização de feiras, eventos de negócio, etc, também tem crescido 

grandemente, com seus principais pólos na região Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. 

O curso de turismo dura em média quatro anos. No início são estudadas disciplinas da área de 

humanas, como História, Geografia e Português. Posteriormente são estudadas disciplinas mais específicas 

e práticas, onde o aluno aprende a realizar as atividades profissionais.

 

 

 



  

Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

São Paulo: UFSCar; USP; UNESP; PUC-SP; 

PUC-Campinas; UNISAL; UNISO; Metodista; 

UNIABC; UNICSUL 

Minas Gerais: UFMG; UFJF; UFOP; PUC-

Minas; UFVJM; Newton Paiva 

Rio de Janeiro: UFF; UFRRJ; UVA; UniRio 

 

Região Centro-Oeste  

Goiás: PUC-Goiás 

Mato Grosso: Unemat 

Mato Grosso do Sul: UEMS; UFMS 

 

Região Nordeste  

Alagoas: UFAL 

Bahia: UNEB 

Pernambuco: UFPE; FACAPE 

Maranhão: UFMA 

Paraíba: UFPB 

Piauí: UESPI; UFPI 

Rio Grande do Norte: UERN; UFRN 

Sergipe: UFS 

 

Região Sul  

Rio Grande do Sul: UNISC; PUC-RS; Feevale; 

UCS; UFPel; UNIFRA 

Paraná: PUC-PR; UFPR; UEPG; FECEA; 

Unioeste; UNIUV; UNICENTRO 

 

 

 

Região Norte  

Amazonas: UFAM; UEA 

Pará: UFPA 

Rondônia: FIMCA 
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