
 

 

PARECER CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE 
 

 

Origem: 
Colegiado do Curso de Turismo – Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas – Campus de Campo Mourão  

Para: CEPE 

Assunto: Novo Projeto Pedagógico do Curso de Turismo – Bacharelado 

Protocolo nº:  16.837.214-0 

 
   Identificação  

Campus Campo Mourão  

Centro de Área  Ciências Sociais Aplicadas  

Curso Turismo  

Carga horária  2.460 horas  

Vagas/Turno  Noturno – 40 vagas 

Integralização Mínima  3 anos  

Regime de Oferta Seriado anual com disciplinas semestrais 

Licenciatura (  )                 Bacharelado (  X )              Tecnólogo ( ) 

 
 

1 – Histórico 

Trata-se de proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso 

de turismo de Campo Mourão.  

O processo está devidamente instruído, no qual conta, além do PPC os 

seguintes documentos:  

- Parecer da Divisão de Graduação do Campus, datado de 08 de 

setembro de 2020; 

- Parecer do Centro de Área;  

- Regulamento de Estágio; 

- Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso; 

- Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares 

- Ata do Conselho de Centro de Área.  

 

 

2 – Análise 



 

 

O curso apresenta a legislação suporte e se adequa a carga horária 

mínima prevista nas diretrizes do curso, que é de 2.400 horas, confor-

me “Resolução CNE/CES nº 02/2007: Dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial”.  

De acordo com o parecer do centro de área, trata-se de 

adequações que consideram 

“ 1- O PPC em exame foi elaborado pelo Colegiado de curso, 

considerando “consultas realizadas com estudantes, egressos, 

trabalhadores e gestores do setor”, tendo em vista egressos 

com perfil pesquisador, planejador, analítico, empreendedor e 

tecnológico.  

2. Comparando o PPC proposto com o atualmente vigente, as 

principais alterações propostas incluem mudança na 

nomenclatura do curso (Bacharelado em Turismo), redução da 

duração e integralização (2.460 horas, em 6 semestres), 

inclusão de disciplinas híbridas (parcialmente semipresenciais), 

ampliação das práticas em gestão, operação e tecnologias para 

serviços e destinos, bem como a proposta de curricularização 

da extensão.” (folha 131) 

              O último ato de Renovação de Reconhecimento de 

Curso, por meio do Decreto 8287 de 2017, tinha como 

nomenclatura “Turismo e Meio Ambiente”, portanto, destaca-

se a alteração no nome visando a adequação às diretrizes da 

área.  

               Além disso, tem carga horária de  3.444 horas e 

período mínimo de integralização de 4 anos. Dessa forma, 

destacamos as reflexões apresentadas no processo que 

levaram o curso a uma grande redução de carga horária, 

permitindo a redução para 3 anos o período mínimo de 

integralização.  

O curso apresenta os itens solicitados no formulário da Prograd e forma 

fundamentada, quais sejam: 

- Justificativa, que destaca a reflexão sobre as mudanças que estão sendo 

realizadas o curso, incluindo, pelo relato, todos os seus atores, dentre os quais os 

egressos; 

- Concepção, finalidades e objetivos estão de acordo com o previsto na “ 

Resolução CNE/CES nº 13/06: Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Turismo”; 

- Metodologia de Ensino e Aprendizagem: traz uma discussão geral e remete 



 

para a discussão anual no momento de elaboração do Plano de Ensino, realizado 

anualmente;  

- Avaliação do Processo de ensino e aprendizagem: remete, entre outros, aos 

documentos institucionais; 

- Perfil profissional de de formação geral: de acordo com o previsto nas diretizes 

do curso 

- Traz a disciplina de libras no rol de disciplinas optativas; 

- Traz dos direitos humanos da discussão do PPC e na ementa de duas 

disciplinas; 

- A discussão sobre as relações étnicos raciais são contempladas de forma 

transversal e conta de forma mais específica nas disciplinas de “Cidades e 

Turismo” e  “Cultura e Patrimônio” 

 

3 – Conclusão  

 
Considerando o apresentado, a câmara de graduação do CEPE é de 

parecer favorável à aprovação do novo Projeto Pedagógico do Curso de 

Tursimo, do campus de Campo Mourão ser implantado a partir de 2021, com 

carga horária de 2.460 horas, regime de oferta anual,com disciplinas 

semestrais,  40 vagas anuais,  turno de funcionamento noturno, período de 

integralização mínimo de 3 e máximo de 5 anos.  

É o parecer.  
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