
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 
portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 
desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 
desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 
Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 
presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 
para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 
atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 
pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

 

SOBRE O CURSO  

O Curso de Bacharelado em Turismo da UNINORTE busca formar profissionais capazes de atuar eficazmente 
no mercado com base na competência profissional, com uma formação humanística e visão global. Aptos 
ainda a atuarem no planejamento e na gestão de empresas turísticas, além de desenvolverem atividades 
específicas da prática profissional, em sintonia com demandas mundiais, nacionais e regionais.  

O turismólogo deve também ser capaz de internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional e desenvolver aptidões relacionadas à vocação para a profissão através de conhecimentos 
técnicos apropriados a uma formação qualificada para a área e o nível almejado. 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

Promover os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação de produtos a 
pesquisa, disseminação e consolidação da cultura, ética, relações interpessoais, prospecção mercadológica, 
coordenação de equipes, serviços inerentes à hospitalidade e ao lazer. 

 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

 

PÚBLICO ALVO  

O Curso tem a finalidade de formar profissionais não só com forte embasamento teórico-prático, mas também 
visa a performance em instituições de eventos, de turismo e em meios de hospedagem, proporcionando 
serviços individualizados no planejamento, organização e cumprimento de eventos sociais, esportivos, 
culturais, científicos, artísticos, de lazer e outros. Fomenta o domínio dos indicadores ligados e dos 
procedimentos de intercâmbio de todos os atuantes conexos ao turismo e os variados aspectos culturais, 
econômicos e sociais da região em que atua, com consciência crítica acerca das orientações éticas, ambientais 
e legais, são fundamentais na atuação deste profissional.  O perfil do aluno egresso foi construído a partir de 
um processo dinâmico que busca conciliar os fundamentos de Gestão de Turismo, os exercícios práticos à 
pesquisa e integração com a pós-graduação, o empreendedorismo e a formação profissional complementar.  
A formação do Tecnólogo em Gestão de Turismo deve necessariamente contemplar a comunhão entre a teoria 
e a prática, fazendo com que o estudante perceba a aplicação e a importância dos conteúdos vistos em sala e 
aula, que farão parte do seu cotidiano profissional. 
O curso busca desenvolver aptidões relacionadas as funções de atendimento, organização e gestão, desde a 
criação de produtos até a estruturação de uma empresa de turística. A criação de estratégias e o planejamento 
consciente fazem parte da proposta, visto que não basta ensinar apenas o básico, mas desenvolver o 
pensamento para criar, e, principalmente, concorrer diretamente no mercado a longo prazo, alterando o 
cenário atual do segmento de eventos no Brasil.  
Assim, o curso fornece uma graduação rápida e de qualidade, devido às necessidades tanto do mercado 
profissional quanto consumidor, que constatam no nível tecnológico uma nova forma de iniciação acadêmico-
profissional. O curso foi pensado e desenvolvido para suprir uma carência de gestores turísticos preparados 
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não só para criar produtos, mas para analisar e compreender o mercado como um todo através de uma visão 
holística. 
Deste modo, as competências do Tecnólogo em Gestão de Turismo da UNINORTE são: 
- Conceber processos de produção de bens e serviços para turismo, avaliando e articulando os recursos 
materiais e humanos necessários; 
- Conceber produtos e serviços de acordo com as necessidades identificadas junto às demandas potenciais 
para as empresas turísticas e áreas relacionadas à hospitalidade, respeitando os princípios de sustentabilidade 
e da responsabilidade social; 
- Conduzir e/ ou participar da elaboração de projetos de organização de viagens, receptivos, gestão e agências 
de viagens, etc. respeitando a legislação vigente, as necessidades dos visitantes, o bem estar das comunidades 
receptoras e os princípios da sustentabilidade; 
- Comercializar e/ ou promover produtos e serviços para o turismo nacional e internacional; 
- Supervisionar ou coordenar atividades turísticas, assim como as equipes que as desenvolvem; 
- Coordenar a prestação dos serviços de hotelaria e alimentação: hospedagem, A & B, banquetes, lazer e 
marketing; 
- Orientar investidores potenciais e efetivos na viabilidade, adequação e/ou readequação de equipamentos e 
serviços para empresas turísticas; 
- Comunicar-se de forma escrita e oral; 
- Utilizar recursos tecnológicos contemporâneos necessários a prática profissional e à vida em sociedade,  
- Saber trabalhar em grupo. 
O aluno, portanto, não será capacitado para ser apenas uma parte do processo, mas sim, a fonte de cada 
processo, compreendendo a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade como uma relação direta com todo 
o processo de captação e desenvolvimento do Trade. 
 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

AGENCIAMENTO E TRANSPORTES 
 
Aborda os diversos tipos de processos de produção e serviços nos setores de agenciamento e transportes, no 
Brasil e no mundo. Trata também das tipologias de agências, tecnologias, canais de distribuição e dos 
processos de intermediação, instalações e operações, considerando questões legais e de produtividade. 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR  
 
Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional 
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas 
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso. 
 
CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA  
 
Estuda situações do convívio socioprofissional num contexto global e multicultural, enfatizando a construção 
de uma imagem pessoal coerente. Trata ainda das normas e das leis de cerimonial e protocolo, etiqueta 
pessoal e corporativa, como ferramentas que auxiliam o profissional na sua atuação no mercado. 
 
COMUNICAÇÃO  
 
Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos linguísticos 
adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as 
estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita.  
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DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
 
Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania e suas 
respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no 
meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda 
tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  

Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania e suas 
respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no 
meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda 
tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça. 

DIREITO EMPRESARIAL  

Versa sobre os reflexos jurídicos das relações negociais, os aspectos relativos à personalidade e à capacidade 
civil, às sociedades empresariais, suas espécies e formas de constituição, com foco nas implicações trabalhistas 
e tributárias e na responsabilidade dos sócios e gestores.  

ECONOMIA E GEOPOLÍTICA  

Aborda os conceitos de microeconomia e macroeconomia, além de apresentar uma análise sobre 
interdependência econômica global. Explora noções básicas sobre a economia mundial com destaque para as 
mudanças políticas, geográficas, econômicas, e históricas mais relevantes para organizações de hospitalidade. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

ESTATÍSTICA PARA GESTORES  

Desvenda o universo da Ciência Estatística e suas aplicações no contexto do mundo dos negócios, dando 
ênfase à Estatística Descritiva - medidas de posição central, medidas de variabilidade, distribuição de 
probabilidades, amostragem e testes de hipóteses e de significância. 

FUNDAMENTOS DE MARKETING 

Discute o processo de planejamento, implantação e gestão de marketing, abordando o conceito e o papel do 
marketing nas organizações, as questões referentes à segmentação, o posicionamento e a colocação no 
mercado, além de descrever o composto do marketing. Enfatiza ainda a manutenção e o crescimento em 
mercados correntes e a abertura de novos mercados. 

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA  

Aborda a organização do espaço geográfico, os elementos que compõem a paisagem natural e construída, 
considerando suas relações com a atividade turística; analisa o patrimônio natural brasileiro e a possibilidade 
de sua utilização sustentável pelo Turismo. Propõe metodologias de estudo da paisagem, relembrando 
procedimentos básicos de cartografia e destacando sua aplicação no Turismo.  

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO 

Aborda a produção cultural dos povos passados e presentes como patrimônio da humanidade. Analisa a 
história das civilizações para a operacionalização de organizações, no aproveitamento em meios de 
hospedagens e para a criação de eventos nos mais variados locais, de acordo com as culturas receptoras e 
seus diferenciais específicos. 
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LAZER E RECREAÇÃO EM HOSPITALIDADE 

Apresenta a formação da sociedade industrial e a criação do tempo livre, assim como reflexões sobre o lazer 
e o tempo livre no contexto da hospitalidade, especificamente suas relações com Turismo e Hotelaria. Aborda 
ainda o planejamento de atividades, programas e equipamentos de recreação nos diversos empreendimentos 
de lazer. 

LIDERANÇA, CULTURA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL  

Discute o comportamento humano nas organizações sob três perspectivas: do indivíduo, do grupo e do 
sistema organizacional. Introduz elementos do comportamento humano, como aptidões, características 
pessoais e personalidade, além de abranger conceitos sobre motivação, grupos e equipes, comunicação, 
liderança, poder e política, conflitos e negociação, cultura, mudança e ética. 

OPERAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

Enfoca os conhecimentos básicos que um gestor do setor necessita para seu empreendimento, os 
procedimentos fundamentais para a concepção, elaboração e controles financeiros de produtos e serviços 
desta área. 

OPERAÇÕES DE MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Discute a importância e relação do setor de hospedagem com o Turismo. Trata ainda dos principais conceitos 
e procedimentos utilizados para os controles administrativos e operacionais destes empreendimentos, 
pautados na excelência na prestação de serviços. Evidencia ainda a hotelaria hospitalar e marítima como 
oportunidades de atuação profissional. 

OPTATIVA I 

OPTATIVA II 

OPTATIVA III 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

Estuda as técnicas e ferramentas utilizadas na organização e controle de diferentes tipos de eventos, as fases 
de concepção e organização de um evento, valendo-se de observações teóricas e práticas extraídas da 
literatura e de experiências do setor. Contextualiza eventos como uma ferramenta de comunicação dirigida, 
conectada diretamente com a cadeia turística. 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

Analisa a construção da estratégia de uma organização, metodologias e teorias atuais e os passos necessários 
para a concepção do Planejamento Estratégico: análise do ambiente externo, tendências e descontinuidades, 
análise do ambiente interno, representação do portfólio, estratégia de balanceamento do portfólio. 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TURISMO I 

Versa sobre a avaliação do potencial turístico de uma localidade, quanto às percepções em relação à 
hospitalidade e vocação para o desenvolvimento sustentável. Definição do perfil da localidade, diagnosticando 
seus pontos fortes e frágeis, oportunidades e ameaças. 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TURISMO II 

Realiza o estudo do turismo com enfoque sistêmico da atividade. Enfatiza projetos de desenvolvimento da 
atividade turística de uma localidade, fornecendo subsídios para a elaboração de prognóstico, análise dos 
pontos fortes e fracos, etapas fundamentais para a elaboração de programas e projetos para o 
desenvolvimento turístico de um destino. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO TURISMO 

Enfoca o papel e as possibilidades de intervenções do poder público no fomento do Turismo, em face dos 
impactos ambientais, sociais e culturais da atividade turística e parcerias público-privadas. Trata ainda da 
legislação aplicada ao Turismo, nos campos do Direito Constitucional, Ambiental, Econômico, Empresarial, 
Autoral, Consumidor e do Trabalho. 

TEORIA GERAL DO TURISMO  

Aborda a base teórica do Turismo e da Hospitalidade, com postura ética e visão crítica da atividade turística. 
Apresenta terminologia técnica desta área do conhecimento, e oferece subsídios para identificação de forma 
sistêmica dos vários elementos que compõem o setor.   

TÓPICOS ESPECIAIS EM TURISMO 

Conecta e atualiza temas da área de Hotelaria e apresenta os principais estudos relacionados ao presente e 
futuro do Turismo no âmbito global. Prioriza os segmentos mais promissores e nichos econômicos com maior 
potencialidade de crescimento sustentável desta atividade. 

TURISMO E MEIO AMBIENTE  

Trata das relações entre Turismo e meio ambiente, abordando a apropriação turística do ambiente natural ou 
construído, os impactos ambientais decorrentes desse processo, apontando os requisitos para o 
desenvolvimento sustentável desta atividade. 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Versa sobre as diferentes técnicas de apuração, alocação e avaliação de custos, explorando a capacidade de 
desenvolver um sistema de contabilidade de custos que atenda à necessidade da organização empresarial em 
estabelecer o preço de venda e avaliar o desempenho operacional. 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA 

Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a constituição da 
sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e 
o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 
adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 
estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 
a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE 

 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 
desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversos campi com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 
abundante, além de outros diferenciais.  

• Campus 1- Av. Joaquim Nabuco – Nº 1232. Bairro: Centro. 
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• Campus 2- Av. Joaquim Nabuco – Nº 1270. Bairro: Centro. 

• Campus 3- Av. Joaquim Nabuco – Nº 1270. Bairro: Centro. 

• Campus 4- Rua Huascar de Figueiredo – Nº 290. Bairro: Centro. 

• Campus 6- Av. Joaquim Nabuco – Nº 1365. Bairro: Centro. 

• Campus 7 -Rua Emílio Moreira – Nº 601. Bairro: Centro. 

• Campus 8- Rua Huascar de Figueiredo – Nº 205.Bairro: Centro. 

• Campus 9- Rua Leonardo Malcher – Nº 715.Bairro: Centro. 

• Campus 10- Rua 10 de Julho – Nº 873.Bairro: Centro. 

• Campus 11- Rua Igarapé de Manaus – Nº 211 (Entrada pela Huascar de Figueiredo). Bairro: Centro. 

• Campus 12- Rua Leonardo Malcher – Nº 1146. Bairro: Centro. 

• Campus 13- Rua Tapajós – Nº 350. Bairro: Centro. 

• Campus 14- Unidade de Pós-Graduação. Av. Djalma Batista, n° 2100. Bairro: Nossa Sra. das Graças. 

• Campus 15- Avenida Getúlio Vargas, nº730. Bairro: Centro. 

• Campus 16- Unidade Cidade Nova. Avenida Noel Nutels, nº18. Bairro: Cidade Nova. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


