
DESCRIÇÃO COMPLETA DO CURSO.
ÁREA DE ATUAÇÃO, PERFIL E CONTEÚDO
Quando falamos de turismo, começam a aparecer diversas denominações
como turismo de negócios, ecoturismo, turismo infantil. Você já ouviu
falar em Turismo Receptivo? O Turismo Receptivo não é um novo tipo de
turismo, ou uma tendência, mas é uma necessidade que muitas vezes não
é levada em consideração. Quem viaja, seja a lazer ou a negócios, para
diferentes locais, nem sempre tem algum conhecido que possa instruí-lo
sobre os melhores lugares a se visitar, estadia, cafés, locais com internet
disponível e espaço para reuniões, etc. Esse tipo de turismo visa atender
pessoas que adquiriram algum pacote de viagens e precisa de suporte nos
deslocamentos. Isso inclui locomoção, dicas de locais, descontos. É bem
usado por pessoas que estão na cidade a negócios, gostaria de visitar
algum lugar em seu tempo livre, mas não quer os pontos turísticos
convencionais, por exemplo. Esse negócio ainda tem defasagem, e,
portanto, é um campo cheio de oportunidades para quem tem ideias,
disponibilidade, e força de vontade para persistir. Mercado de trabalho
diversos setores da área de turismo e hospitalidade: hotéis, restaurantes,
bares, buffets, agências de viagens, operadoras turísticas, aeroportos,
postos de informações turísticas, parques, campings, eventos, entre
outros, além de atuar como Guia de Turismo Regional, após cumprir os
requisitos necessários.

T É C N I C O  E M
T U R I S M O

O TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO é o profissional que acolhe o
turista em agências de turismo, meios de hospedagem, bares e
restaurantes, empresas organizadoras de eventos, hospitais, parques,
dentre outros atrativos turísticos e empresas prestadoras de serviços em
hospitalidade. Organiza atividades recreativas, identifica os
equipamentos e atrativos turísticos, organiza roteiros históricos, culturais
e educativos, planeja eventos, assim como desenvolve atividades
inerentes à arte da hospitalidade. Presta informações, assistência e
orientação técnica ao turista, bem como identifica oportunidades
empreendedoras.
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