PLANO DE ENSINO
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Componente Curricular: Geografia Aplicada ao Turismo Regional
Curso: Técnico em Guia de Turismo (Subsequente)
Série/Período: 1º Semestre
Carga Horária: 33,3h/r
Docente Responsável: Ynakam Luis de Vasconcelos Leal
EMENTA
Os conceitos geográficos na compreensão do Turismo. O consumo e a produção do espaço
geográfico para o Turismo. O Turismo e a produção de pseudo-lugares. A Globalização e o
Turismo: implicações socioespaciais. Fundamentos da cartografia aplicados ao Turismo.
Turismo e representações cartográficas. As novas geotecnologias e o Turismo. A
organização e a produção do espaço paraibano. As características localizacionais e as
regionalizações do território. Fundamentos da Geologia e da Geomorfologia da Paraíba.
Tipos de vegetações e climas. Recursos hídricos e a indústria da seca na Paraíba.
Economia e meio ambiente: impactos socioespaciais. As economias fundadoras e a
formação histórico-territorial da Paraíba. Evolução, estrutura etária, dinâmica populacional.
As novas economias e a reestruturação produtiva do território paraibano. Novas tendências
do Turismo na Paraíba: a internacionalização e a interiorização.
OBJETIVOS










Geral
Apreender, a partir das relações entre sociedade e natureza, os saberes geográficos
necessários à compreensão do Turismo, desvelando a organização e a produção do
espaço paraibano.
Específicos
Refletir sobre os principais conceitos da ciência geográfica e suas possíveis interfaces
com o Turismo;
Entender o Turismo enquanto uma atividade produtora de pseudo-lugares, de
territórios e de paisagens turísticas;
Pensar sobre a produção e o consumo do espaço geográfico para e pelo Turismo,
destacando as implicações do processo de globalização sobre essa atividade
econômica;
Compreender a importância da cartografia aplicada na atividade turística, assimilando
algumas noções da ciência cartográfica aplicadas ao Turismo;
Conhecer as novas geotecnologias e as suas possibilidades de aplicação na atividade
turísticas;
Compreender a estrutura e a distribuição geológico-geomorfológica de alguns
ambientes naturais da Paraíba com potencialidades turísticas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. TURISMO E GEOGRAFIA: DEFININDO CONCEITOS
1.1. O conceito de espaço geográfico: uma relação entre sociedade e natureza
1.2. O espaço atual: um meio técnico-científico-informacional
1.3. A paisagem geográfica
1.4. Lugar: base de reprodução da vida

1.5. Região: da expressão cotidiana ao conceito geográfico
1.6. Territórios: do Estado-Nação às territorialidades urbanas
1.7. Globalização e compressão espaço-temporal: relações e contradições entre o local e o
global
1.8. Território turístico
1.9. Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento Sustentável
1.10. Escala cartográfica e escala geográfica
2. FUNDAMENTOS DA CARTOGRAFIA APLICADOS AO TURISMO
2.1. Espaço e conhecimento cartográfico
2.2. Evolução dos mapas
2.3. Representações cartográficas: globo, mapa, carta, planta e anamorfose.
2.4. Tipos de mapa
2.5. Escalas cartográficas
2.6. Símbolos e convenções cartográficas
2.7. Cartografia temática
2.8. Posição e orientação
2.9. Coordenadas geográficas
2.10. Zonas térmicas da Terra
2.11. O sistema de fusos horários
2.12. Cartografia e geoprocessamento: sensoriamento remoto, sistema de posicionamento
global e sistema de informação geográfica.
2.13. Leitura de gráficos
2.14. Localização absoluta e localização relativa
3. A ORGANIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO PARAIBANO
3.1. Localização geográfica
3.2. A divisão do Estado em Regiões
3.2.1. As mesorregiões geográficas
3.2.2. As microrregiões homogêneas
3.2.3. Os pólos turísticos
3.3. Estrutura e distribuição geológica do estado da Paraíba
3.4. Formas de relevos da Paraíba
3.4.1. Relevo em Rochas Cristalinas
3.4.2. Relevo em Rochas Sedimentares
3.4.3. Chapada do Litoral Norte
3.4.4. Tabuleiros Costeiros
3.4.5. Planícies Costeiras
3.5. Tipos de vegetações da Paraíba
3.5.1. Mata de Caatinga
3.5.2. Floresta Subcaducifólia
3.5.3. Mata Atlântica
3.5.4. Vegetação ciliar de Carnaúba
3.5.5. Vegetação de Dunas e Restingas
3.5.6. Manguezal
3.6. Tipos de climas da Paraíba
3.7. Bacias hidrográficas
3.8. As políticas de combate à seca
3.9. Economia e Natureza: impactos no Meio Ambiente Físico
3.9.1. Caatinga e a Desertificação
3.9.2. Mata Atlântica e a Cana-de-Açúcar
3.9.3. Litoral, Falésias, Dunas e Lagoas: ocupação urbana irregular.
3.9.4. Manguezais e Mangues: salinicultura e carcinicultura;
3.10. Dinâmica populacional
3.11. As novas economias e a reestruturação produtiva do território paraibano.
METODOLOGIA DE ENSINO



Para atingir os objetivos da matéria serão apresentados os conteúdos em aulas
expositivas através de slides com auxílio de um projetor.



Serão realizadas atividades contínuas em sala, com o objetivo de incentivar os alunos a
fazerem estudos e pesquisas bibliográficas em diversas fontes, de forma constante.
Além das atividades semanais em sala de aula, haverá um acompanhamento diário,
seguindo o modelo de ensino à distância através da plataforma “Moodle”, com a
realização de atividades, laboratórios e fóruns para dúvidas e discussões.



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM



Serão realizadas, em sala, avaliações contínuas (semanalmente) e uma avaliação geral
ao final de cada bimestre. Será realizada uma avaliação de recuperação a cada
bimestre.
Além destas avaliações em sala, serão realizados exercícios individuais e em grupo,
para serem desenvolvidos fora do horário da disciplina, como forma de reforçar e
complementar os conteúdos expostos em sala de aula.


RECURSOS NECESSÁRIOS
Livros didáticos; computador com ambiente de desenvolvimento para programação; lápis
e papel; quadro branco; equipamento de projeção e multimídia.
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