
Atividades do
Curso de Turismo

2019 NO ANO DE 2018



Bate Papo: Cultura e Identidade

Construindo conceitos de Cultura e
de Identidade.

Data: 2/4/2019

Participação do presidente do
Conselho Estadual de Cultura, Marco
Aurélio Alves, conversando com os
acadêmicos de Turismo e com a
comunidade sobre a temática
Cultura e Identidade, elaborada na
disciplina de Cultura, Ambiente e
Sociedade.



Feira de Páscoa:
Artesanato, chocolates, 
gastronomia colonial e 

regional

• De 8 a 11 de abril, das 19h30min às

22h30min, nos blocos B, C, D e E da

Faccat. Feira Comemorativa de Páscoa

do Curso de Turismo: Venda de

artesanato e produtos coloniais

confeccionados por artesãos e

produtores rurais e coloniais do Vale

do Paranhana e cidades vizinhas.



Feira do Dia Das Mães: 
Artesanato, gastronomia 

colonial e regional

• De 6 a 11 de maio, das 19h30min às

22h30min nos blocos B, C, D e E da

Faccat. Feira comemorativa ao Dia das

Mães do Curso de Turismo: Venda de

artesanato e produtos coloniais

confeccionados por artesãos e

produtores rurais e coloniais do Vale do

Paranhana e cidades vizinhas.



6° Colecionarte - Exposição de Coleções

Estande do curso de Turismo da
Faccat no 6º Colecionarte -
Exposição de Coleções em
Igrejinha-RS, no Parque de Eventos
Almiro Grings, com a proposta de
apresentar as Maravilhas do
Paranhana como experiências que
merecem ser vividas e
colecionadas. De 17, 18 e 19 de maio
de 2019.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718546584915392&type=3&__cft__%5B0%5D=AZVluWePtL4HO4kfmMR1urvPPXl2AeDkDLzpX4Qb3sVHKISKerRxMmy-oSEsQOC3ftYPqiorNd-HVMPQjhK90tt9V64GT9lceTDBLE-Ps5Rd3dPddp_4wmAZQG7Z1W8CJUj31DL81zre8tQdQINmwpeRt3kL4N7HTT2w65NcRy-ErhBHCx3skAeI1Epd-zA7ItQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718546584915392&type=3&__cft__%5B0%5D=AZVluWePtL4HO4kfmMR1urvPPXl2AeDkDLzpX4Qb3sVHKISKerRxMmy-oSEsQOC3ftYPqiorNd-HVMPQjhK90tt9V64GT9lceTDBLE-Ps5Rd3dPddp_4wmAZQG7Z1W8CJUj31DL81zre8tQdQINmwpeRt3kL4N7HTT2w65NcRy-ErhBHCx3skAeI1Epd-zA7ItQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718546584915392&type=3&__cft__%5B0%5D=AZVluWePtL4HO4kfmMR1urvPPXl2AeDkDLzpX4Qb3sVHKISKerRxMmy-oSEsQOC3ftYPqiorNd-HVMPQjhK90tt9V64GT9lceTDBLE-Ps5Rd3dPddp_4wmAZQG7Z1W8CJUj31DL81zre8tQdQINmwpeRt3kL4N7HTT2w65NcRy-ErhBHCx3skAeI1Epd-zA7ItQ&__tn__=-R


Noite dos Museus

Visita técnica dos cursos de
Turismo e História a Porto
Alegre, no evento "Noite dos
Museus", no dia 19 de maio
de 2019, com visitação a
Praça da Alfândega,
Memorial do Rio Grande do
Sul, MARGS, Museu Hipólito
da Costa e Casa de Cultura
Mário Quintana.



SAIDA DE CAMPO: CONHECENDO OS ATRATIVOS 
TURÍSTICOS DE TAQUARA – ESPAÇO URBANO - DISCIPLINA 

DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM TURISMO I

25 de maio - Saída de campo – Conhecendo os atrativos
turísticos no espaço urbano.A saída proporcionou aos
discentes a familiarização com as metodologias de
identificação de atrativos turísticos integrado no
processo de planejamento turístico, por meio de uma
atividade prática.

Foram identificados e visitados vinte pontos de
atratividades na área urbana de Taquara. Os alunos
apresentaram os atrativos sistematizando as principais
informações. Em sala de aula continuamos a atividade
executando uma das principais etapas da inventariação
turística de Taquara.



Programa Destinos: França







Palestra – A sociedade e o Turismo, mindfulness 
e autocompaixão

Data: 11 de junho de 2019.

Palestra com Simone Campani, promoção da disciplina de Cultura,
Ambiente e Sociedade em parceria com os cursos de Fisioterapia e
Psicologia.



Feira dos Namorados: Artesanato, chocolates, 
gastronomia colonial e regional

• De 10 a 13 de junho, das 19h30min às

22h30min nos blocos B, C, D e E da Faccat.

Feira comemorativa ao Dia das Mães do

Curso de Turismo: Venda de artesanato e

produtos coloniais confeccionados por

artesãos e produtores rurais e coloniais

do Vale do Paranhana e cidades vizinhas.



ARRAIAL DO TURISMO 
COMEMORAÇÃO DOS 18 ANOS DE 

ANIVERSÁRIO DO CURSO DE TURISMO

Dia 27 de junho - Alunos, egressos e professores se reuniram no
campus com uma festa típica junina, para comemorar o
aniversário de 18 anos do Curso de Turismo.



Participação no Fórum Atitudes para Cidades 
Sustentáveis

Data: 29/06/2019

O Curso de Turismo participou com a organização do espaço

“Paranhana de Bem-estar”, com a presença de empreendedores

parceiros da região que trabalham com produtos e atividades ligadas

ao bem-estar.s cursos de Turismo e História à Porto Alegre, no evento “Noite dos

Museus”, com visitação a Praça da Alfândega, Memorial do Rio Grande do Sul, MARGS,

Museu Hipólito da Costa e Casa de Cultura Mário Quintana.



Feira das Profissões no Colégio Dorothea

A partir de solicitação dos alunos do Ensino Médio do Colégio
Dorothea, o curso de Turismo, por meio de seus alunos, realizou
uma apresentação do curso, utilizando fotografias e relatos de
atividades desenvolvidas nos últimos anos. Além disso, os
discentes do turismo participantes da feira realizaram jogos para
testar os conhecimentos e o interesse dos alunos da escola. A
atividade ocorreu no dia 3 de julho de 2019.



Feira do Dia Dos Pais: 
Artesanato e gastronomia 

colonial e regional

• De 5 a 8 de agosto, das 19h30min às

22h30min nos blocos B, C, D e E da

Faccat. Feira Comemorativa ao dia

dos Pais do Curso de Turismo: Venda

de artesanato e produtos coloniais

confeccionados por artesãos e

produtores rurais e coloniais do Vale

do Paranhana e cidades vizinhas.



SAIDA DE CAMPO: CONHECENDO OS ATRATIVOS 
TURÍSTICOS DE TAQUARA – ESPAÇO RURAL - DISCIPLINA DE 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM TURISMO II

31 de agosto e 14 de setembro - Saída de campo –
Conhecendo os atrativos turísticos no espaço
rural. A saída proporcionou aos discentes a
familiarização com as metodologias de
identificação de atrativos turísticos integrado no
processo de planejamento turístico, por meio de
uma atividade prática.

Visitamos os distritos de Taquara para
identificarmos os pontos de atratividade. Os
alunos entrevistaram empreendedores e
coletaram informações para a realização da
inventariação turística de Taquara.



Feira da Primavera: 
Artesanato e gastronomia 

colonial e regional

De 9 a 12 de setembro, das 19h30min
às 22h30min nos blocos B, C, D e E da
Faccat. Feira comemorativa a
Primavera do Curso de Turismo:
Venda de artesanato e produtos
coloniais confeccionados por
artesãos e produtores rurais e
coloniais do Vale do Paranhana e
cidades vizinhas.



Participação no Fórum de Debates: 
Os Novos Caminhos do Desenvolvimento/Igrejinha/Rs

Dia 2 de outubro de 2019.

O coordenador do curso de Turismo
da Faccat, Álvaro Machado, foi o
mediador da temática sobre o
Turismo de Eventos.



Feira das Crianças:
Artesanato e gastronomia 

colonial e regional

De 7, 8 e 10 de outubro, das 19h30min
às 22h30min nos blocos B, C, D e E da
Faccat. Feira Comemorativa ao Dia
das Crianças do Curso de Turismo:
Venda de artesanato e produtos
coloniais confeccionados por artesãos
e produtores rurais e coloniais do Vale
do Paranhana e cidades vizinhas.



Pesquisa de Satisfação do Público da 
Oktoberfest

Dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de outubro de 2019. A
pesquisa aplicada pelos alunos do curso de
Turismo teve como objetivo investigar e
analisar a opinião do público com as
atrações e serviços oferecidos pela
Oktoberfest de Igrejinha de 2019; Desenvolver
a prática de elaboração, aplicação e análise
de dados em eventos com cunho turístico;
identificar o perfil do público participante;
Captar propostas para novas edições.



Feira de Natal: Artesanato 
e gastronomia colonial e 

regional

• De 11 a 14 de novembro, das 19h30min
às 22h30min nos blocos B, C, D e E da
Faccat. Feira Comemorativa ao Natal
do Curso de Turismo: Venda de
artesanato e produtos coloniais
confeccionados por artesãos e
produtores rurais e coloniais do Vale
do Paranhana e cidades vizinhas.



Inventariação Turística de Taquara –
Reuniões Preparatórias

De 24 de abril a 30 de junho foram realizadas reuniões preparatórias com a
Prefeitura Municipal de Taquara e Câmara de Vereadores do Município
juntamente com os acadêmicos da disciplina de Planejamento e Organização em
Turismo com o objetivo de apresentar a proposta para realização do Inventário e
do Plano Municipal de Turismo.

Foram identificados e visitados vinte pontos de atratividades na área urbana de
Taquara. Os alunos apresentaram os atrativos sistematizando as principais
informações. Em sala de aula continuamos a atividade executando uma das
principais etapas da inventariação turística de Taquara.



REUNIÃO CONTUR – CONSELHO DE TURISMO – ENTREGA 
DO INVENTÁRIO TURISTICO & PROPOSTA PARA O PLANO DE 

TURISMO DE TAQUARA.

22 de novembro - Entrega do 
Inventário Turístico e proposta para 
o Plano de Turismo de Taquara em 
reunião do Conselho Municipal de 
Turismo, com a presença dos 
acadêmicos da disciplina de 
Planejamento e Organização em 
Turismo II, membros do Conselho 
Municipal de Turismo e membros da 
Prefeitura Municipal de Taquara.


