1. Título do Minicurso
O turismo de base comunitária no espaço rural
2. Proponente
Alini Nunes de Oliveira
3. Objetivos
- Compreender o turismo como uma possibilidade de atividade não-agrícola desenvolvida
no espaço rural;
- Reconhecer as diferenças entre turismo rural e turismo no espaço rural;
- Identificar as premissas do turismo de base comunitária;
- Contextualizar o turismo de base comunitária em espaços rurais;
- Relacionar o conceito de comunidade com a atividade turística no contexto da sociedade
contemporânea.
4. Metodologia de trabalho
No primeiro momento do curso, aula expositiva e dialogada sobre os principais conceitos a
serem utilizados no curso. Para o fechamento das atividades do curso, haverá uma
discussão em pequenos grupos sobre a temática trabalhada.
5. Carga horária
4 horas (período vespertino)
6. Número de vagas
20 vagas
7. Materiais e recursos necessários
- Recursos audiovisuais (slides em Power Point apresentados por meio de Data Show).
- Desenho animado: “Chico Bento - Na roça é Diferente”.
- Vídeo institucional do Ministério do Turismo: “Turismo de base comunitária: Acolhida na
Colônia”.
- Texto apoio para atividade:
CORIOLANO, Luzia Neide M. T. et al. Entendendo comunidade na sociedade moderna
contemporânea. In: ______. Arranjos produtivos locais do turismo comunitário: atores e
cenários em mudança. Fortaleza: EdUECE, 2009. p. 39-47.
- Atividade em grupo: Phillips 66 (discussão a partir do texto solicitado para leitura
extraclasse).
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