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5.Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver
pelos estudantes)
[Descrição dos conteúdos]
A Sociologia do Turismo aborda a crescente complexidade do fenómeno turístico nas
sociedades contemporâneas onde coexistem os paradigmas moderno e pós-moderno, no
contexto de um capitalismo cada vez mais desorganizado à escala global. As lógicas de
desdiferenciação com as esferas do lazer, trabalho, migrações, relações sociais e o impacto
das tecnologias constituem temas centrais da disciplina, assim como a natureza plural e
subjectiva da experiência turística e a recorrência das problemáticas da autenticidade neste
campo científico.

A acentuada natureza teórico - metodológica dos conteúdos programáticos será
complementada com casos práticos e exemplos que espelham a diversidade e complexidade
do fenómeno turístico nas sociedades contemporâneas. A disciplina está organizada num
modelo de alternância entre as aulas teóricas, teórico-práticas e práticas, por forma a fomentar
o debate e o aprofundamento e reflexão das questões em análise.

6.Learning Outcomes of the curricular unit
The subject encompasses the growing complexity of the tourism phenomenon in the
contemporary societies, marked by modern and post-modern paradigms (in late-capitalism).
The subject blends and articulates a markedly approach to theoretical contents, case studies
and examples that highlight the complexity phenomenon in contemporary societies.
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One aims to foster critical thinking and creativity at individual and collective level so as to
enable students to work in an upcoming, ever-changing, innovative industry.
7.Conteúdos programáticos

o
lid

[Descrição dos conteúdos]
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1.A origem da problemática sociológica :ruptura com a noção de senso comum.
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3.A Experiência Turística
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2. Globalização e Modernidade Tardia
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4. Experiência Turística, Diferenciação e Desdiferenciação

o

5. Experiência Turística, Pluralidade e Subjectividade
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[Descrição dos conteúdos]
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8.Syllabus
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1. The origins of sociologic issues: break with the notion of common sense;

o

4.Tourist experience: differenciation and dedifferentiation;

ã
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3. The tourist experience

fic

2. Gobalisation and Late Modernity;

5. Tourist experience, pluralism and subjectivity.

9.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
[Descrição dos conteúdos]
Os conteúdos programáticos articulam as temáticas contemporâneas do Turismo e das
Experiências
Turísticas no contexto da complexidade do mundo contemporâneo. Problematizam-se autores
de referência e ilustram-se estudos de caso.

A Sociologia do Turismo aborda a crescente complexidade do fenómeno turístico nas
sociedades contemporâneas , no contexto de um capitalismo cada vez mais desorganizado à
escala global.
O Turismo é um dos sectores de maior desenvolvimento, democratização e desdiferenciação à
escala global, colocando novas oportunidades e novos problemas tanto aos níveis local como
global.
Os conteúdos programáticos são eminentemente teóricos e teórico-práticos, devendo
possibilitar uma alargada reflexão e problematização em sala de aula, tanto a partir de
exemplos práticos, que ilustram as grandes dimensões da Experiência Turística, como textos
de autores relevantes na matéria.
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10.Demonstration of the syllabus coherence with the curricula unit's learning objectives
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Contents articulate the key issues of contemporary tourism and tourist experiences in a
growingly complex world. Seminal authors and case studies are the focus of the subject. The
subject encompasses the growing complexity of the tourism phenomenon in the contemporary
societies, marked by modern and post-modern paradigms (in late-capitalism). The subject
blends and articulates a markedly approach to theoretical contents, case studies and examples
that highlight the complexity phenomenon in contemporary societies.
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One aims to foster critical thinking and creativity at individual and collective level so as to
enable students to work in an upcoming, ever-changing, innovative industry.
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11.Metodologias de ensino (avaliação incluída)
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A metodologia é teórico-prática, com forte componente de reflexividade por forma a estimular a
capacidade crítica e criativa dos estudantes através de estudos de casos reais. A avaliação
tem três componentes, às quais correspondem as seguintes ponderações:
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1.Um ensaio individual em sala sobre um tema da disciplina de três previamente preparados
pelos discentes com base nos textos obrigatórios. (50% da nota final, nota mínima de oito
valores)
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2.Duas aulas práticas, apresentação e comentário de um texto (componente colectiva). As
apresentações de grupo são precedidas da entrega, com uma semana de antecedência, de
uma página escrita, com os argumentos a desenvolver em sala de aula. (40% da nota final). A
nota é idêntica para todos os membros do grupo, sendo que 20% é para o conteúdo do
trabalho e 20% para a qualidade e criatividade da apresentação em sala de aula.
3.Componente de participação nas aulas (10% da nota final).

12.Teaching methodologies (including evaluation)
Methodology aims to develop critical thinking, reflexiveness and creativity through comment
and debate of case studies. Students must write an essay within the range of topics presented
and selected by the teacher.
Essay 50%; two oral assignments 40%; classroom performance 10%.

13.Demontração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade

[DeOs conteúdos programáticos são eminentemente teóricos e teórico-práticos, devendo
possibilitar uma alargada reflexão e problematização em sala de aula, tanto a partir de
exemplos práticos, que ilustram a Pluralidade, a Desdiferenciação e a Subjectividade das
Experiências Turísticas casos assim como os fortes processos de mudança social. A
metodologia de ensino e aprendizagem é consequentemente teórico-prática e com uma forte
componente de reflexividade por forma a estimular a capacidade crítica e criativa dos
estudantes através do estudo, apresentação, comentário e debate de estudos de casos reais,
no âmbito das problemáticas da disciplina.scrição dos conteúdos]

14.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the
learning outcomes
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Contents are markedly theoretical and theoretical-practical, thus facilitating reflection and
questioning in the classroom performance through analysis of pragmatic examples. Focus on
pluralism, dedifferentiation and subjectivity in tourism experience is a key aspect. Learning
methodologies are, therefore, theoretical and practical, with a strong inkling towards
reflexiveness, critical capacity and creativity.
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16.Metodologias de ensino (inclui avaliação) em situação de possível transição para o
ensino à distância ou sistema misto no âmbito da pandemia COVID19)
Em virtude do estado de pandemia da COVID 19, as metodologias de ensino-aprendizagem
passam a contar com sessões síncronas e assíncronas via plataformas de comunicação
adequadas (Colibri/Zoom e Moodle), bem como a utilização de ferramentas dessas
plataformas, como testes online (exame.net), fóruns colaborativos, chats, ficheiros áudio e de
vídeo produzidos pelos estudantes, a título de exemplo. As metodologias de
ensino-aprendizagem acima descritas e os modelos de avaliação adaptados não alteram a
demonstração da coerência das metodologias de ensino-aprendizagem com os objectivos da
Unidade Curricular.
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