
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TURISMO

REQUERIMENTO Nº _______DE 2021
(Do Sr. OTAVIO LEITE)

 
Requer a realização de Audiência Pública,

para debater a Educação e Formação Profissional
em Turismo no Brasil: atualidade e perspectivas.

Senhor Presidente, 

Requeiro,  nos  termos  regimentais,  ouvido  o  Plenário  desta  Comissão,  a
realização  de  Audiência  Pública  na  Câmara  dos  Deputados,  em  sistema  híbrido
(presencial/virtual), on-line via internet, para debater de forma técnica e científica, a
educação  e  a  formação  profissional  em  turismo  no  Brasil,  apontando  sua  atual
situação e as perspectivas, bem como, ações para seu melhor desenvolvimento, com
os seguintes convidados e  respectivo cronograma:

Mesa  de  Abertura:  Prof.  Maurício  Werner  (FGV),  Senhor  Alexandre  Panosso
(ANPTUR),  Representante  do  Ministro  Turismo  e  Representante  do  Ministro  da
Educação.

Mesa I - Mesa técnica para apresentação do panorama atual da educação e formação
profissional em turismo no Brasil. 

 Profa. Dra. Karla Oliveira (IFRR) - Panorama da Formação Técnica;
 Prof. Dr. Carlos Eduardo Silveira (UFPR/ANPTUR) - Panorama da graduação; 
 Prof.  Dr.  Alexandre  Panosso  Netto  (USP/ANPTUR)  -  Panorama  da  pós-

graduação;

Comentaristas:  Prof.  Tania  Omena  (CIETH),  Sra.  Lenora  Horn  Scheneider
(ABBTUR,) e Representante do SENAC.

Mesa II - Mesa técnica para apresentação de ações e propostas para os problemas
identificados na educação e formação profissional em turismo no Brasil.
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 Profa. Dra. Artemísia dos Santos Soares (IFAL) - Propostas para a formação
técnica;

 Profa. Dra. Teresa Catramby (UFRRJ/ABBTUR) - Propostas para a formação
na graduação;

 Prof. Dr. Glauber Eduardo de Oliveira Santos (USP/ANPTUR) - Propostas para
a formação na pós-graduação.

Comentaristas:  Prof.  Carlos  Alberto  Lidizia  Soares  (UFF),  Sra.  Geovana
Tavares (Rede Brasileira de observatórios de Turismo), e Representante do SEBRAE.

Encerramento  e  encaminhamentos:  Deputado  Otavio  Leite;  Prof.  Alexandre
Panosso; e demais convidados.

JUSTIFICAÇÃO

O presente requerimento tem como objetivo a realização de audiência pública
para  debater a  formação  de  capital  humano  para  o  desenvolvimento  do  turismo
brasileiro,  e,  assim,  chamar  a  atenção  da  sociedade  e  do  poder  público  para  a
importância  do  profissional  que  atua  no  campo  do  turismo,  seja  ele  de  formação
técnica, bacharel ou pós-graduado.

O  propósito  do  encontro  também  será  traçar  ações  e  soluções  para  os
problemas  e  dificuldades  encontradas  no  que  se  refere  à  educação  e  formação
profissional em turismo nos âmbitos dos ensinos técnicos e tecnológicos, graduação e
pós-graduação.

O turismo é uma das atividades mais relevantes da economia nacional,  em
virtude da sua capacidade de criação e de manutenção de postos de trabalho, de
geração de renda e de indução ao desenvolvimento.

Assim,  solicito  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovarmos  o  presente
requerimento para realização de audiência pública. 

Sala da Comissão, ____ de julho de 2021.

OTAVIO LEITE
Deputado Federal

PSDB/RJ
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