
Proposta de Curso de Turismo Rural 
Polo de Ecoturismo de São Paulo 

 
Sindicato Rural de SP / SENAR 



Curso de Turismo Rural 

Ampliar o olhar sobre a propriedade rural, fornecendo ferramentas para identificar e 
implantar negócios de turismo, de acordo com recursos encontrados no meio, com 
segurança, respeitando-se as questões ambientais, aliados às habilidades e vocações 
do produtor rural e sua família. 

Realização 

Objetivo 

Sindicato Rural de São Paulo 



Produtores rurais e seus familiares. 

Público-Alvo 

Curso de Turismo Rural 

Pré-Requisitos 
• Idade mínima de 18 anos 
• Ser alfabetizado 

Nº de Participantes 
12 a 25 participantes 

Carga Horária 
240 horas (248 horas com a Sensibilização) ou 
9 meses 



Operacionalização 

Curso de Turismo Rural 

Mês Módulo Carga Horária 

Fevereiro Sensibilização 8h00 

Março Módulo I- Oportunidades de empreendimentos 32h00 

Abril Módulo II - Identidade e cultura 24h00 

Maio Módulo III - Gestão de empreendimentos 24h00 

Junho Módulo IV - Atrativos turísticos no meio rural 24h00 

Julho Módulo V - Ponto de venda de produtos 24h00 

Agosto Módulo VI - Meios de hospedagem 24h00 

Setembro Módulo VII - Meios de alimentação 24h00 

Outubro Módulo VIII - Atendendo e encantando o cliente 24h00 

Novembro 
Módulo IX - Resgate gastronômico 24h00 

Módulo X - Consolidação do Programa 16h00 

      

  Total  248h00 



Carga Horária: 8 horas 
 
Objetivo Geral: Sensibilizar os pequenos produtores rurais quanto ao desenvolvimento do 
programa Turismo Rural 
 
Conteúdo Programático:  
 
i. Conhecendo o Turismo Rural 
    - A situação do turismo no meio rural brasileiro e no estado de São Paulo 
    - Benefícios e problemas da atividade 
    - Formando produtos do turismo no meio rural do município 
    - Identificação e seleção de oportunidades de negócios 

Sensibilização 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 32 horas 
 
Objetivo Geral: Identificar potencialidades e oportunidades de investimentos em 
empreendimentos turísticos nas propriedades rurais 
 
Conteúdo Programático:  
i. Conhecendo o turismo 
ii. Analisando potencialidades turísticas no município 
iii. Identificando oportunidades de empreendimentos turísticos 
     - inventario da propriedade 
     - pontos fortes e fracos 
     - roteiro entre propriedades 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo I - Oportunidades de Empreendimentos 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Resgatar as manifestações histórico-culturais da localidade e da região em 
relação ao turismo cultural no meio rural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Identidade e cultura 
    - Formação do povo brasileiro e paulista 
    - Cultura e patrimônio cultural 
    - Turismo cultural e patrimônio 
ii. Resgate cultural do município 
    - Elaborando o almanaque cultural do município 
    - Criando um festival cultural gastronômico 
iii. Avaliação 
iv. Encerramento 

Módulo II - Identidade e Cultura 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Conhecer os princípios básicos de administração para o turismo em uma 
propriedade rural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Empresa  
    - Aspectos Gerais 
    - Legislação  
    - Sustentabilidade  
    - Imagem e Identidade 
ii. Plano de Negócios 
iii. Planejamento econômico-financeiro 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo III – Gestão de Empreendimentos 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Identificar diferentes tipos de instalações e serviços as atividades 
desenvolvidas no meio natural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Atividades turísticas em areas naturais 
    - Respeito a natureza  
    - Sustentabilidade 
    - Ecoturismo e Turismo de Aventura 
    - Impactos da Atividade Turística 
    - Planejamento e uso racional dos recursos 
    - Exploração das atividades turísticas nas areas rurais 
ii. Planejamento físico do ponto de venda 
iii. Viabilidade econômico-financeira 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo IV – Atrativos Turísticos no Meio Rural 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Implantar um ponto de venda de produtos artesanais no meio rural 
utilizando ferramentas de qualidade 
 
Conteúdo Programático:  
i. Produtos 
    - In natura 
    - Processados artesanalmente 
    - Artesanato, trabalhos manuais e arte popular 
    - Agregando valor aos produtos 
ii. Preparando um ponto de venda 
iii. Planejando o ponto de venda 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo V – Pontos de Venda de Produtos 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Conhecer e planejar diferentes tipos de instalações e serviços de 
hospedagem no meio rural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Meios de hospedagem no espaço rural 
    - Significado da hospitalidade 
    - Hospitalidade e Turismo Rural 
    - Tipos de meios de hospedagem 
    - Governança 
ii. Planejamento físico 
    - Importância do patrimônio arquitetônico  
    - Cuidados e valorização das estruturas físicas e recursos existentes 
iii. Planejamento econômico - financeiro 
iv. Avaliacao 
v. Encerramento 

Módulo VI – Meios de Hospedagem 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Conhecer e planejar diferentes tipos de instalações e serviços de 
alimentação no meio rural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Meios de alimentação no espaço rural 
ii. Planejamento físico 
    - Importância do patrimônio arquitetônico 
    - Planejamento fisico 
    - Dimensionamento das áreas 
iii. Planejamento econômico - financeiro 
    - Avaliacao do mercado 
    - Estudo de viabilidade e formação de preços 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo VII – Meios de Alimentação 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Conhecer o cliente de turismo rural e as técnicas para oferecer um 
atendimento de qualidade 
 
Conteúdo Programático:  
i. Atendimento encantador 
    - Selecionando os colaboradores e criando processos 
    - Recrutando segundo as habilidades 
    - O treinamento da equipe 
ii. Preparação do local, das atividades e da equipe 
iii. Atender e encantar o cliente 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo VIII – Atendendo e Encantando o Cliente 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 24 horas 
 
Objetivo Geral: Preparar os pratos típicos resgatados da localidade utilizando 
equipamentos e técnicas apropriadas 
 
Conteúdo Programático:  
i. Valorizando a gastronomia local 
    - Alimento: fonte de vida, fonte de alegria 
    - Receita local 
ii. Preparando com arte e sabor 
iii. Elaborando e realizando o festival cultural gastronômico 
    - Planejamento do festival 
    - Organização das ações 
    - Operacionalização das ações 
    - Realizacao do festival 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo IX – Resgate Gastronômico 

Curso de Turismo Rural 



Carga Horária: 16 horas 
 
Objetivo Geral: Analisar as ações implementadas adequando o plano de negócios da 
propriedade rural 
 
Conteúdo Programático:  
i. Planejamento 
    - Meta 
    - Analise de mercado 
    - Estratégia 
    - Obstáculos 
    - Orçamento 
    - Cronograma 
ii. Marketing e Analise de Gestão 
iv. Avaliação 
v. Encerramento 

Módulo X – Consolidação do Programa 

Curso de Turismo Rural 



OBRIGADA! 


