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Ética e Turismo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão).

Na introdução, espera-se que sejam contemplados os seguintes pontos: i) breve
contextualização do tema sorteado; ii) demonstração de conhecimento sobre a temática;
iii) oferecer indicativos da abordagem/referência teórica a ser adotada; iv) apresentar
objetivo ou questão-problema; e v) indicar como o texto está estruturado.
No desenvolvimento, espera-se que se expresse capacidade analítico-reflexiva, coerência
de argumentos, seguimento do que foi posto na introdução. Em caso de citação de dados
(numéricos ou argumentativos) é imprescindível a menção à fonte para que se assegure a
fundamentação.
Na conclusão, deve-se retornar à tese defendida, apresentar as reflexões sobre o exposto
de modo a evidenciar as principais conclusões a que se chegou. É recomendável indicar
pontos frágeis ou ainda obnubilados sobre o tema abordado bem como sugerir
caminhos/possibilidades para melhor compreender/analisar o fenômeno em tela.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

ASSINATURAS:

Espera-se que o texto contemple: i) argumentação coerente e consistente; ii) menção aos
autores com produção acadêmica/científica relevante para sustentar as ideias defendidas;
iii) relacionar, consistentemente, ética e turismo; iv) apresentar apreciação crítica sobre o
tema.

Deve-se assegurar o uso da norma culta (coesão, coerência, ortografia e concordância), o
estilo acadêmico de escrita, clareza, objetividade.
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10. Ética e Turismo

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na introdução, espera-se que o candidato apresente, sinteticamente, o conteúdo que
pretende discorrer. Ainda na introdução considera-se relevante que o candidato exiba
sua interpretação sobre o tema e as relações que estabeleceu para defender o seu
ponto de vista.
No desenvolvimento, espera-se que candidato discorra argumentos consistentes a
respeito da ética e sua relação com o turismo em uma sequência lógica, coerente e
coesa. No decorrer do texto, o candidato deverá demonstrar ter capacidade analítica,
reflexiva e convincente acerca do tema.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Por fim, espera-se que na conclusão o candidato reúna as principais ideias postas no
texto e apresente reflexões sobre o tema abordado.
Espera-se que o candidato discorra sobre, ao menos, dois ou mais aspectos abaixo:
•
Abordagem conceitual de ética e suas implicações nas relações com a
sociedade e a natureza na atualidade;
•
Aplicação da ética no turismo;
•
Os preâmbulos e os artigos inseridos no Código Mundial de Ética para o
Turismo (OMT);
•
A importância do estudo da ética para formação do profissional do turismo
•
O uso de códigos de conduta de profissionais e stakeholders do turismo.
O candidato deverá apresentar neste critério referencial teórico que embase os
argumentos apresentados. O candidato deverá expressar domínio sobre o tema em tela.
O candidato deverá apresentar o tema escrito na forma culta e científica em uma
sequência lógica, clara, coesa e coerente.

ASSINATURAS:

Penedo – AL, 16 de maio de 2022.
Cidade
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ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.
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Ética e Turismo
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

Para este item o candidato deverá:
Introdução
a) Contextualizar e fundamentar o tema, apresentando elementos que
possibilitem ao leitor integrar-se ao texto no(s) primeiro(s) parágrafo(s);
b) Demonstrar de maneira clara, coerente e convincente que tem
conhecimento sobre o assunto;
c) Construir uma sequência narrativa que enverede as discussões à
conclusão;
d) Apresentar uma estruturação textual que revele por meio de objetivos
claros e bem definidos o ponto de vista que defende.

Desenvolvimento
a) Trazer com coerência os argumentos que servirão de base para
fundamentar o posicionamento emitido na introdução;
b) Demonstrar capacidade de análise, reflexão e coesão textual;
c) Evitar pontos de vistas pessoais, que deixem transparecer impressões
sem fundamentos.
Conclusão
a) Retomar a ideia principal desenvolvida no texto;
b) Expressar potencial de refletir sobre o tema;

c) Consolidar a discussão apresentada, bem como trazer propostas de
melhoria ou intervenção.
2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade

ASSINATURAS:

O candidato deverá desenvolver uma redação:
a)
b)
c)

Com argumentação consistente centrada no conteúdo/tema;
Adotar/citar referenciais teóricos que embasem a discussão;
Que expresse domínio sobre o tema.

Usar uma linguagem:
a) Técnica que esteja de acordo com o tema abordado;
b) Adequada aos termos na forma acadêmica e culta
c) Que apresente clareza e objetividade na narrativa

Penedo – AL, 15 de Maio de 2022.
Cidade

Examinador(a)

