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1. Tema
O tema em questão seria “Senso crítico e transformações no lazer e turismo ”. A
proposta desta edição é explorar a pluralidade de ideias, salientando a
importância do senso crítico no curso e aproximar os espectadores do curso de
Lazer e Turismo com os desafios e soluções que serão encontrados ao longo da
carreira, por isso, foi decidido que as temáticas serão afuniladas pelos
convidados, tendo um caráter mais generalistas a priori mas se especificando
conforme a mesa vai toma

2. Projeto
Uma das propostas principais do DALAZ (Diretório Acadêmico de Lazer e
Turismo) é colaborar com o fomento da cultura e aprendizado dos discentes do
curso de Bacharelado em Lazer e Turismo e da comunidade universitária em
geral graduação, pós-graduação, docentes e funcionários, por meio de eventos
acadêmicos nos quais o público pode participar e compreender a amplitude do de
lazer e turismo em suas diversas áreas de atuação. Dessa forma, o presente
projeto visa realizar a 7ª edição do evento “Semana de Lazer e Turismo”,
intitulada neste ano de "Resistência, Transformações e Alternativas” no qual
pretende-se propiciar aos estudantes vivências fora da sala de aula, a partir de
tópicos relacionados com o futuro das áreas de lazer e turismo, experiências, a
demais assuntos emergentes.

Nesta edição, o tema a ser trabalhado será: Relação de Lazer e Turismo com o
senso crítico, os desafios enfrentados pelos jovens na área de lazer e
turismo, e as mudanças necessárias para melhorar o cenário.

Dessa forma, o convidamos a fazer parte deste projeto por acreditarmos no
potencial de enriquecer toda e qualquer discussão dado o papel que representa
para a área de estudo.



3. Datas do evento

O evento está previsto para acontecer entre os dias 12 e 16 de setembro de 2022
de forma presencial, nos auditórios da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
da Universidade de São Paulo.

Vespertino

Datas Temáticas Gerais

12/09/2022 Impactos socioeconômicos do Turismo

13/09/2022 Afroturismo - Lazer em Espaços Culturais

14/09/2022 Turismo de Natureza

15/09/2022 Turismo LGBTQIAP+

16/09/2022 Eventos em Lazer e Turismo

Noturno
Datas Temáticas Gerais

12/09/2022 Museus, lazer e turismo

13/09/2022 Turismo de natureza

14/09/2022 Reformas em Lazer e Turismo: O que
podemos melhorar na EACH

15/09/2022 Lazer na Cidade de São Paulo

16/09/2022 Influência da mídia no turismo

As discussões ainda serão afuniladas com base nas Temáticas Gerais, nós
juntamente com os convidados, por meio de reuniões de alinhamento,



chegaremos em consenso no que de fato será discutido na mesa redonda no dia
do evento.

4. Cronogramas e Horários

Cronograma (Vespertino) Horários

Início do Evento e alocação dos
espectadores; Conversa prévia e privada
entre a organização e os convidados

14:30

Apresentação dos presentes na mesa. 15:00 - 15:10

Início Previsto da Mesa 15:10

Encerramento da Conversa 17:00

Abertura para perguntas 17:00 - 17:30

Encerramento Previsto 17:30

Cronograma (Noturno) Horários

Início do Evento e alocação dos
espectadores; Conversa prévia e privada
entre a organização e os convidados

18:30

Apresentação dos presentes na mesa. 19:00 - 19:10

Início Previsto da Mesa 19:00

Encerramento da Conversa 21:00

Abertura para perguntas 21:30

Encerramento Previsto 21:30


