
        

 

 
CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS DA LICENCIATURA EM 

TURISMO DA UTAD 
Vila Real, 21 de março de 2018 

 (quarta-feira) 
 

 

Organizam:  
Direção da Licenciatura em Turismo (Prof. Xerardo Pereiro e Prof. Ricardo Bento) 

NET (Núcleo de Estudantes de Turismo): netutad@gmail.com 

Licenciatura em Turismo da UTAD (1º Ciclo) 
http://www.utad.pt 

https://www.facebook.com/turismo.utad 
Vila Real – Trás-os-Montes e Alto Douro - Portugal 

 

mailto:netutad@gmail.com
http://www.utad.pt/
https://www.facebook.com/turismo.utad


Apresentação 
Este ano 2018 a licenciatura em turismo da UTAD cumpre 20 anos, o que representa a 
sua maioria de idade e o incío de uma etapa de juventude, maturidade e 
responsabilidade. A direção do curso de turismo entendeu este um bom momento para 
pensar e refletir sobre o passado, o presente e o futuro do curso e a educação 
universitária superior em turismo, e associa-se aos estudantes numa iniciativa conjunta 
que pretende pensar os caminhos e as estratégias de sustentabilidade desta licenciatura 
emblemática da UTAD em constante mudança e adaptação caminho de uma qualidade 
humana e reponsável na docência universitária do turismo.  O NET da UTAD como é 
habitual desde há 4 anos organiza todas as primaveras umas jornadas de turismo que 
respondem às preocupações dos estudantes da licenciatura em turismo da UTAD 
(formação complementar, intercâmbio de experiências, conhecimento de empresários 
turísticos, inserção no mercado laboral, etc.). Estas jornadas terão lugar na quinta-feira 
dia 22 de março no Auditório de Ciências Florestais.  
 

PROGRAMA 

 
Quarta-feira, 21 de março de 2018 
 
Edifício do DESG – CETRAD (Pólo II da ECHS – Escola de Ciências Humanas e Sociais) 
9:00 h.: Sessão de abertura da exposição “Mapas, SIG e turismo” (coordenação do Prof. 
Dr. Alexandre Guedes, UTAD – TPNP). 
10:00 -12:45 h.: Dia aberto da UTAD, receção de alunos do ensino secundário e 
apresentação do curso de turismo, local: sala -1.20 do DESG  (responsáveis: Direção do 
Curso de Turismo e NET).   
 
AUDITÓRIO 1.11. DA ECHS – ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – COMPLEXO 
PEDAGÓGICO 
14:00 h. Sessão de abertura: 20 anos mais para a Licenciatura em Turismo da UTAD 
Prof. Dr. António Fontaínhas Fernandes (Magnífico Reitor da UTAD) 
Prof. Dr. José Luís Mourão (Vice-Reitor para o Ensino da UTAD) 
Prof. Dr. Manuel Luís Tibério (Presidente da ECHS da UTAD) 
Prof.a Dr.a Patrícia Martins (Vice-diretora do DESG da UTAD) 
Prof. Dr. Xerardo Pereiro (Diretor da Licenciatura em Turismo da UTAD) 
 
14:30 h.: Mesa redonda – diálogo - conversa sobre os “20 anos da licenciatura em 
turismo da UTAD, passado, presente e futuro”  
-Moderador: Prof. Dr. Xerardo Pereiro (diretor da licenciatura em turismo) 
-Participantes:  

 Prof. Dr. José Vasconcelos Raposo (UTAD), professor catedrático da UTAD e 
criador do curso em 1997-1998.   

 Prof. Dr. Américo Nunes Peres (UTAD), ex-diretor do curso e ex-delegado do 
Reitor da UTAD no antigo pólo da UTAD em Chaves.  

 Prof. Dr. Carlos Marques (ex-diretor do curso) 

 Prof. Dr. Marcelino Lopes (ex-diretor do curso) 

 Prof.a Dr.a Veronika Joukes (docente do curso desde 1998) 
 
16:30 h.:  Intervalo para consumo responsável de produtos locais 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
17:00 h:  Mesa redonda – diálogo – conversa sobre “Que significou e significa ser aluno 
de turismo na UTAD?” 
-Moderador: Prof. Dr. Ricardo Bento (vice-diretor atual da licenciatura em turismo) 
-Participantes:  

 Varico Pereira (primeiro licenciado em turismo pela UTAD, administrador de 
hotéis e professor de turismo) 

 Rosa Cramez (ex-aluna da licenciatura em turismo e empresária lider de Casa 
Lapão) 

 Pedro Monteiro (técnico superior de turismo do Município de Chaves e ex-aluno 
do curso) 

 Ana Sofia Mesquita (ex-aluna do curso e guia turística) 
 
19:00 h.: Fim da mesa redonda 
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