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Resumo: 
O Laboratório de Turismo e Hospitalidade é um espaço voltado para docentes e discentes dos
cursos integrantes ao Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer, do IFRS – Campus
Osório e tem como objetivo ser um núcleo de referência educacional. Ele reúne diversas
subáreas do Turismo, Hospitalidade e Lazer, como: Educação e Turismo, Turismo e
Desenvolvimento Regional e Eventos. Nele se desenvolvem atividades práticas voltadas ao
ensino, pesquisa e extensão na área, nas formas de realização, organização e/ou apoio. O
Curso Técnico em Eventos necessita de um espaço como o Laboratório para que os alunos
possam desenvolver suas atividades práticas, vinculadas diretamente ao Curso, possibilitando
que o aluno aprimore competências relacionadas à área, atividades de pesquisa e extensão.
Dentro do Laboratório, está sendo disponibilizado um Curso de Recepção e Credenciamento
em Eventos, para que os alunos possam ofertar este serviço para atender eventos do Campus
Osório. Também está sendo ofertado um Curso de Atendimento ao Turista, atendendo uma
demanda de formação da Secretaria de Turismo de Osório. Além destas atividades, está sendo
realizada uma pesquisa para identificar o perfil dos profissionais que atuam na área de eventos
e dos espaços que realizam eventos no Litoral Norte do RS. Com estas atividades criam-se
oportunidades aos alunos para que possam qualificar seus conhecimentos e também para a
comunidade externa atendida, no Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer.
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