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JUNIOR DO
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A "Empresa Júnior de Turismo ROTAS" tem por finalidade:
Proporcionar a seus membros efetivos as condições necessárias à aplicação prática de seus
conhecimentos teóricos, relativos à sua área de formação profissional;
Dar à Universidade e a Sociedade, retorno através do desenvolvimento de estudos de alta
qualidade, realizados por futuros profissionais da área de atuação que "Empresa Júnior de
Turismo ROTAS" atua;
•

Incitar o espírito empreendedor, crítico e analítico de seus associados;

•

Desenvolver as habilidades empreendedoras do aluno, dando a ele uma visão
profissional já no âmbito acadêmico;

•

Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos,
inseridos nas áreas de atuação;

•

Assessorar a implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados;

•

Valorizar alunos e professores da "UFPI" no mercado de trabalho e no âmbito
acadêmico, bem como a referida instituição;
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•

Promover a integração social e profissional de seus associados, segundo princípios de
ética, cidadania e justiça;

•

Incentivar e desenvolver a responsabilidade socioambiental de seus associados.

Tendo como base as finalidades citadas anteriormente, A ROTAS realiza consultoria e
prestação de serviços nas áreas de:
•

Agenciamento e Transportes;
formatação e venda de pacotes turísticos, reservas, venda de passagens e locação de
veículos e trabalhar o turismo receptivo tendo como foco o turismo pedagógico

•

Eventos;
promoção, organização e captação

•

Desenvolvimento regional e Turístico
Dar retorno à Universidade e à Sociedade, através de estudos de alta qualidade,
planejamento e execução de projetos sociais e turísticos, promovendo ações para o
desenvolvimento social;
A atual gestão da Rotas 2016-2018, tem trabalhado principalmente na elaboração e

execução de visitas técnicas para o curso de turismo. Foi realizado o planejamento e execução
da visita técnica para o Parque Nacional de Ubajara e atualmente dois roteiros estão sendo
planejados, um para Jericoacoara-CE e outro para Piripiri-PI.
Além dos roteiros, a gestão atual vem trabalhando num evento de médio porte
denominado "Acadêmico Empreendedor". Este tem por objetivo despertar o espírito
empreendedor nos acadêmicos que desejam atuar no mercado de trabalho com novas ideias e
com um diferencial daquilo que já existe nos meios de trabalho. O evento é destinado aos
Acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Turismo, mas
nada impede que sejam realizadas inscrições do público em geral que tenha interesse pelo
tema.
Em Aproximadamente 5 meses de Gestão, muito tem sido feito e, a Rotas está de
portas abertas a todos os Cursos da Universidade Federal do Piauí, além da comunidade em
geral. Prestamos serviços com preços inferiores aos que são oferecidos pelo mercado,
entretanto visamos sempre a alta qualidade e a total satisfação dos nossos clientes.
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A gestão tem 12 membros distribuídos em:
•

Presidência - Felipe Nogueira

•

Diretoria de Eventos - Isadora Sousa e Zelaine Souza

•

Diretoria de Planejamentos e Projetos - Arlindo Filho

•

Diretoria de Marketing e Criação - Milena Cornélio, Laiane da Silva e Yuri Waisman

•

Diretoria de Agenciamento e Transportes - Juliana Santos e Venilson Feitosa

•

Diretoria Comercial - Hosana Marques e Alexandre Firme

•

Secretaria - Ana Kaliny
A Rotas funciona de Segunda à Sexta das 08 às 18:00h
(atendemos a qualquer momento pelas mídias sociais)
Rotas - Empresa Junior de Turismo da universidade Federal do Piauí
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