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CÂMPUS 

 
CUBATÃO 

 

 

 

 
 

 

Cubatão, 26 de abril de 2021. 

 

CHAMADA PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DA SEMANA DO TURISMO - SEMATUR 2021 

 
 

Prezados alunos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - Câmpus Cubatão/SP.  É com muita satisfação, que iniciamos a chamada para a 

composição da Comissão de Planejamento e Organização da Semana do Turismo - 

SEMATUR  2021 - evento anual ligado a área de Turismo que ocorre no Câmpus Cubatão 

desde 2011, congregando palestras, seminários, oficinas, visitas técnicas e atividades 

inerentes à formação em Turismo. 

A equipe organizadora ficará responsável por planejar, organizar e executar as 

ações que integram as etapas do pré, trans e pós evento, constituindo-se em uma 

oportunidade relevante para os que desejam desenvolver e aprofundar competências e 

habilidades relacionadas com esta área de atuação profissional. A comissão será composta 

pela profa. Dra. Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel e prof. Dr. Thiago Rodrigues 

Schulze, além de 15 alunos do IFSP - Câmpus Cubatão/SP, a serem selecionados de acordo 

com os critérios especificados abaixo.   

 

Forma de inscrição: 

 



 

 

Coordenadoria  Bacharelado em Turismo | Página 2 de 3 

 

Para se inscrever, o aluno deverá preencher o formulário:        

https://docs.google.com/forms/d/1KORikv4c41uJSWmVzRISn62YV1lvyMiRx8YMiafdQEg/edit, 

manifestando interesse entre os dias 27 de abril de 2021 à 02 de maio de 2021 às 23:59. 

 

Critério de classificação dos candidatos: 

 

O critério de avaliação a ser considerado para composição da Comissão de 

Planejamento e Organização da Semana de Turismo - SEMATUR 2021, para os alunos 

matriculados, será o IRA – que se trata da média aritmética alcançada pelos alunos nos 

componentes curriculares já concluídos. Os alunos regularmente matriculados no último ano 

do ensino médio técnico e os alunos regularmente matriculados a partir do segundo 

semestre do curso de Bacharelado em Turismo, poderão validar a carga horária de 

participação no projeto como carga horária do estágio profissional supervisionado. 

 

Quantidade de aprovados: 

 

Serão aprovados 15 (quinze) candidatos para a composição da comissão. Em caso 

de desistência de um dos membros aprovados, será considerado aprovado o próximo 

candidato classificado. Segue descrição das vagas a serem preenchidas: 

 

SETOR COLABORADORES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

MARKETING E 
COMUNICAÇÃO 

VISUAL 

02 - Conhecimento do pacote office. 
- Elaboração da comunicação visual do evento 
(convites, logotipo, campanhas publicitárias, 
vídeos, materiais gerais, outros).  
- Criação e divulgação em redes sociais. 
- Elaboração do cronograma de ações de 
divulgação do evento.  

SECRETARIA 02 - Conhecimento do pacote office. 
- Desenvolvimento de processos logísticos e 
administrativos do pré, trans e pós evento (atas de 
reuniões, cartas, autorizações, ofícios, redação do 
projeto, outros). 
 

CERIMONIAL 04 - Conhecimento do pacote office. 
- Elaboração, estruturação e acompanhamento do 
cronograma das atividades do evento. 
- Elaboração do roteiro do cerimonial. 
- Acompanhamento aos palestrantes e convidados.  

HACKATOUR 04 - Captar parceiros para o Hackatour.  
- Elaborar o edital (tema, desafio, inscrição, júri, 
cronograma, outros). 

https://docs.google.com/forms/d/1KORikv4c41uJSWmVzRISn62YV1lvyMiRx8YMiafdQEg/edit
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- Distribuir as equipes (padrinhos, mentores e 
equipes de participantes).  
- Desenvolver a acompanhar o Hackatour.  
- Planejar e organizar a cerimônia de premiação. 

INFORMÁTICA 03 - Conhecimento do pacote office. 
- Habilidade no manuseio de redes sociais. 
- Criação de formulário no google docs. 
- Transmissão do evento on-line através da 
plataforma Streaming e Youtube. 
- Domínio de plataformas de divulgação e inscrição 
para participação em eventos.  

 

 

Atribuição docente 

 

Caberá ao grupo docente agendar os encontros, orientar as atividades relativas ao 

planejamento, organização e execução do evento Semana de Turismo. 

 

Atribuição discente  

 

O discente ao se inscrever deverá ter a disponibilidade para reunião às terças-

feiras das 17h00 às 18h00 (on-line durante o período de suspensão do calendário 

acadêmico e presencial após o retorno às aulas). 

O discente deverá ter a disponibilidade de 08 horas semanais para a execução das 

atividades relativas ao projeto, que poderão ser contabilizadas como carga horária 

obrigatória de estágio profissional supervisionado conforme descrição nessa chamada.  

Os discentes serão responsáveis pela organização e execução das atividades 

relativas as fases do evento (pré, trans e pós), conforme orientação docente.    

O discente declara estar ciente das informações constantes nesse edital, ao 

solicitar a sua inscrição.  

 

 

Os casos não previstos neste edital serão avaliados pelos docentes responsáveis 

pela Comissão. 

 

 

 
Comissão de Planejamento e Organização da Semana de Turismo - SEMATUR 2021 

Curso Superior Bacharelado em Turismo -  Câmpus Cubatão 


