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16 de março de 2021 

 

Após reunião de planejamento do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, 
realizada em 12 de março de 2021, foi apresentado e aprovado o calendário de atividades 
para o primeiro semestre do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, conforme 
apresentado abaixo. 

 

CALENDÁRIO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM TURISMO IFSP CAMPUS 
CUBATÃO – INFORMAÇÕES RELEVANTES 1/2021 

1 – Documentação docente 

Documentação Prazo  

PIT – Plano Individual de Trabalho 1/2021 
– Entregue via SUAP 

19 de abril de 2021 

RIT – Relatório Individual de Trabalho 
2020. Entregue via SUAP 

7 de maio de 2021 

Plano de aulas Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo 2021, turmas 

371,571 e 771 – submetido à 
coordenação de curso via SUAP 

22 de março de 2021 

Plano de aulas Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo, turma 

ingressante – submetido à coordenação 
de curso via SUAP 

7 de maio de 2021 

Plano de atividades Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo 2021, turmas 

371,571 e 771 – submetido à 
coordenação de curso via e-mail 

institucional schulze.thiago@ifsp.edu.br 
conforme modelo compartilhado 

30 de março de 2021 

Plano de atividades Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo 2021, turma 

ingressante – submetido à coordenação 
de curso via e-mail institucional 

schulze.thiago@ifsp.edu.br conforme 
modelo compartilhado 

14 de maio de 2021 

Relatório de atividades Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo turmas 2 

30 de março de 2021 
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semestre de 2020 – submetido à 
coordenação de curso via e-mail 

institucional schulze.thiago@ifsp.edu.br 
conforme modelo compartilhado 

Entrega planos de atividades docentes – 
planilha excel avaliação reconhecomento 

MEC conforme modelo – submetido à 
coordenação de curso via e mail 

institucional schulze.thiago@ifsp.edu.br 
conforme modelo compartilhado 

30 de março de 2021, aos docentes que 
ainda não entregaram 

 

 

2 – Datas relevantes ao curso e docentes 

 

Atividade Data 

Acolhimento retorno às aulas Direção 
Geral 

15 de março de 2021 – 18h 

Reunião de área Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo – quartas feiras 
18h via plataforma RNP 

Próxima reunião 17 de março de 2021 – 
18 horas 

Reunião NDE Bacharelado em Turismo 18 de março de 2021 (conjunta com 
colegiado de curso) 13:00 

Reuniões ordinárias Colegiado 
Bacharelado em Turismo 

18 de março de 2021 e 10 de junho de 
2021, ambas as 13:00 

Acolhimento novos alunos 27 de abril de 2021 

  

 

 

 

 
 
 

Prof. Dr. Thiago Rodrigues Schulze 
Coordenadoria do Bacharelado em Turismo 
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