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RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO E AVALIAÇÕES DE ESTÁGIO DO
CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM TURISMO IFSP CAMPUS CUBATÃO PERÍODO 6/2022 A 9/2022

 
Nos mesmos moldes que o relatório do primeiro quadrimestre de 2022, a con nua análise da atuação dos discentes do Curso Superior de
Bacharelado em Turismo, bem como os insights trazidos através dos relatórios de estágio, permitem à gestão do curso trazer reflexões
acerca do perfil profissional do egresso, obje vos do curso, estrutura curricular e ainda conteúdos trabalhados no âmbito do curso, sendo
estes dados tratados em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante
 

Contexto preliminar
 
No período compreendido entre 22 de maio de 2022 e 25 de setembro de 2022, foram concluídos 13 estágios no Curso Superior de
Bacharelado em Turismo, sendo 6 na Secretaria de Turismo de São Vicente, 3 ligados a projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no IFSP, 1
na Secretaria de Turismo do Guarujá, 1 na Secretaria de Turismo de Praia Grande, 1 na Secretaria de Turismo de Cubatão e 1 no Clube
Satellite em Itanhaém
Como dados específicos a serem ainda trazido em contexto preliminar, dos concluintes, 4 alunos se formaram, 3 alunos trancaram
matrícula e 2 estágios foram cancelados conforme Instrução Norma va 02, de 01 de março de 2021, que versa sobre a entrega de
documentação e relatórios de estágio.

Em âmbito geral, após análise do documento “Questionário de Avaliação do Estágio”, em acordo ao regulamento de estágio IFSP, observa-

se, nos mesmos moldes que o relatório do primeiro quadrimestre, que os alunos reconhecem a pertinência e relevância do Curso Superior de

Bacharelado em Turismo, através da dinâmica e inserção do curso na Região Metropolitana da Baixada Santista que os discentes entendem

a pertinência e a importância do Curso Superior de Bacharelado em Turismo em sua formação e desenvolvimento profissional, bem como a

importância da prática do estágio. Conforme relato de um dos concluintes:

 
A grade do curso já é fundamental, somente acrescentaria libras na grade, pôs como trabalhamos com vários públicos e fundamental
sabemos libras. E também mas visitas técnicas para profundar nosso conhecimento (SIC, 2022)
 
Outro relato trazido por um discente concluinte de estágio
 
Entendo que, apesar das dificuldades, o estágio foi muito proveitoso, e pude desenvolver mais habilidades de adaptação (SIC, 2022)

 

Pontos fortes
 

Nos 13 relatórios observados, os discentes mencionam alguns componentes curriculares relevantes para sua atuação exitosa na prática de

estágio, como História, mencionado por três vezes, Turismo e Hospitalidade, também mencionado por 4 vezes. Também fora mencionado

pelos discentes a importância da Língua Estrangeira Moderna, no caso do curso, sobretudo o Inglês, como item relevante à atuação no

estágio.  

Chamou atenção também nos relatórios finais e questionário de avaliação entregues pelos discentes, a importância atribuída ao componente

curricular Libras - LIBT7, inclusive com discentes propondo que este componente curricular passe a ser ofertado como disciplina

obrigatória no âmbito do curso, e não optativa, conforme atualmente se configura. Destaca-se que no âmbito dos cursos de Bacharelado, a

oferta de LIBRAS é obrigatória, sendo optativo ao discente cursar, ao contrário dos cursos de Licenciatura, no qual o componente curricular

é obrigatório.

 

Desafios e sugestões
 



Como desafios a serem observados pelo Núcleo Docente Estruturante do curso, foram identificados os seguintes tópicos:

 

- Componentes curriculares sugeridos: Oratória, aprofundamento em Hotelaria e Hospitalidade, Destinos Turísticos da Região, LIBRAS

como disciplina obrigatória

- Aprofundamento no conhecimento dos destinos turísticos da Região Metropolitana da Baixada Santista

- Cursos específicos como Monitoramento Ambiental e Guiamento

- Visitas regulares aos locais de trabalho, sobretudo aos Postos de Informações Turísticas

 
 

Plano de ação
 

Com base nas informações coletadas e os resultados identificadas, são pensadas as seguintes ações prioritárias:

 

- Encaminhamento do relatório para o Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, para que o grupo

comece a pensar em atividades ligadas ao novo componente curricular ligado à Curricularização da Extensão, especificamente o APL

- Ampliação da divulgação junto aos discentes, de cursos técnicos específicos, como o de Guiamento e Monitoramento Ambiental,

realizados no âmbito da região. Destaca-se que inclusive o IFSP campus Cubatão, participou a convite da Secretaria de Turismo de

Cubatão-SP, do processo seletivo para o Curso Técnico de Monitor Ambiental Local, curso este pré requisito para atuação nos Parques

Estaduais. A participação foi pensada a partir do Conselho Municipal de Turismo de Cubatão, o qual faz parte Thiago Rodrigues Schulze

- Ampliação das visitas técnicas, o que já está ocorrendo, a partir das proposições dos docentes da área técnica em Turismo: como

exemplos, visitas à aldeia Núcleo Japuí-Xixová em São Vicente, Parque Anilinas em Cubatão-SP, dentre outras propostas para o semestre

- Conversa com as Coordenações de Curso e Diretoria Adjunta Acadêmica de Cursos, para ampliação da divulgação de oferta do

componente curricular LIBRAS, e possível participação dos discentes nestes componentes curriculares ofertados pelos outros cursos

- Visitas aos locais de oferta de estágio, como os Postos de Informação Turística de São Vicente-SP, bem como encaminhamento deste

relatório para a Secretaria de Turismo Local e agendamento de reunião para soluções conjuntas.

 

Thiago Rodrigues Schulze

Coordenadoria do Curso Superior de Bacharelado em Turismo IFSP campus Cubatão
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