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RELATÓRIO PARCIAL  DE AÇÕES GESTÃO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM TURISMO IFSP CAMPUS
CUBATÃO – 3 QUADRIMESTRE 2022

O presente relatório refere-se às ações desenvolvidas pela Gestão do Curso Superior de Bacharelado em Turismo em consonância com o

plano de metas estabelecidas para 2022

Destaca-se que para o ano de 2022 foram estabelecidas 3 metas:

a. Reformulação do PPC, considerando os preceitos da curricularização da extensão e dos currículos de referência IFSP

b. Ações estratégicas de acolhimento remoto e presencial ao longo do ano

c. Desenvolvimento contínuo do curso, estruturado com base em avaliações internas e externas

Abaixo, são apresentadas as principais ações com base em cada indicador
 

1 – Reformulação do PPC1 – Reformulação do PPC
 
Em relação à reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, com vistas à implementação da
Curricularização da Extensão e dos Currículos de Referência do IFSP, o referido projeto obteve aprovação do Colegiado de Curso, do
Conselho de Campus e foi encaminhado para Análise Técnico Pedagógica - Pro Reitoria de Ensino IFSP
Como resultado, no dia 1 de dezembro de 2022 foi encaminhada nova ATP solicitando ajustes pontuais no Projeto Pedagógico de Curso,
ajustes estes realizados por membros da Comissão de Reestruturação, e subme do ao Colegiado de Curso para análise e aprovação no
dia 08 de dezembro de 2022, para posterior retorno à Pro Reitoria de Ensino
 

2 – Ações estratégicas de retorno e acolhimento remoto e presencial2 – Ações estratégicas de retorno e acolhimento remoto e presencial
 

- As reuniões semanais de quinta feira da Coordenação de Curso com os discentes foram man das, abordando diferentes temá cas e

demandas inerentes ao curso, trazidas ao longo da semana pelos discentes

- Após a abertura da disciplina de dependência OTAT7, em dezembro de 2022 foi possível encaminhar mais 8 alunos para a defesa de

Trabalho de Conclusão de Curso, bem como avanços na construção do TCC de um aluno, evidenciando êxito na ação proposta pelo NDE e

Colegiado de Curso, promovendo assim êxito na integralização do itinerário formativo discente.
 

3 – Desenvolvimento contínuo do curso, com base em indicadores internos e externos de avaliação3 – Desenvolvimento contínuo do curso, com base em indicadores internos e externos de avaliação
  
O Curso Superior de Bacharelado em Turismo passou por avaliação externa virtual in loco de Reconhecimento de Curso entre os dias 30
de novembro e 02 de dezembro de 2022, sendo do ponto de vista qualita vo, a equipe de docentes, discentes e servidores do campus
elogiada pela integração e desenvolvimento das a vidades. O resultado numérico da avaliação é disponíbilizado 5 dias após o dia 8 de
dezembro de 2022, data em que a avaliação se encerra e o relatório final é produzido por parte dos avaliadores
Os alunos do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, no dia 27 de novembro de 2022, realizaram o Exame Nacional de Desempenho
Estudan l - ENADE, exame realizado a cada três anos. Foram desenvolvidas as seguintes ações de apoio ao estudante ao longo do
semestre:
- Reunião com a Diretoria de Ensino, Diretoria Adjunta Acadêmica de Cursos e Coordenação de Cursos no auditório do campus Cubatão e
transmitida via remota explicando a importância do ENADE para o curso
- Disponibilização de laboratórios no campus para os discentes que porventura necessitariam preencher o formulário e ques onário de
estudante e não possuem o computador
- Criação de grupo de whatsapp ao longo de todo o semestre para solução de dúvidas
- Recepção e apoio aos discentes no dia da prova, providenciando lanche, caneta, água e mascaras para os alunos
 

Desafios: Como principais desafios iden ficados no terceiro quadrimestre, diz respeito aos recursos necessários para a operacionalização



de eventos que envolvem o escopo do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, tais como salas de apoio, divulgação, integração com

outros cursos, aprimoramento da Sematur e valorização da Expo Cultural

Para tanto, foram propostas as seguintes ações:

1 - Inserido no plano de gestão de 2023 como prioridade, foco na realização, organização e par cipação do Curso Superior de

Bacharelado em Turismo (discentes e docentes) em eventos, incluindo:

a) sugestões propostas para avaliação dos indicadores de qualidade de um evento, proposta elaborada por grupos do 4° semestre do

curso, com base nas experiências vivenciadas nas disciplinas e nos eventos propriamente ditos

b) construção de um calendário de eventos para o curso, considerando a comunicação contínua nas reuniões de área e com os alunos

c) identificação de potenciais fontes de captação de recursos para a organização e participação em eventos
 

Prof. Dr. Thiago Rodrigues Schulze

Coordenadoria do Bacharelado em Turismo

 

Documento assinado digitalmente.

 

 

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Thiago Rodrigues SchulzeThiago Rodrigues Schulze, COORDENADOR - FUC1 - CBAT-CBTCOORDENADOR - FUC1 - CBAT-CBT, em 06/12/2022 10:15:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 06/12/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

458431
06be19f78b

ATA-ENS-COL N.º 16/2022 - CBAT-CBT/DAC-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSP


	Documento assinado eletronicamente por:

