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DISPONIBILIZAÇÃO DAS METAS DE GESTÃO E CALENDÁRIO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM TURISMO
IFSP CAMPUS CUBATÃO – 1 SEMESTRE DE 2022

 

Conforme proposto e aprovado na Reunião de Planejamento do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, e considerada a relevância da

ampla divulgação das metas de gestão no âmbito do Curso Superior de Bacharelado em Turismo IFSP campus Cubatão, bem como do

calendário do curso, são abaixo compartilhadas as respectivas informações e diretrizes

 

1 – Metas do curso para 2022 – síntese
 

a. Reformulação PPCs do Curso Superior de Bacharelado em Turismo

Considerado prazo para a implementação da Curricularização da Extensão nos cursos superiores das IES, bem como a aprovação do

Currículo de Referência para o Bacharelado em Turismo, em 2022 o PPC passará por reformulação, adequando-se aos preceitos destacados.

Também estão previstas ampla consulta aos docentes da área, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso, para atualização dos

Manuais de Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares, realizando pequenos ajustes, se necessários.

 

b. Ações estratégicas de retorno remoto e presencial

Considerado o ofício 74/2022, as reuniões de Planejamento realizadas entre os dias 03 e 04 de março de 2022, bem como as ações

desenvolvidas por Comissões e Grupos de Trabalho ligados ao retorno das atividades, serão priorizadas também ações relacionadas ao

acolhimento dos discentes e servidores ligados direta e indiretamente ao Curso Superior de Bacharelado em Turismo.

São exemplos de ações a serem realizadas, sobretudo no primeiro semestre letivo: ações de acolhimento virtual em 07 de março e

presencial no dia 24 de março; ações estratégicas de permanência, evasão e êxito, como contato com discentes que trancaram matrícula e

porventura possam manifestar interesse em retornar ao curso; escuta estruturada e atenta, através de plantões docentes, coordenação de

curso e demais departamentos do campus, como a Diretoria de Apoio ao Ensino e a equipe multidisciplinar do campus, como

Coordenadoria Socio Pedagógica e NAPNE, uma vez que o curso possui discentes PCDs atendidos e acompanhados por TILS – Tradutores

e Intérpretes de Libras e AEEs – Profissionais de Atendimento Educacional Especializado

 

c. Desenvolvimento continuo do curso, com base em indicadores internos e externos de avaliação

Com o propósito de aprimoramento contínuo do curso, são considerados os indicadores internos de avaliação, como o relatório da

Comissão Própria de Avaliação – CPA ano 2021, o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, em especial no ano de 2022,

pois haverá realização do exame para os Cursos Superiores de Bacharelado em Turismo. Serão considerados também indicadores de

avaliação de cursos desenvolvidos pelo INEP.

São exemplos de ações relacionadas ao aprimoramento contínuo do curso: manutenção da política semestral de atualização bibliográfica

dos componentes curriculares, estímulo e acompanhamento a Projetos de Ensino – Bolsa Ensino no IFSP, Pesquisa – através das pesquisas

de Iniciação Científica e Iniciação Científica Voluntária – PIBIFSP e PIVICT, Extensão – através dos Projetos Extensionistas e seus

respectivos editais. Será dada atenção ainda, considerando o retorno presencial das atividades, ao evento anual organizado pelo curso, a

Sematur 2022, e a possibilidade de participação em demais eventos e outras atividades como aprendizagens in loco, também conhecidas

como visitas técnicas.
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