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Cubatão, 3 de outubro de 2022.

 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS COM BASE NO RELATÓRIO APRIMORAMENTO LABTUR 2 QUADRIMESTRE 2022
 

Dando con nuidade às ações de avaliação e aprimoramento con nuo do Laboratório de Turismo - Labtur, são apresentadas as ações
desenvolvidas ao longo do 2° Quadrimestre de 2022.
Destacamos novamente que estas ações são realizadas com base nas reuniões com o Núcleo Docente Estruturante, com o Colegiado de
Curso e com o diálogo semanal com os discentes, nas reuniões temáticas com a Coordenação
As ações contam ainda com o apoio dos docentes do curso e demais departamentos do campus, como a Coordenadoria de Informá ca,
Coordenadoria de Manutenção, Diretoria de Apoio ao Ensino, Coordenadoria Socio Pedagógica, Diretoria de Extensão, Diretoria de
Pesquisa e Inovação e Diretoria Adjunta Acadêmica de Cursos

Dá-se destaque às seguintes ações:

 
a) ações propostas no relatório do primeiro quadrimestre - 
 

- Instalação de cabos de rede nos pontos necessários: a ser desenvolvida  pela equipe de Tecnologia da Informação

1 - Cabos devidamente instalados para os dois computadores disponíveis no Laboratório de Turismo

- Recompra dos itens vencidos nos kits primeiros socorros: contato com a enfermeira do campus

 

2 - Kit de primeiros socorros disponibilizados e atualizados conforme enfermeira do campus Ana Lúcia dal Poz 

 

- Ampla divulgação da possibilidade de utilização do Laboratório de Turismo pelos cursos ligados ao eixo tecnológico Turismo,

Hospitalidade e Lazer e demais cursos

 

3 - Labtur como principal sala de acolhimento do campus, sendo utilizado para o evento WMO em suas duas edições em 2022, Feira de

Robótica, Searte, Sematur e outros eventos presenciais realizados ao longo do ano letivo. Destaca-se que a segunda edição do WMO

ocorrerá juntamente com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em novembro, e o Labtur será a sala de recepção dos palestrantes e

convidados externos

 
 
b) Outras ações realizadas:
 

1. Doação de livros disponibilizados para consulta no Labtur, livros doados pela turma 271

2 - Produção de jogos temáticos pelos discentes Monitores de Ensino Voluntários do Labtur

3 - Criação do perfil instagram, por parte dos voluntários

4 - Apoio para a realização do Festival de Curtas com base na temática Direitos Humanos - Festival Entretodos

5 - Atendimento e apoio diário por parte dos voluntários, a atividades, reuniões e utilização do espaço, através dos monitores voluntários

c) Próximas ações a serem realizadas ainda em 2022:



- Acompanhamento da viabilidade de aquisição de 10 novas cadeiras para o Labtur e da mesa

- Viabilidade conserto televisão alocada no Laboratório

 
Assinado eletronicamente,

Thiago Rodrigues Schulze
(Cargo/função)
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