
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS CUBATÃOCÂMPUS CUBATÃO
COORD DE CURSO DE BACHARELADO EM TURISMOCOORD DE CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO

 

OFÍCIO N.º 40/2022 - CBAT-CBT/DAC-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSPOFÍCIO N.º 40/2022 - CBAT-CBT/DAC-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSP

Cubatão, 19 de maio de 2022.

 

 

RELATÓRIO DE APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO ESPAÇO LABORATÓRIO DE TURISMO – LABTUR 1
QUADRIMESTRE 2022

 

Em atendimento ao Plano de Metas estabelecido para 2022, especificamente no que tange ao aprimoramento contínuo do curso e dos

processos de aprendizagem, bem como no acompanhamento dos indicadores externos de avaliação, neste caso o Relatório de Avaliação

Externa do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, foram estruturadas ações para a utilização do Laboratório de Turismo,

Labtur, considerado o retorno das atividades presenciais

Destaca-se que estas ações foram desenvolvidas ao longo da disciplina Planejamento e Operacionalização de Eventos, sob orientação da

prof. Dra. Valéria Pereira Fedrizzi, e o relatório abordado em reunião do Curso Superior de Bacharelado em Turismo, realizada em 18 de

maio de 2022.

O novo espaço foi dividido em três, especificamente: cozinha, espaço de reunião e espaço net, com as imagens disponibilizadas na área

laboratório de turismo, na página do curso. 

Também foi realizada a verificação de todos os equipamentos existentes no laboratório, identificação de foco de odores e também a

limpeza de todos os utensílios.

 

Como próximas ações a serem realizadas destacam-se:

 
 

- Pintura das paredes: a ser desenvolvida pela equipe de manutenção do campus

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

- Manutenção dos computadores para ampla utilização dos discentes: equipe de Tecnologia da Informação

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

- Instalação de lousas de vidro: contato com setores que possuem lousas ou quadros disponíveis e sem utilização

 

Foi estabelecido um prazo de 1 mês para devolutiva das 5 atividades acima listadas

 
 

Assinado eletronicamente,

Thiago Rodrigues Schulze
(Cargo/função)
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