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Cubatão, 02 de junho de 2020. 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES GESTÃO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM TURISMO 
IFSP CAMPUS CUBATÃO – 2 SEMESTRE 2019 

O presente relatório refere-se às ações desenvolvidas pelo Curso Superior de Bacharelado em 
Turismo, e foi aprovado após as reuniões do Núcleo Docente Estruturante, realizada em 28 de maio de 
2020 e do Colegiado de Curso, realizada em 01 de junho de 2020. 

 

1 – Objetivos traçados 

Os objetivos para o segundo semestre de 2019 foram traçados com base em dois documentos: 
Plano de Gestão 2018/2019 Bacharelado em Turismo e também com os resultados da visita de 
Renovação de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo realizada entre 
30 de junho e 03 de julho, pois estes resultados forneceram dados e evidências de pontos a serem 
aprimorados também em relação ao Curso Superior de Bacharelado em Turismo.  

Foram estabelecidas 5 prioridades: 

a) Atualização semestral Bibliografias Bacharelado em Turismo 

b) Acompanhamento ao discente: ações ligadas ao apoio a alunos PCD e 
acompanhamento ações permanência, evasão e êxito 

c) Implementação do Sistema de Gestão Hoteleira no campus 

d) Ampliação de projetos de Iniciação Científica e Extensão Universitária 

e) Atividades, eventos e visitas técnicas ligadas ao curso 

 

2 – Apresentação das atividades, resultados alcançados e desafios 

 

a) Atualização semestral Bibliografias Bacharelado em Turismo 

Conforme avaliação in loco MEC realizada entre 30 de junho e 1 de julho de 2019, um dos 
desafios disse respeito à bibliografia básica e complementar do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Turismo. Este aspecto impulsionou a intensificação da cobrança aos docentes para 
entrega da atualização das bibliografias para o 2 e 4 semestres do curso.  

Foi encaminhado memorando 04/2019, em 26 de julho de 2019, informando procedimentos e 
prazos para atualização das bibliografias por parte dos docentes. Foi dado um prazo de 26 de julho 
de 2019 a 12 de agosto de 2019 para efetivação das sugestões. O memorando encontra-se anexo 
nos apêndices. 



 
CAMPUS CUBATÃO 

 

 

 

 

Núcleo Docente Estruturante Bacharelado em Turismo | Página 2 de 26 

 

 

 

 

Resultados alcançados:  

Foram encaminhadas 11 disciplinas para atualização Bibliográficas, que, posteriormente em 
conjunto com o Nucleo Docente Estruturante e com a Bibliotecária do campus, puderam efetuar a 
avaliação e viabilidade de aquisição das obras sugeridas  

Desafios: 

Como desafio, cabe o acompanhamento da efetiva aquisição das obras sugeridas pelos 
docentes e validadas pelo Núcleo Docente Estruturante, bem como a inserção das mesmas nas 
ementas, em momento de atualização do PPC Bacharelado em Turismo, a ser realizado ao longo do 
primeiro semestre de 2020 

 

b) Acompanhamento ao discente: ações ligadas ao apoio a alunos PCDs e acompanhamento 
ações permanência, evasão e êxito 

Durante o segundo semestre de 2019, o principal desafio relacionado ao acompanhamento dos 
alunos com deficiência.  

Resultados alcançados: 

Mesmo com reuniões desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2019, bem como 
encaminhamentos, houve ainda uma disciplina na qual o aluno necessitou atendimento e 
acompanhamento, dada a grande carga de atividades solicitadas pelo docente. Ao final do ano, por 
conta do aluno ter ficado de IFA – Instrumento Final de Avaliação, foi agendada uma reunião com a 
Coordenadoria Socio Pedagógica do campus, a Assistente Social representando o NAPNE e o 
Coordenador do Curso para atendimento. 

Desafios: a inclusão na Educação, sobretudo nos Cursos Superiores ainda é um desafio constante 
que demanda atenção de diferentes departamentos do campus, com muitas vezes os docentes 
alegando não ter o devido preparo para atendimento aos alunos. Porém, especificamente em relação 
ao atendimento, o mesmo já encontra-se mais integrado ao curso e participando de todas as atividades 
propostas, inclusive visitas técnicas.  

        Já em relação a ações de permanência, evasão e êxito, o acompanhamento junto aos 
docentes foi realizado periodicamente, com o intuito de verificar os alunos com problemas de faltas ou 
que não frequentavam as aulas por mais de 3 semanas seguidas. Este acompanhamento se deu através 
do contato da Coordenadoria Socio Pedagógica, da Assistente Social do campus e também da Psicologa 
do campus, através de e-mail via SUAP 
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Resultados alcançados:  

Com relação aos alunos ingressantes no ano de 2019, observou-se um índice baixo de evasão, de 
3 alunos, num universo de 41. Em relação ao 5 semestre, houveram duas saídas, de alunos que se 
transferiram para o Curso Superior de Bacharelado em Lazer e Turismo da EACH-USP. No entanto, 
quatro alunos que haviam evadido no primeiro semestre retornaram ao curso 

 

Desafios: 

Como desafios, existe a necessidade de um entendimento coletivo sobre o acompanhamento 
constante das faltas dos alunos por parte dos docentes. Os fatos comprovaram a necessidade de pronto 
envio das informações para a Coordenadoria Socio Pedagógica, de modo que a mesma entre em 
contato rápido com o aluno prestes a evadir, e assim, demonstrar acolhimento aos discentes do curso.  

 

c) Implementação do Sistema de Gestão Hoteleira no campus 

 

Conforme observado durante visita Avaliação in loco MEC para Renovação de Reconhecimento do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, realizada entre os dias 30 de junho e 03 de julho 
de 2019, foi identificado pelos avaliadores a necessidade de Sistemas e Softwares específicos para a 
área de Turismo. 

 

Resultados alcançados: Após a realização da chamada publica, iniciada em 2018, a efetiva 
implementação do Sistema de Gestão Hoteleira se deu ao final de 2019. Foram realizadas formações 
com os professores Solange Silva, Thiago Rodrigues Schulze, Helton Gonçalves, Matilde Quintairos, 
Cinthia Rolim Meneguel, além de dois alunos, que puderam acompanhar todas as atividades 
juntamente com os docentes. Em 11 de Dezembro de 2019, a formação foi concluída e o Sistema de 
Gestão Hoteleira Newhotel foi efetivamente implementado no Laboratório de Turismo, com 
computador próprio.  

Desafios: uma vez implementado o Sistema de Gestão Hoteleira no campus, o próximo desafio é 
estimular os docentes a utilizar o sistema em suas disciplinas, como Hotelaria, Eventos, Agenciamento 
de Viagens, dentre outras integradas ao eixo técnico do curso, impulsionando também maior 
frequência ao Laboratório de Turismo  

d) Ampliação de Projetos de Iniciação Científica e Extensão Universitária 
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Como o ingresso dos projetos de Iniciação Científica e Extensão Universitária com bolsas 
discentes  ocorrem apenas anualmente, foi dada prioridade no segundo semestre de 2019 a 
estimular os docentes a submeter mais propostas ligadas ao curso 

Resultados alcançados:  

De 2018 para 2019 não houveram projetos de Iniciação Científica no Curso Superior de 
Bacharelado em Turismo. Para o edital 11/2019, foram aprovados 4 Projetos de Iniciação 
Científica ligados ao Curso 

Em relação aos projetos de Extensão, além do Projeto Labtur, que contempla o 
Laboratório de Turismo, também foi submetido e aprovado o projeto Estruturação do 
Laboratório de Turismo e Gastronomia – fase 2, bem como o projeto Empreendedorismo, 
Sustentabilidade e Arte para Mulheres. 

Desafios: Apesar do aumento das submissões de projetos de Iniciação Científica, 
observou-se a necessidade de retomada do Grupo de Pesquisa Tulipa, uma vez que o mesmo 
atualmente encontra-se desativado. No entanto, os docentes ligados ao curso participam de 
Grupos de Pesquisa ligados a outras IES, bem como Grupos de Pesquisa do campus que versam 
sobre temas transversais, como o Racnege e o Metativ.  

 

e) Atividades, eventos e visitas técnicas realizadas pelo curso 

No segundo semestre de 2019 foram realizados eventos, palestra, atividades e visitas pelo Curso 
Superior de Bacharelado em Turismo, com ênfase na Viagem Técnica a São Paulo e a Turweek 2019. 

Resultados alcançados: 

1 - Realização da Semana do Turismo – Turweek de 25 de setembro a 30 de setembro de 2019 

2 - Viagem Técnica São Paulo – 23 e 24 de novembro de 2019 

Acerca da Viagem técnica, que passou a ser realizada apenas em 2019, a segunda edição também 
demonstrou a relevância de se criar uma Comissão Organizadora da Viagem, composta por docentes 
responsáveis. Também destaca-se a criação de um Termo de Compromisso para a realização da viagem, 
com detalhes operacionais da viagem, bem como as atividades a serem desenvolvidas durante a visita. 
As referidas portarias encontram-se disponíveis no apêndice.  

3 – Durante o semestre, também ocorreram visitas técnicas organizadas pelos docentes da área 
técnica, disciplina Gastronomia Regional - visita técnica a cidade de Paraibuna; disciplina Turismo e 
Patrimônio Cultural - visita técnica a Biblioteca flutuante Navio Logos Hope; disciplina Turismo e 
Patrimônio Cultural - Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos 
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Desafios: 

Como principais desafios identificados, em relação à Semana do Turismo, observou-se a 
necessidade de aprimoramento para o próximo ano, através da criação de uma Comissão Organizadora 
para a Turweek 2020, de modo a integrar alunos e professores desde o início do ano letivo para a 
realização do projeto, e assim contemplar todos os elementos que integram um evento. Também 
observou-se a necessidade de ampliação da divulgação dos resultados das viagens técnicas, através de 
fotos e relatórios a serem inseridos não somente na aba notícias do site institucional, mas 
especificamente na página do curso 

 

3 - Anexos 

 

1 – Evidências encaminhamento Atualização Semestral Bibliografias Curso Superior Bacharelado em 
Turismo 

 

Mail IFSP cb145373@ifsp.edu.br 

 

Confirmação reunião Nucleo Docente Estruturante Turismo 

 

 

De :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 
<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Confirmação reunião Nucleo Docente 

Estruturante Turismo 

Para :  paulo jorge <paulo.jorge@ifsp.edu.br>, solange 
silva <solange.silva@ifsp.edu.br>, Antonio 

Cesar Lins Rodrigues 
<cesar.rodrigues@ifsp.edu.br>, CINTHIA ROLIM 
DE ALBUQUERQUE MENEGUEL 

<cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, MARCILENE 
MARIA ENES APPUGLIESE 
<marcilene@ifsp.edu.br>, ARTARXERXES 

TIAGO TACITO MODESTO 
<amodesto@ifsp.edu.br>, MATILDE PEREZ 
QUINTAIROS 

<matilde.perez.quintairos@ifsp.edu.br>  

Qui, 12 de Set de 2019 18:04  

1 anexo  
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Prezados membros do Núcleo Docente Estruturante em Turismo muito boa tarde 

Entro em contato para confirmarmos a reunião ordinária NDE Bacharelado em Turismo, a 
ser realizada dia 13 de setembro de 2019, as 18:00 no Laboratório de Turismo - Labtur 

Informo também que o local da reunião foi transferido para a Biblioteca do campus, 
permitindo assim que a Coordenadora - Bibliotecária Marcilene possa participar da reunião, 
uma vez que trataremos do tema atualização bibliográfica semestral 

Aproveito o ensejo também para verificar: prof. Cesar tem recebido nossos e mails de 
convocação do NDE Bacharelado? 
Desde já muito obrigado pela atenção de todos e excelente tarde de quinta feira 

 
--  
Thiago Rodrigues Schulze 

Coordenadoria CST Gestão de Turismo e Bacharelado em Turismo IFSP campus Cubatão 

 
 

 

  

 
 

 

Outras informações como ficha de validação, memorando em pdf encaminhado com solicitação aos 
docentes para atualização e atas de reunião disponíveis em apêndice anexo. 

 

 

 

 

 

2  - Evidências atendimento discente e Estratégias de Permanência, Evasão e Êxito desenvolvidas ao 
longo do semestre 

 

 

Mail IFSP cb145373@ifsp.edu.br 
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Encaminhamentos reunião área dia 19 de dezembro de 2019 - demanda CSP 

 

 

De :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 

<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Encaminhamentos reunião área dia 19 de 
dezembro de 2019 - demanda CSP 

Para :  MARIA DAS NEVES F. D. BERGAMASCHI 

<maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, Helyene 
Rose Cruz Silva <helyene.cruz@ifsp.edu.br>, 
Gisele Assuncao de Andrade 

<gisele@ifsp.edu.br>, ARTARXERXES TIAGO 
TACITO MODESTO <amodesto@ifsp.edu.br>, 
CIPEE - CBT <cipee.cbt@ifsp.edu.br>, NAPNE - 

CBT <napne.cbt@ifsp.edu.br>  

Sex, 20 de Dez de 2019 16:59  

4 anexos  
 

 

Prezada Maria, equipe CSP e equipe NAPNE muito boa tarde 

Foi realizada no dia 19 de dezembro de 2019 a reunião de área de turismo, com a 
respectiva inserção da pauta solicitada 
Foram propostos os seguintes encaminhamentos pelos professores presentes: 

Orientações diretas em casos pontuais como avaliação -  
Presença do NAPNE ao menos a cada bimestre, para acompanhar em conjunto as possíveis 
demandas docentes e estratégias  

Encaminhamento de todos os comunicados NAPNE, que serão impressos e assinados pelos 
professores manifestando ciência 
Mais uma vez muito obrigado pela atenção 

Att 
 

 
De: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 
Para: "MARIA DAS NEVES F. D. BERGAMASCHI" <maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, 
"Helyene Rose Cruz Silva" <helyene.cruz@ifsp.edu.br>, "Gisele Assuncao de Andrade" 
<gisele@ifsp.edu.br>, "ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO" 
<amodesto@ifsp.edu.br>, "CIPEE - CBT" <cipee.cbt@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 18:24:27 

Assunto: Re: Agradecimento pelo semestre, agendamento da reunião de área próxima 
quinta feira 

 

Prezada Maria muito boa tarde 
Na verdade somos nós que agradecemos todos os departamentos que apoiam a 
permanência e êxito de nossos alunos aqui no IFSP campus Cubatão 
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Mais uma vez o trabalho integrado demonstra resultados concretos e realmente observei o 

Rainer mais calmo, atento e integrado aos demais alunos, o que gerou frutos em termos de 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

Sou de acordo sim em apresentar, na reunião de área de quinta feira, cujo principal 
objetivo é a apresentação dos resultados alcançados ao longo do ano, a pauta Napne. 
Acredito até que seria de extrema valia sua participação e da Helyene, lembrando que a 

reunião ocorrerá logo após o Conselho do Ensino Médio 
Outra ação concreta proposta pelo grupo NAPNE através do Rainer pode contribuir para o 
aprimoramento dos procedimentos, que é a entrega por escrito a todos os docentes do 

Curso Superior Bacharelado em Turismo, dos comunicados Napne 
Como alguns de nossos docentes estão ligados ao Núcleo Comum, nem sempre participam 
de nossas reuniões de área 

Estamos a disposição para outras sugestões que possam sem dúvida continuar a apoiar o 
pleno desenvolvimento de nossos discentes 
Excelente tarde de segunda feira a todos 

 
 
 

 
De: "MARIA DAS NEVES F. D. BERGAMASCHI" <maria.bergamaschi@ifsp.edu.br> 

Para: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 15:23:38 

Assunto: Re: Agradecimento pelo semestre, agendamento da reunião de área próxima 
quinta feira 

 

Thiago, boa tarde! 
 
Gostaríamos de reafirmar a necessidade de atenção com as necessidades específicas do 

aluno Rainer Alexandre Ghoner, que tem laudo de autismo e TDAH.  
A CSP e o NAPNE acompanhou o aluno durante o ano e estamos muito satisfeitos com o 
seu avanço. Aproveitamos para deixar registrado o agradecimento ao empenho de vocês na 

inclusão dele, o que reflete em suas notas excelentes e na sua confiança. 
Estamos caminhando bem, mas é necessário ainda algumas adaptações para sua condição. 
Neste momento precisamos de alguns ajustes na disciplina de História.  

Nessa reta final, o que orientamos é que as provas possam ser corrigidas com o olhar 
atento da sua singularidade e que a avaliação observe tudo que o aluno rendeu durante o 
semestre de modo geral. 

Lembramos que na disciplina de História ele solicitou revisão da nota da segunda prova que 
foi atribuida zero, e hoje vai fazer a prova final.  

Funciona melhor para um autista que sejam mais avaliações com menos volume de matéria 
a ser cobrada em cada uma delas. Um conteúdo muito grande e poucas questões exige que 
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ele retenha muito matéria e tenha que organizar um volume muito grande de uma vez só. 

Sugerimos que a adaptação curricular seja pautada nesta reunião que você está 
agendando, uma vez que a avaliação de História ainda não está fechada e que em 2020 os 

docentes que derem aula para ele precisarão ter também este cuidado. 
Solicitamos que você replique aos docentes as orientações que já enviamos por e-mail em 
18/03/2019, 22/05/2019. 

 
Atenciosamente 

 

 

De: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 

Para: "José Rodrigues Máo Junior" <jrmao@usp.br>, "Ewerton Henrique de Moraes" 
<ewerton.moraes@ifsp.edu.br>, "Helton Luiz Goncalves Damas" 
<helton.damas@ifsp.edu.br>, "CINTHIA ROLIM DE ALBUQUERQUE MENEGUEL" 
<cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, "SOLANGE MARIA DA SILVA" 
<solange.silva@ifsp.edu.br>, "Paulo Jorge Carvalho" <paulo.jorge@ifsp.edu.br>, "JAIRO 
BARBOSA JUNIOR" <jairobarbosa@ifsp.edu.br>, "ARTARXERXES TIAGO TACITO 
MODESTO" <amodesto@ifsp.edu.br>, "Leandro Fabricio Campelo" <campelo@ifsp.edu.br>, 
"Rosa Maria Micchi" <rosa.micchi@ifsp.edu.br>, "MATILDE PEREZ QUINTAIROS" 
<matilde.perez.quintairos@ifsp.edu.br>, "FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS" 
<fernando_rsantos@ifsp.edu.br>, "cesar rodrigues" <cesar.rodrigues@ifsp.edu.br>, "Carlos 
Jair Coletto" <coletto@ifsp.edu.br>, "csp cbt" <csp.cbt@ifsp.edu.br>, "MARIA DAS NEVES 
F. D. BERGAMASCHI" <maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, "Gisele Assuncao de Andrade" 
<gisele@ifsp.edu.br>, "MARIA JEANNA SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA" 
<jeannasantoss@ifsp.edu.br>, "Caroline Alves Soler" <csoler@ifsp.edu.br>, "Ricardo 
Hussein Nahra Hammoud" <ricardo.hammoud@ifsp.edu.br>, "CIPEE - CBT" 
<cipee.cbt@ifsp.edu.br>, "ELIFAS LEVI DA SILVA" <elifas_levi@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 21:00:24 

Assunto: Agradecimento pelo semestre, agendamento da reunião de área próxima quinta 
feira 

 

Prezados professores Bacharelado em Turismo muito boa noite 
Entro em contato primeiramente para agradecer todo o esforço dispendido ao longo do 
semestre em relação ao desenvolvimento do Curso Superior Bacharelado em Turismo. Foram 

muitas atividades, aulas, eventos, palestras,  visitas técnicas, viagem técnica para São Paulo, 
Turweek, participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também na Mostra 
Interdisciplinar, semestre que culminou com a implementação do Sistema de Gestão 

Hoteleira - Guará Hotel 
Destaco também o grande esforço dos docentes em repassar rapidamente os alunos com 
faltas consecutivas, de modo que a Coordenadoria Socio Pedagógica pudesse rapidamente 

entrar em contato, evitando em alguns casos, a evasão 
Diante desta conjuntura positiva, apresento abaixo os seguintes pontos: 
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1 - Diários, tanto etapa 1 quanto  final necessitam ser impressos e entregues assinados na 
sala da coordenação 

2 - Como temos reunião semana que vem, quinta feira, para encerramento do semestre, 
divulgação e apresentação de resultados, gostaria de verificar com os colegas se podemos 

realizar a reunião tão logo acabe o conselho do Curso Técnico em Eventos Integrado ao 
Ensino Médio (ultima turma 347), para que os professores não tenham que aguardar até o 
horário usual da reunião - 18:00 

 
Em última instância, gostaria ainda de parabenizar aos docentes da área que tiveram 
projetos de Iniciação Científica aprovados. Sem dúvidas, tais projetos são de grande valia 

para o campus e também para a avaliação do Curso 
Excelente noite de sexta feira a todos 
 

Ações estratégicas permanência, evasão e êxito 

 

 

De :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 
<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Ações estratégicas permanência, evasão e êxito 

Para :  CIPEE - CBT <cipee.cbt@ifsp.edu.br>, Gisele 

Assuncao de Andrade <gisele@ifsp.edu.br>, 
Helyene Rose Cruz Silva 

<helyene.cruz@ifsp.edu.br>, csp cbt 
<csp.cbt@ifsp.edu.br>, MARIA DAS NEVES F. 
D. BERGAMASCHI 

<maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, 
ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO 
<amodesto@ifsp.edu.br>  

Sex, 29 de Nov de 2019 17:43  

1 anexo  
 

 

 

 

Prezada equipe CSP muito boa tarde 
Gostaria de informar que o aluno Vitor Alves Lourenço da Costa não tem frequentado o 2 

semestre do Bacharelado em Turismo 
Seria possível entrar em contato para verificar as causas da evasão? 
Desde já muito obrigado pela atenção 

Excelente sexta feira a todos 
--  

Thiago Rodrigues Schulze 

Coordenadoria CST Gestão de Turismo e Bacharelado em Turismo IFSP campus Cubatão 
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Re: Ações permanência, evasão e êxito - alunos com faltas consecutivas 
Bacharelado em Turismo 

 

 

De :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 
<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Re: Ações permanência, evasão e êxito - 
alunos com faltas consecutivas Bacharelado em 

Turismo 

Para :  CINTHIA ROLIM DE ALBUQUERQUE MENEGUEL 
<cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, Helyene 

Rose Cruz Silva <helyene.cruz@ifsp.edu.br>, 
ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO 
<amodesto@ifsp.edu.br>, CIPEE - CBT 

<cipee.cbt@ifsp.edu.br>  

Seg, 04 de Nov de 2019 19:14  

2 anexos  
 

 

Prezada Helyene, conforme enviado pela prof. Cinthia, segue abaixo relação de alunos com 

faltas consecutivas 
Seria possível entrar em contato sobretudo  
 

 
De: "CINTHIA ROLIM DE ALBUQUERQUE MENEGUEL" <cinthia.meneguel@ifsp.edu.br> 
Para: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 

Enviadas: Segunda-feira, 4 de novembro de 2019 10:41:18 
Assunto: Re: Ações permanência, evasão e êxito - alunos com faltas consecutivas 
Bacharelado em Turismo 

 
Prezado prof. Thiago, 

 
Informo abaixo os alunos ausentes nas disciplinas que ministro:  
 

PATT2: 
Maria Daiana Melo de Gois 
 

POET4: 
Bruna Aparecida Oliveira da Silva 

Priscila Martins Ferreira 
José Gonçalo Alves Neto 
 

Atenciosamente, 
 



 
CAMPUS CUBATÃO 
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De: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 
Para: "José Rodrigues Máo Junior" <jrmao@usp.br>, "JAIRO BARBOSA JUNIOR" 
<jairobarbosa@ifsp.edu.br>, "Natalia Salan Marpica" <natalia.salan@ifsp.edu.br>, 
"FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS" <fernando_rsantos@ifsp.edu.br>, "MATILDE 
PEREZ QUINTAIROS" <matilde.perez.quintairos@ifsp.edu.br>, "FERNANDO DA SILVA 
PARDO" <fernando.pardo@ifsp.edu.br>, "CINTHIA ROLIM DE ALBUQUERQUE 
MENEGUEL" <cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, "Ewerton Henrique de Moraes" 
<ewerton.moraes@ifsp.edu.br>, "Helton Luiz Goncalves Damas" 
<helton.damas@ifsp.edu.br>, "ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO" 
<amodesto@ifsp.edu.br>, "CIPEE - CBT" <cipee.cbt@ifsp.edu.br>, "MARIA DAS NEVES 
F. D. BERGAMASCHI" <maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, "Gisele Assuncao de Andrade" 
<gisele@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 31 de outubro de 2019 10:22:32 
Assunto: Ações permanência, evasão e êxito - alunos com faltas consecutivas 
Bacharelado em Turismo 

 
Prezados professores Bacharelado em Turismo muito bom dia 

Entro em contato para como já tem se tornado um habito em nosso curso, para verificar a 
existência de alunos com muitas faltas consecutivas, de modo que possamos encaminhar a 
Coordenadoria Socio Pedagógica, para que entre em contato, no sentido de verificar 

motivos para a evasão ou aproveitamento dos estudos 
Fiquem a vontade também para compartilhar alguma dificuldade em relação ao 
desempanho acadêmico dos alunos, para que possamos apoia-los, em propostas conjuntas 

com a CSP em ações de nivelamento e avaliações formativas 
Desde já muito obrigado pela atenção e excelente manhã de quinta feira a todos  

 

 

Re: absenteísmo 

 

De :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 
<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Re: absenteísmo 

Para :  MARIA TERESA NOBILI MENZIO 
<teremenzio@ifsp.edu.br>  

Cc :  Helyene Rose Cruz Silva 
<helyene.cruz@ifsp.edu.br>, ARTARXERXES 

TIAGO TACITO MODESTO 
<amodesto@ifsp.edu.br>, csp cbt 

Seg, 09 de Set de 2019 17:19  

1 anexo  
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<csp.cbt@ifsp.edu.br>, Maria das Neves Farias 

Dantas Bergamaschi 
<maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, CIPEE - CBT 

<cipee.cbt@ifsp.edu.br>  
 

Prezada equipe CSP. Gostaria mais uma vez de agradecer por todo empenho em relação às 
ações estratégias de Evasão, Permanência e Êxito 

Att 
 

 
De: "MARIA TERESA NOBILI MENZIO" <teremenzio@ifsp.edu.br> 
Para: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 

Cc: "MARIA TERESA NOBILI MENZIO" <teremenzio@ifsp.edu.br>, "Helyene Rose Cruz 
Silva" <helyene.cruz@ifsp.edu.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 5 de setembro de 2019 19:01:00 

Assunto: absenteísmo 

 
 
Boa noite Thiago, 

 
Telefonei para os alunos que você pediu, que estão com problemas de falta, que por sinal 
são os mesmos que mandei a devolutiva no dia 21/08/19. 

 
Estou mandando informações atualizadas sobre eles: 
 

- Priscila Martins Ferreira - telefonei para a mãe, pois não consegui contato com ela. A mãe 
ficou de passar o recado, para ela ligar para mim; 
- José Gonçalo Alves Neto - falei diretamente com ele, o aluno informou que trocou os 

remédios de depressão e sentiu efeitos colaterais. Conseguiu marcar terapia no Guarujá, 
onde mora e vai retornar ao médico para a troca dos remédios. Ele pretende vir para o 

Instituto amanhã e checar as suas faltas junto aos professores; 
- Bruna Aparecida Oliveira da Silva - está grávida de 7 meses e não está conseguindo vir 
para o Instituto. Ela virá amanhã para fazer o trancamento do curso. 

 
 
Grata, 

 
 
--  

Maria Teresa Nobili Menzio 
Psicóloga e Mestra em Políticas Sociais 
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Diretoria Adjunta de Apoio ao Ensino 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Campus Cubatão - tel: (13) 3346-5347 

 

 

Re: Ações estratégicas de Permanência, Evasão e êxito - sobre a importância do 
lançamento das faltas 

 

De :  CARLOS JAIR COLETTO <coletto@ifsp.edu.br>  

Assunto :  Re: Ações estratégicas de Permanência, Evasão 
e êxito - sobre a importância do lançamento 
das faltas 

Para :  THIAGO RODRIGUES SCHULZE 
<schulze.thiago@ifsp.edu.br>  

Cc :  José Rodrigues Máo Junior <jrmao@usp.br>, 
JAIRO BARBOSA JUNIOR 

<jairobarbosa@ifsp.edu.br>, Natalia Salan 
Marpica <natalia.salan@ifsp.edu.br>, CINTHIA 
ROLIM DE ALBUQUERQUE MENEGUEL 

<cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, FERNANDO 
RIBEIRO DOS SANTOS 
<fernando_rsantos@ifsp.edu.br>, FERNANDO 

DA SILVA PARDO 
<fernando.pardo@ifsp.edu.br>, MATILDE 
PEREZ QUINTAIROS 

<matilde.perez.quintairos@ifsp.edu.br>, 
Ewerton Henrique de Moraes 

<ewerton.moraes@ifsp.edu.br>, Helton Luiz 
Goncalves Damas 
<helton.damas@ifsp.edu.br>, ARTARXERXES 

TIAGO TACITO MODESTO 
<amodesto@ifsp.edu.br>, cra cbt superior 
<cra.cbt.superior@ifsp.edu.br>, Simone Lima 

<simone.lima@ifsp.edu.br>, csp cbt 
<csp.cbt@ifsp.edu.br>, MARIA DAS NEVES F. 
D. BERGAMASCHI 

<maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, CIPEE - 
CBT <cipee.cbt@ifsp.edu.br>, SERGIO 
ROBERTO HOLLOWAY ESCOBAR 

Qua, 02 de Out de 2019 20:49  

1 anexo  
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<sergioescobar@ifsp.edu.br>  
 

Que ótimo! 
Parabéns pelas ações. 

Essa turma 271 é especial. 
Grande Abraço  
 

Prof. Me. Carlos Jair Coletto 
Prof. Ens. Básico Técnico e Tecnológico 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP 
Campus Cubatão 
 

Rua Maria Cristina, 50, Jardim Casqueiro 
Cubatão (SP) - CEP 11533-160 

Tel.: (13) 3346-5300 
 

 
De: "THIAGO RODRIGUES SCHULZE" <schulze.thiago@ifsp.edu.br> 

Para: "José Rodrigues Máo Junior" <jrmao@usp.br>, "JAIRO BARBOSA JUNIOR" 
<jairobarbosa@ifsp.edu.br>, "Natalia Salan Marpica" <natalia.salan@ifsp.edu.br>, 
"CINTHIA ROLIM DE ALBUQUERQUE MENEGUEL" <cinthia.meneguel@ifsp.edu.br>, 
"FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS" <fernando_rsantos@ifsp.edu.br>, "FERNANDO DA 
SILVA PARDO" <fernando.pardo@ifsp.edu.br>, "MATILDE PEREZ QUINTAIROS" 
<matilde.perez.quintairos@ifsp.edu.br>, "Ewerton Henrique de Moraes" 
<ewerton.moraes@ifsp.edu.br>, "Helton Luiz Goncalves Damas" 
<helton.damas@ifsp.edu.br>, "ARTARXERXES TIAGO TACITO MODESTO" 
<amodesto@ifsp.edu.br>, "cra cbt superior" <cra.cbt.superior@ifsp.edu.br>, "Simone Lima" 
<simone.lima@ifsp.edu.br>, "csp cbt" <csp.cbt@ifsp.edu.br>, "MARIA DAS NEVES F. D. 
BERGAMASCHI" <maria.bergamaschi@ifsp.edu.br>, "CIPEE - CBT" 
<cipee.cbt@ifsp.edu.br>, "SERGIO ROBERTO HOLLOWAY ESCOBAR" 
<sergioescobar@ifsp.edu.br> 

Enviadas: Quarta-feira, 2 de outubro de 2019 20:46:02 
Assunto: Ações estratégicas de Permanência, Evasão e êxito - sobre a importância do 
lançamento das faltas 

 
Prezados professores área de Turismo muito boa noite 
Entro em contato para mais uma vez destacar a importância de mantermos atualizado o 

diário SUAP para lançamento das faltas, de modo a observar os alunos com alto índice de 
abstinência 
Conforme obsevado no semestre anterior, o pronto atendimento da equipe CSP quando 

informamos os alunos ausentes nos permitiu diminuir e muito o índice de evasão no 
campus. Como destaque, observamos que na turma 271 temos ainda os 41 alunos 



 
CAMPUS CUBATÃO 
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matriculados. 

Excelente noite de quarta feira a todos 
 

 

3 – Evidências implementação do Sistema de Gestão Hoteleira no campus Cubatão 

Notícia publicada site institucional cbt.ifsp.edu.br 

Link para a notícia: 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias/1074-sistema-de-gestao-hoteleira-e-implantado-no-campus-
cubatao 

Últimas notícias  

Sistema de gestão hoteleira é implantado no Câmpus  
• Publicado: Quinta, 19 de Dezembro de 2019, 12h04  

• Última atualização em Quinta, 19 de Dezembro de 2019, 15h08  

• Acessos: 1097  

&nbsp;<!-- item para fins de acessibilidade --> 

&nbsp;<!-- item para fins de acessibilidade --> 

&nbsp;<!-- item para fins de acessibilidade --> 

No último dia 11 de dezembro ocorreu a apresentação e conclusão da implantação parcial do 

primeiro Sistema de Gestão Hoteleira no Laboratório de Turismo - IFSP - Campus Cubatão, 

modulo Front Office. O projeto é Intitulado Guará Hotel, em alusão ao Laboratório de 

Hospedagem do campus Cubatão e a ave típica da cidade O uso do novo objeto de 

aprendizagem apoiará os alunos nas atividades desenvolvidas pelas disciplinas técnicas dos 

cursos de Bacharelado em Turismo e Curso Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio, 

além da possibilidade de realização de cursos de Formação Inicial e Continuada na Área de 

Hotelaria, Eventos, e Alimentos e Bebidas. Participaram da atividade os professores de área 

técnica de Turismo em conjunto com os técnicos da empresa responsável pela 

implementação do projeto - Newhotel. 

 

 

  

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias/1074-sistema-de-gestao-hoteleira-e-implantado-no-campus-cubatao
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registrado em: Últimas notícias  

 

 Voltar para o topo 

 

Modelos dos certificados de participação nas oficinas de formação do Sistema de Gestão estão 

disponíveis no arquivo Apêndices 

 

 

 

4 – Evidências aumento do número de projetos Iniciação Científica e Extensão para 2020 

Relação de projetos aprovados conforme Edital 11/2019 

 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias/1074-sistema-de-gestao-hoteleira-e-implantado-no-campus-cubatao#portal-siteactions
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Projetos aprovados:  

Classificação Professor Título  

1 Alexandre Maniçoba de Oliveira  

SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CÂNCER CEREBRAL INFANTIL ATRAVÉS DE IMAGENS POR MICRO-
ONDAS – PROJETO DE ANTENA PLANAR DO TIPO VIVALDI COM CAVIDADE LATERAL COM GEOMETRIA 

FRACTAL  

2 Charles Artur Santos De Oliveira  

SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CÂNCER CEREBRAL INFANTIL ATRAVÉS DE IMAGENS POR MICRO-

NDAS – ELABORAÇÃO DE SETUP PARA OS ENSAIOS DAS PLACAS ABSORVEDORAS DESENVOLVIDAS  

PELO LABX.  

3 Marciel Silva Santos Mapeamento de poluição luminosa na Baixada Santista – Fase 3 – Praia 

Grande.  

4 Leandro Fabrício Campelo Potencializando o processo de ensino e aprendizagem na Geografia com 

a técnica de mapeamento conceitual.  

5 Elcio Rodrigues Aranha  Desenvolvimento de ambiente educacional com variáveis virtuais de 

processo  

6 Artarxerxes Modesto O texto falado por escrito nas Histórias em Quadrinhos: possibilidades 

didáticas para o ensino da oralidade no Ensino Básico.  

7 Glauber Renato ColnagoInvestigação e modelagem do processo de elaboração de grades horárias 

em diferentes câmpus do IFSP   

8 Marcelo Saraiva Coelho Modelagem, simulação e controle da hipotensão de pacientes submetidos 

a procedimentos médicos.  

9 Luiz Khien Reconhecimento de imagens com a finalidade de gerar códigos de linguagem de 

programação a partir de fluxogramas físicos arquitetados por deficientes visuais.  

10 Antonio CesarAs escolas de educação infantil de Praia Grande e a construção da autoimagem e 

autoestima das crianças Negras.  

11 Robson Ricardo de Araujo Corpos quadráticos, reticulados algébricos no plano e aplicações  

12 Ricardo Hammound A Economia comportamental e as decisões dos consumidores nas compras de 

pacotes turísticos  

13 Anna Karina Estudo da divergencia do campo magnêtico em um modelo magneto-hidrodinamico 

resistivo adaptativo  
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14 Robson Nunes da SilvaCarcterização dos Professores matemática que atuam na educação básica, 

na cidade de Cubatão- Análise preliminares: Fase3  

15 Rosa Micchi Crime e Castigo: uma análise literária da personagem central sob a perspectiva social 

e histórica na Rússia do século XIX.  

16 Fernando Ribeiro do Santos Inovação no Turismo  

17 Natalia Salan Marpica  A reforma educativa em Honduras  

18 Thiago Schulze Liderança e sucesso nas carreiras em Turismo com base na Perspectiva de 

Napoleon Hill: análise das semelhanças identificadas nas obras e publicações sobre a temática  

19 Ana Paula F. S. Nedochetko Desenvolvimento de material didático usando impressão 3D: 

interação e inclusão no processo ensinoaprendizagem.  

20 Elifas Levi da Silva PROJETO SIGEV – sistema gerenciador de eventos  

21 Cinthia Meneguel Cidades Criativas da Gastronomia pela UNESCO e a promoção do turismo 

gastronômico: realidades e perspectivas 

 

4.2  – Resultado projetos de Extensão 2020 aprovados 

 

BOLSA EXTENSÃO 2020 

Período de submissão de projetos:  

Chamada de projetos e bolsistas - Edital 12/2019 

Retificação do Edital 12/2019  

Resultado da Seleção de Projetos - Comunicado Ofício 28/2019 

  

PROJETOS APROVADOS 

  Título do Projeto Coordenador   Bolsistas 

1º 
Claudia Cristina Soares 

de Carvalho 
SoMa: Sociedade e Matemática 

   

Davi Antonio Tavares da 

Silva 

Sthefanny Cristina 

Bottiglieri 
 

2º 
Artarxerxes Tiago 

Tacito Modesto 
Gibiteca Educativa Itinerante 

   

Fernanda Alzira Pereira 

Hora  

https://cbt.ifsp.edu.br/images/_EDITAL_Nº_012_DE_14_DE_OUTUBRO_DE_2018_-_CHAMADA_DE_PROJETOS_e_BOLSISTAS_DE_EXTENSÃO.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Edital_Nº_012_-_RETIFICAÇÃO.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/OFÍCIO_28_2019_-_DAPIE-CBT_DEN-CBT_DRG_CBT_RET_IFSP.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/SoMa-Sociedade_e_Matemática_-_Claudia.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Gibiteca_Educativa_Itinerante_-_Xerxes.pdf
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Ana Carollyna de Oliveira 

Boldrim 
 

3º Solange Maria da Silva 
Empreendedorismo, Sustentabilidade e Arte para 

Mulheres 

   

Carileny da silva Ferreira 

dos Santos 

Sthefanny Cristina 

Bottiglieri 
 

4º 
Leticia Vieira Oliveira 

Giordano 
Canal Soma 

   

Sarah Freire Pimenta  

Lais Alves da Costa  
 

5º Elifas Levi da Silva Ações de preparação para o CAIE 2020 

   

Marcos Vinicius Carmona 

Mendes  

Pedro Henrique Silva 

Mendes  
 

6º Marciel Silva Santos Astronomia 2020 

   

Raquel da Silva Araujo  
 

7º 
Leandro Fabricio 

Campelo 
Lances para o Futuro 

   

Eduardo Augusto Duarte 

Evangelista  
 

8º 
Maria Jeanna Sousa 

dos Santos Oliveira 

A presença feminina nas graduações em T. I. na 

Baixada Santista- juntas na T. I. 

   

Ana Beatriz Ferreira 

Delfino  
 

9º 
Leandro Fabricio 

Campelo 

Feira de Ciências e Tecnologia (FECITEC 2020) e 

Semana Nacional de Tecnologia (SNCT 2020) IFSP 

Cubatão  

   

Victoria Anjos Amaral e 

Silva  
 

10º 
Carlos Eduardo 

Mendes Gouveia 
Física Olímpica 

   

Leonardo Yukio Aoki 
 

11º Marcelo Saraiva Coelho 
Redes Industriais aplicada no Ensino Técnico e 

Tecnológico 

   

Matheus Neri dos Reis  
 

12º 

Cinthia Rolim de 

Albuquerque 

Meneguel 

Estruturação do Laboratório de Turismo e 

Gastronomia - fase 2 

   

Ricardo Perrone  
 

13º 
Maria Jeanna Sousa 

dos Santos Oliveira 
Inclusão digital: navegando na melhor idade.  

   

Beatriz Vieira da Silva 

Andrade  
 

https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Empreendedorismo_Sustentabilidade_e_Arte_para_Mulheres_-_Solange.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Empreendedorismo_Sustentabilidade_e_Arte_para_Mulheres_-_Solange.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Canal_Soma_-_Leticia.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Ações_de_preparação_para_o_CAIE_2020_-_Elifas.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Astronomia_2020_-_Marciel.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Lances_para_o_Futuro_-_Leandro.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/A_presença_feminina_nas_graduações_em_T._I._na_Baixada_Santista-_juntas_na_T._I._-_Jeanna.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/A_presença_feminina_nas_graduações_em_T._I._na_Baixada_Santista-_juntas_na_T._I._-_Jeanna.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Feira_de_Ciências_e_Tecnologia_FECITEC_2020_e_Semana_Nacional_de_Tecnologia_SNCT_2020_IFSP_Cubatão_-_Leandro.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Feira_de_Ciências_e_Tecnologia_FECITEC_2020_e_Semana_Nacional_de_Tecnologia_SNCT_2020_IFSP_Cubatão_-_Leandro.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Feira_de_Ciências_e_Tecnologia_FECITEC_2020_e_Semana_Nacional_de_Tecnologia_SNCT_2020_IFSP_Cubatão_-_Leandro.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Física_Olímpica_-_Gouveia.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Redes_Industriais_aplicada_no_Ensino_Técnico_e_Tecnológico_-_Coelho.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Redes_Industriais_aplicada_no_Ensino_Técnico_e_Tecnológico_-_Coelho.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Estruturação_do_Laboratório_de_Turismo_e_Gastronomia_-_fase_2_-_Cinthia.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Estruturação_do_Laboratório_de_Turismo_e_Gastronomia_-_fase_2_-_Cinthia.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Inclusão_digital-navegando_na_melhor_idade_-_Luiz.pdf
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14º Ivaldo Marques Batista Introdução a Robotica 

   

Welton José dos Santos 

Junior  
 

15º 
Thiago Rodrigues 

Schulze 
Labtur Expansion 2020 

   

Ronaldo Santana 

Conceição Filho 

Bruna Gyovanna de 

Santana Matos 

(voluntária)  
 

16º 
Sueli Maria Preda dos 

Santos Torres 
Origens e Destinos do Lixo Eletrônico 

   

Milena Costa Bergsma  
 

 
 

5 – Evidências de eventos e visitas técnicas realizadas pelo Curso no 2 Semestre de 2019 

 

5.1 Turweek 2019 

 

Últimas notícias  

Programação da Semana do Turismo tem início nesta quarta-feira  
• Publicado: Terça, 24 de Setembro de 2019, 13h45  

• Última atualização em Terça, 24 de Setembro de 2019, 14h30  

• Acessos: 1081  

 

A Semana do Turismo – Turweek - do Câmpus Cubatão tem início amanhã (25) e 

apresenta como temática o Turismo de Base Comunitária, contando com mesa redonda, 

visita técnica ao Projeto Cota 200, palestra sobre turismo e gestão pública e visita à ABAV 

Expo Internacional de Turismo, uma das maiores e mais importantes feiras de negócios e 

turismo do Brasil.  

A programação, aberta ao público, é alusiva ao Dia Mundial do Turismo, comemorado dia 27 

de setembro, conforme a Organização Mundial do Turismo - OMT, órgão ligado à 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Interessados em participar do evento podem se inscrever acessando o formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--rDO1Wb6U70zgcPBmjMhUiajrQLTX-

yVmHGma-wba6ILiQ/viewform 

Segue a programação completa: 

https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Introdução_a_Robotica_-_Ivaldo.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Labtur_Expansion_2020_-_Thiago.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/Bolsa_extensão/Origens_e_Destinos_do_Lixo_Eletrônico_-_Sueli.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/noticias/947-programacao-da-semana-do-turismo-tem-inicio-nesta-quarta-feira
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--rDO1Wb6U70zgcPBmjMhUiajrQLTX-yVmHGma-wba6ILiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--rDO1Wb6U70zgcPBmjMhUiajrQLTX-yVmHGma-wba6ILiQ/viewform
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25/09 – Quarta-feira - 19h30 

RECEPÇÃO  

IF: FEIRA ECOSOLIDÁRIA 

DINÂMICA COM CAROL VIEIRA, especialista em Recursos Humanos para Turismo e Hotelaria 

com dicas e estratégias para entrevistas e dinâmicas de emprego  

  

26/09 – Quinta-feira – 11h 

SAÍDA DO CÂMPUS CUBATÃO PARA VISITA TÉCNICA À ABAV EXPO 2019 (Expo Center 

Norte), COM RETORNO PREVISTO ÀS 18h 

  

27/09 – Sexta-feira  

13h30 - SAÍDA DO CÂMPUS CUBATÃO PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO COTA 200 

(CUBATÃO-SP) - COM RETORNO PREVISTO ÀS 18h 

19h30 - MESA REDONDA: Turismo de Base Comunitária: Reflexões e perspectivas, com o 

prof. Esp. Renato Marchesini (mediador), proprietário da Caiçara Expedições. Apresentação 

de TCCs com a temática da Turweek  

  

30/09 – Segunda-feira  

18h às 19h - STAND CIEE 

19h às 21h - PALESTRA COM ROSANA VALLE - TURISMO E GESTÃO PÚBLICA 

Atividade esportiva: Partida de futebol entre estudantes e docentes do curso Turismo 

 Outras informações podem ser obtidas pelo contato schulze.thiago@ifsp.edu.br  

registrado em: Últimas notícias  
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5.2 – Viagem Técnica São Paulo 
 

 
 
 

 
5.3 Visita Técnica Engenho dos Erasmos 
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5.4 Visita Técnica Paraibuna-SP 
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5.5 – Participação visita técnica Visita Navio Logos Hope 

 
 

5.6 – Participação mostra multidisciplinar 
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Cópia do termo de compromisso disponibilizado aos alunos durante viagem técnica, convite aos 
professores para participação na mostra multidisciplinar bem como acervo de votos das visitas 

técnicas e outros eventos disponível no arquivo anexo apêndice.  
 

 
Prof. Dr. Thiago Rodrigues Schulze 

Coordenadoria do Bacharelado em Turismo 

(Original encontra-se assinada na sala de Coordenação de Cursos) 

 


