
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

ESCOLA DE TURISMO 

DEPARTAMENTO DE TURISMO E PATRIMONIO 

 

 

 
  

 

ATA No. 01 

 

No dia 01 de fevereiro de 2021 a banca composta pelas professoras do             

Curso de Licenciatura em Turismo da Universidade Federal do Estado Rio de            

Janeiro – UNIRIO, Maria Jaqueline Elicher e Bruna Ranção Conti, realizou           

avaliação dos candidatos inscritos no Edital DAC CECIERJ No. 02/2020.1 –           

Seleção publica destinada a concessão bolsa de produtividade acadêmica         

para coordenadores de tutoria e disciplina (PA2) e conteudistas de material           

didático (PA3) nos Cursos de Graduação oferecidos pelo Consorcio Cederj e           

Capes (UAB). Registra-se que após a publicação do resultado preliminar a           

banca não recebeu recursos impetrados pelos candidatos do certame. Assim, as notas            
preliminares do Edital 02/2020 – CEDERJ/UAB serão convertidas em notas finais. Estavam            

inscritos neste Edital candidatos a coordenador de disciplina (PA2),         

respectivamente: Disciplina: (1) Estudos Antropológicos. Estava inscrito       

para esta vaga o candidato JAVIER ALEJANDRO LIFSCHITZ. Após avaliação          

curricular a banca deliberou pela homologação da inscrição do candidato          

com resultado final: NOTA 9,40 (NOVE VIRGULA QUARENTA), único         

colocado. (2) Cultura Brasileira. Para esta disciplina não houve inscritos.          

(3) Transporte. Estava inscrito para esta vaga a candidata C CARLA C. L.             

FRAGA. Após avaliação curricular a banca deliberou pela homologação da          

inscrição da candidata com resultado final: NOTA 9,40 (NOVE VIRGULA          

QUARENTA), única colocada. (4) Projeto turístico. Estava inscrito para         

esta vaga a candidata TELMA M. BITTENCOURT BASSETI. Após avaliação          

curricular a banca deliberou pela homologação da inscrição da candidata          

com resultado final: NOTA 8,68 (OITO VIRGULA SESSENTA E OITO), única           

colocada. (5) Gestão de Empresas Turísticas. Estava inscrito para esta          

vaga o candidato LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA. Após avaliação curricular          

a banca deliberou pela homologação da inscrição da candidata com resultado           

final: NOTA 9,04 (NOVE VIRGULA ZERO QUATRO), único colocado. (6)          

Educação a Distancia. Estava inscrito para esta vaga a candidata MARIA           



ANITA BUTHOD. Após avaliação curricular a banca deliberou pela         

homologação da inscrição da candidata com resultado final: NOTA 9,40          

(NOVE VIRGULA QUARENTA), única colocada. (7) TCC1. Estava inscrito         

para esta vaga a candidata JOICE LAVANDOSKI. Após avaliação curricular a           

banca deliberou pela homologação da inscrição da candidata com resultado          

final: NOTA 10,0 (DEZ), única colocada. (8) TCC2. Estava inscrito para esta            

vaga a candidata MARIA APARECIDA DE SÁ XAVIER. Após avaliação          

curricular a banca deliberou pela homologação da inscrição da candidata          

com resultado final: 7,60 (SETE VIRGULA SESSENTA), única colocada.         

Observou-se que a candidata não pertence ao quadro empregatício da          

Universidade promotora da seleção, mas na ausência de outros candidatos a           

mesma foi classificada e aprovada, seguindo a norma “Os candidatos de           

instituições de ensino superior externas só serão admitidos e classificados          

quando não houver preenchimento das bolsas por parte dos docentes da           

universidade promotora da seleção, em consonância com §4º do art. 6º da            

Portaria nº102, de 10 de maio de 2019." (Edital, p. 4-5)”. (9) Turismo             

Pedagógico. Estava inscrito para esta vaga o candidato DAN GABRIEL          

D'ONOFRE. Após avaliação curricular a banca deliberou pela homologação da          

inscrição do candidato com resultado final: NOTA 8,20 (OITO VIRGULA          

VINTE), único candidato. Observou-se que o candidato não pertence ao          

quadro empregatício da Universidade consorciada promotora da seleção,        

mas na ausência de outros candidatos o mesmo foi classificado e aprovado,            

seguindo a norma “Os candidatos de instituições de ensino superior externas           

só serão admitidos e classificados quando não houver preenchimento das          

bolsas por parte dos docentes da universidade promotora da seleção, em           

consonância com §4º do art. 6º da Portaria nº102, de 10 de maio de 2019."               

(Edital, p. 4-5)”. (10) Turismo Histórico-Cultural. Estavam inscritos para         

esta vaga as candidatas: VERA LUCIA BOGEA BORGES e SIMONE          

FEIGELSON. Após avaliação curricular a banca deliberou pela homologação         

das inscrições das candidatas com resultado final: VERA LUCIA BOGEA          

BORGES: NOTA 9,40 (NOVE VIRGULA QUARENTA), primeira (1ª.) colocada;         

inscritos para esta vaga as candidatas: VERA LUCIA BOGEA BORGES e           

SIMONE FEIGELSON, NOTA 7,60 (SETE VIRGULA SESSENTA), segunda (2ª.)         

colocada. (11) Patrimônio, Turismo e Desenvolvimento Sustentável.       

Estava inscrita para esta vaga a candidata ELOISE SILVEIRA BOTELHO. Após           

avaliação curricular a banca deliberou pela homologação da inscrição da          

candidata com resultado final: NOTA 10,0 (DEZ), única candidata. Nada          

mais havendo a tratar a banca avaliadora finalizou a ata que vai assinada             

por seus membros. 
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