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ATA Final Disciplina Cultura Brasileira
No dia 02 de agosto de 2021 a banca composta pelas professoras do Curso
de Licenciatura em Turismo da Universidade Federal do Estado Rio de
Janeiro – UNIRIO, Bruna Ranção Conti e Carla C. L. Fraga, realizou avaliação
dos candidatos inscritos no Edital DAC CECIERJ No. 2021.1 – Seleção
pública 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), Curso de Licenciatura em Turismo, cadastro de reserva
DISCIPLINA Cultura Brasileira (Professor Coordenador de Disciplina).
Numero de inscritos para esta vaga: 01 candidato. Nome do candidato:
Sergio R. R. Castilho. A inscrição do candidato foi homologada. Após
avaliação curricular a banca obteve-se o seguinte resultado preliminar:
NOTA 10,0 (DEZ). Após período de recursos e nada sendo reclamado,
proclamou-se a NOTA FINAL do candidato: 10,0 (Dez). O candidato foi
aprovado. Nada mais havendo a tratar a banca avaliadora finalizou a ata que
vai assinada por seus membros.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021.

Bruna Ranção Conti

Carla C. L. Fraga



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
ESCOLA DE TURISMO

DEPARTAMENTO DE TURISMO E PATRIMÔNIO

ATA Final
No dia 02 de agosto de 2021 a banca composta pelas professoras do Curso
de Licenciatura em Turismo da Universidade Federal do Estado Rio de
Janeiro – UNIRIO, Bruna Rancao Conti, Carla C. L. Fraga e Maria Jaqueline
Elicher, realizou avaliação dos candidatos inscritos no Edital DAC CECIERJ
No. 2021.1 – Seleção pública 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), Disciplinas do Curso de Licenciatura
em Turismo (Professor Coordenador de Disciplina) para as quais houve
candidatos: (1) Turismo Histórico-Cultural; (2) Turismo, Patrimonio e
Desenvolvimento Sustentavel; (3) Transporte. Para o cadastro de reserva da
disciplina (1) Turismo Histórico-Cultural houve duas candidaturas, cujas
inscrições foram homologadas. Após avaliação curricular chegou-se ao
seguinte resultado: a candidata Simone Feigelson ficou em primeiro lugar
com a nota preliminar 8,8 (oito virgula oito); a candidata Vera Lúcia Bogéa
Borges ficou em segundo lugar com a nota preliminar 8,2 (oito virgula 2).
Ambas foram aprovadas. Para o cadastro de reserva da disciplina (2)
Turismo, Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável houve uma
candidatura, cuja inscrição foi homologada. Após avaliação curricular
chegou-se ao seguinte resultado: o candidato Uhelinton Fonseca Viana
obteve a nota preliminar 7,3 (sete virgula três). O candidato foi aprovado.
Para o cadastro de reserva da disciplina (3) Transporte houve uma
candidatura, cuja inscrição foi homologada. Após avaliação curricular
chegou-se ao seguinte resultado: a candidata Ana Carolina Mendonça
Oliveira obteve a nota preliminar 7,6 (sete virgula seis). A candidata foi
aprovada. Após período de recursos e nada sendo reclamado por parte dos
candidatos e outros, proclamou-se as notas preliminares como Notas
Finais. As candidatas disponibilizaram todos os documentos necessários e
cumpriram com todas as exigências. Para as demais disciplinas constantes
no quadro de vagas cadastro de reserva não houve candidaturas. Nada mais
havendo a tratar a banca avaliadora finalizou a ata que vai assinada por
seus membros.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021.
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