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Área/Função

Coordenador de
Atividades
Complementares
em Turismo

Dirac 2021/2
Licenciatura em Turismo

Início

UFRRJ

Programa/Atividades
Organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de atividades
institucionais informando, para divulgação, à Coordenação do Curso e aos alunos em cada
semestre. Acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos
promovidos pela UFRRJ ou outras Instituições, que visem o aproveitamento como
Atividades Complementares. Apreciar e decidir a respeito da validade de documentos
apresentados pelos alunos, que objetivem aproveitamento de ações e eventos externos
como Atividades Complementares. Enviar à Secretaria o resultado da avaliação das
Atividades Complementares de cada aluno, para os registros cabíveis. Produzir,
semestralmente, relatório de atividades desempenhadas à frente da Supervisão e Atividades
Complementares, informando à Coordenação do Curso os detalhes das Atividades
Complementares desenvolvidas pelos alunos e aceitas, acompanhado dos documentos
comprobatórios de realização, com a indicação das cargas horárias e da frequência
registrada de cada um dos alunos, com vistas à integralização da carga horária.
Participar das reuniões do Colegiado do curso. Participar da elaboração e execução dos
processos de seleção pública dos tutores do CEDERJ.
Gestão e coordenação das atividades relacionadas aos estágios, atuando em parceria com
coordenadores de disciplinas e tutores. Acompanhamento e avaliação dos programas e
projetos de estágios. Apoiar a coordenação de curso nas tomadas de decisão relacionadas
às atividades de estágios. Supervisionar o aprimoramento do processo de estágios através
da proposição, testes e avaliações. Acompanhar e avaliar as atividades de estágios do
curso, produzindo relatório mensais, semestrais e anuais de produtividade. Criar ou atualizar
o registro (Editais, Atas, Convênios, Contratos, e demais documentos) das atividades de
estágios do curso. Controle de documentos internos. Acompanhamento do processo de
estagio interno e externo.

Perfil dos Candidatos

- Graduação em Turismo (ou
áreas afins) com Mestrado ou
Doutorado.
Sendo exigida experiência
docente de 3 (três) anos no
magistério superior em curso de
graduação na modalidade EAD.
Vínculo: Cf. VI - Das Bolsas
(Edital)

Disciplina

EAD10052

PA2 Coordenador de
Disciplina

PA3 Conteudista
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