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Grupo Área/Função Programa/Atividades Perfil dos Candidatos
Disciplinas 

[Codigo EAD + 
Nome(s) da(s) 
Disciplina(s)] 

PA2 - 
Coordenador 
de Disciplina 
- Cadastro de 

Reserva

PA3 - 
Conteudista - 
Cadastro de 

Reserva

1 Coordenação de 
Disciplina

Evolução dos transportes no Turismo; transporte 
rodoviário; transporte aéreo; mobilidade; 
acessibilidade; intermodalidade; 
multimodalidade; logística do Turismo; 
transportes no planejamento da atividade 
turística; tendências dos transportes turísticos no 
Brasil e no mundo como campo vasto de 
pesquisa. 

Graduação em Turismo; 
Titulação mínima: Doutorado; 
Experiência docente em 
disciplinas na área de 
Transportes Turísticos; 
Experiência em Educação a 
Distância; Experiência em 
cursos de graduação em 
Turismo.

EAD13006 - 
Transportes I CR CR

1 Coordenação de 
Disciplina

Evolução dos transportes no Turismo; transporte 
ferroviário; aquaviário; mobilidade; 
acessibilidade; intermodalidade; 
multimodalidade; logística do Turismo; 
transportes no planejamento da atividade 
turística; tendências dos transportes turísticos no 
Brasil e no mundo como campo vasto de 
pesquisa.

Graduação em Turismo; 
Titulação mínima: Doutorado; 
Experiência docente em 
disciplinas na área de 
Transportes Turísticos; 
Experiência em Educação a 
Distância; Experiência em 
cursos de graduação em 
Turismo.

EAD13009 - 
Transportes II CR CR

#gid=1665757896


1 Coordenação de 
Disciplina

Noções de método de pesquisa com critérios de 
cientificidade; Conceitos da Pesquisa 
Bibliográfica; As diferenças entre o discurso 
científico e o jornalístico; As características do 
conhecimento científico com a redação de textos 
acadêmicos; O raciocínio lógico e sua validação 
na Pesquisa Científica; A organização de ideias, 
inferências e conclusões; Experiências Recentes 
dos Estudos Turísticos no país; Identificação dos 
elementos de um texto argumentativo; As 
características do conhecimento científico com a 
redação de textos acadêmicos; O testemunho 
autorizado e seu emprego em trabalhos 
científicos; Noções sobre a coerência e a 
viabilidade de um projeto de TCC;

Titulação mínima: doutorado. 
Experiência docente em 
disciplinas com conteúdo 
compatível à vaga solicitada - 
Experiência em Educação a 
Distância. - Experiência em 
cursos de graduação em 
Turismo;

EAD13016 - 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso

CR --

1 Coordenação de 
Tutoria

Programa/atividades: Gestão de mediadores 
presenciais e a distância; Elaboração e gestão 
de processo seletivo de mediadores; 
Capacitação; retenção de talentos; 
Gerenciamento de conflitos; promover a 
articulação e organização da equipe; Planejar, 
organizar e gerir atividades do processo de 
ensino aprendizagem; Compreender os 
processos de planejamento e implementação de 
políticas pedagógicas; Compreender o processo 
de desenvolvimento e aprendizagem inseridos 
em seus contextos sociais e culturais, 
considerando as dimensões cognitivas; 
Desenvolver formas de intervenção com vistas a 
dinamizar o processo de ensino aprendizagem. 
Sistematizar e articular práticas com vistas a 
equidade e a uma educação democrática.

- Graduação na área das 
Ciências Humanas, Biológicas 
ou Ciências Sociais 
Aplicadas, com mestrado ou 
doutorado na área das 
Ciências Humanas, Biológicas 
ou Ciências Socias Aplicadas. 
- Titulação mínima: Mestrado; 
- Experiência em Educação a 
Distância; - Experiência na 
coordenação de equipe de 
tutores/mediadores; - 
Experiência em cursos de 
graduação em Turismo.

Não se aplica CR --



1 Coordenação de 
Disciplina

Desenvolver uma reflexão sobre o papel do 
Gestor de Turismo e as relações interpessoais 
envolvidas no mesmo. Noções sobre 
empreendedorismo e suas relações. Entender as 
motivações de cada ator neste processo 
Reflexões sobre o desenvolvimento do Turismo 
no exercício da cidadania Pensar o turismo como 
vetor de desenvolvimento e promoção social no 
Brasil 

- Graduação em 
Administração; - Titulação 
mínima: Doutorado; - 
Experiência docente 
comprovada em pelo menos 
uma das seguintes disciplinas: 
Relações Interpessoais e 
Cidadania, Gestão de 
Pessoas, Teoria Geral da 
Administração, Administração 
para outros cursos, Ética, 
Responsabilidade Social e 
Relações Étnico -Raciais. - 
Experiência em Educação a 
Distância. - Experiência em 
cursos de graduação em 
Turismo;

EAD13003 - 
Relações 

Interpessoais
CR CR


