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Universidade UNIRIO

Grupo Área/Função Programa/Atividades Perfil dos Candidatos
Disciplinas [Codigo 

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

PA2 - 
Coordenador 
de Disciplina

PA3 - 
Conteudista

1 Cultura Brasileira

Discutir a Cultura
Brasileira em sua intersecção com o Turismo em 
seus processos sociais e históricos.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10016 - Cultura 
Brasileira CR CR

2 Projeto Turistico

Discutir os projetos turisticos como ferramenta
para organizacao e implantação do turismo nos
lugares

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10032 - Projeto 
Turistico CR CR

3 Gestão de Empresas
Turisticas

Apresentar e discutir as novas tecnologias e formas 
atualizadas
de gerir o turismo e as empresas do meio

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10034 - Gestão de 
Empresas
Turisticas

CR CR

4 Ensino a Distância

Apresentar e discutir o Ensino a Distancia como metodo 
de aprendizado relacionando-o ao turismo

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10048 - Ensino a 
Distância CR CR
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5 Turismo Pedagógico

Apresentar e discutir o turismo como uma prática cultural 
e uma ferramenta importante para promover educação a 
partir das viagens.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10046 - Turismo 
Pedagógico CR CR

6 Transporte

Apresentar e discutir as questoes da mobilidade 
relacionadas aos transportes e seus mais variados 
efeitos mediados.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10026 - Transporte CR CR

7 Turismo Histórico-
Cultural

Apresentar e discutir a história como método a fim de 
recuperá-la como elemento importante que aliada aos 
aspectos culturais pode ser um grande potencial de 
atratividade turística.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10053 - Turismo 
Histórico-Cultural CR CR

8 Estudos 
Antropológicos

Apresentar e discutir os métodos utilizados pela 
antropologia para uma leitura mais verticalizada sobre o 
turismo como prática social.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10012 - Estudos 
Antropológicos CR CR

9 TCC1 - Professor 
Coordenador

TCC1: Orientar os alunos na escolha e amadurecimento 
de seu tema de Trabalho de Conclusao de Curso, de 
todos os alunos do Curso.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10058 - TCC1 CR -



10 TCC2 - Professor 
Coordenador

TCC2: Orientar os alunos na construção e defesa de seu 
tema de Trabalho de Conclusao de Curso, de todos os 
alunos do Curso, o que inclui a organizacao e 
cooordenacão das bancas e procedimento finais.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

EAD10059 - TCC2 CR -

11 Coordenador de 
Tutoria

Coordenar as relações entreos tutores as quais envolve
questões técnicas e asrelações sociais mais amplasde 
maneira a garantir que asconexões entre 
alunosprofessorese tutores possafuncionar.

-Graduação em Turismo ou 
áreas afins. Sendo exigida 
experiencia docente de no 
mínimo 3 (três) anos no 
Magisterio Superior - 
Mestrado ou Doutorado em 
Turismo ou áreas afins                              
Vinculo: Cf. VI - Das Bolsas 
(Edital)

- CR -


