
 
ANEXO 01 

PROGRAMA DAS PROVAS 
 
 
Matéria / Disciplina: Fundamentos Teóricos do Turismo, Administração e 
Economia do Turismo, História do Turismo, Patrimônio Turístico, Turismo 
Histórico, Turismo Ambiental e Gestão e Planejamento do Turismo e Turismo e 
Multidisciplinaridade. 
 
 
 
Pontos: 
 
1. Turismo: conceitos e fundamentos teóricos 
 
2. O Turismo numa perspectiva multidisciplinar: inter-relações com as Ciências 
Humanas 
 
3. O Turismo numa perspectiva multidisciplinar: inter-relações com as Ciências 
Sociais 
 
4. Turismo e patrimônio histórico 
 
5. Turismo e patrimônio ambiental 
 
6. Fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa em Turismo 
 
7. Teoria e prática no ensino do Turismo 
 
8. Gestão e administração das atividades turísticas 
 
9. Planejamento em Turismo 
 
10. Elaboração de projetos turísticos 
 
11. Turismo e meios de comunicação de massa 
 
12. Políticas públicas e legislação do Turismo no Brasil 
 
13. Turismo e memória social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 02 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Matéria / Disciplina: Fundamentos Teóricos do Turismo, Administração e 
Economia do Turismo, História do Turismo, Patrimônio Turístico, Turismo 
Histórico, Turismo Ambiental e Gestão e Planejamento do Turismo e Turismo e 
Multidisciplinaridade. 
 
 
I - GRAUS ACADÊMICOS - até o máximo de 3,0 pontos, devendo ser 
considerados: 
a)graduação e curso técnico a partir do segundo título em área afim; 0,6 pontos 
b)aperfeiçoamento; 0,3 pontos 
c)especialização; 0,6 pontos 
d)mestrado, a partir do segundo título em área afim ; 0,6 pontos 
e)doutorado; 0,9 pontos 
f) pós-doutorado;  
 
II - EXPERIÊNCIA DOCENTE - até o máximo de 3,0 pontos,devendo ser 
considerados: 
a. monitorias; 0,1 ponto (0,05 por ano) 
b. na educação básica; 0,8 pontos (0,3 por ano) 
c. na educação profissional; 0,6 pontos (0,30 por ano) 
d. na educação superior. 1,5 ponto (0,50 por semestre) 
 
III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICA, LITERÁRIA, ARTÍSTICA E 
EXTENSIONISTA - até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser considerados: 
a) participação em congressos, seminários, jornadas ou similares; 0,2 pontos 
(0,05 
cada) 
b) apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras 
coletivas ou similares; 0,4 pontos (0,05 cada) 
c) publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado; 1,2 
pontos (artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos – 0,1 cada; 
organização de livros – 0,15 cada; co-autoria de livros – 0,3 cada; autoria de livros 
– 0,6 cada) 
d) mostras individuais; 0,1 ponto (0,05 cada) 
e) atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo; 0,1 
ponto 
(0,05 cada) 
f) outras, a critério da Comissão Examinadora. 
 
IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE - até o máximo de 2,0 
pontos, 
devendo ser considerados: 
a. experiência administrativa ligada ao ensino; 0,5 pontos (0,1 cada) 
b. experiências técnicas na área do processo seletivo; 0,5 pontos (0,1 cada) 
c. estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo; 0,5 
pontos (0,1 cada) 
d. outras, a critério da Comissão Examinadora. 0,5 pontos (0,1 cada) 
 



 
PARÂMETROS A SEREM CONSIDERADOS NA 

PROPOSTA DE TRABALHO (PROJETO) 
 
Matéria / Disciplina: Fundamentos Teóricos do Turismo, Administração e 
Economia do Turismo, História do Turismo, Patrimônio Turístico, Turismo 
Histórico, Turismo Ambiental e Gestão e Planejamento do Turismo e Turismo e 
Multidisciplinaridade. 
 
 
 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 
Critérios de Avaliação Pontuação 
1) Apresentação geral, estrutura e clareza dos 
objetivos do Plano de Trabalho 

1,0  ponto 

2) Compatibilidade e consistência do Plano de 
Trabalho com a área do concurso do candidato 

3,0 pontos 

3)Comprometimento do Plano de Trabalho com 
Ensino, Pesquisa e Extensão 

3,0 pontos 

4) Viabilidade de execução do Plano de Trabalho 1,0 ponto 
5)Coerência com a Política Institucional 
da Universidade – PPP e PDI 

2,0 pontos 

 
 
Obs: 
1) A proposta de trabalho deverá conter no mínimo 04 e no 
máximo 06 laudas. 
2) A proposta deve ser entregue no momento da prova escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 04 
 

CRITÈRIOS PARA AVALIAÇÃO PROVA DIDÁTICA 
 

 
Matéria / Disciplina: Fundamentos Teóricos do Turismo, Administração e 
Economia do Turismo, História do Turismo, Patrimônio Turístico, Turismo 
Histórico, Turismo Ambiental e Gestão e Planejamento do Turismo e Turismo e 
Multidisciplinaridade. 
 
 
Candidato:            
Ponto:            

 
Planilha de Avaliação da Prova Didática 

 

ITEM VALOR NOTA 

PLANEJAMENTO 
01. Plano de aula 10  
02. Clareza nos objetivos da aula; apresentação de 
introdução e fechamento do assunto 

10  

03. Adequação do conteúdo ao nível de ensino, objetivos e 
tema definido 

10  

04. Uso adequado de tempos e procedimentos 10  

EXECUÇÃO 
05. Desenvolvimento do conteúdo de forma objetiva, clara e 
seqüencial  

10  

06. Relação da teoria com a prática e/ou aspectos da 
realidade 

10 
 

07.  Facilidade de expressão e comunicação, fluência e 
desembaraço 

10  

08. Desenvolvimento da aula de forma adequada em 
relação ao tempo e recursos utilizados 

10  

09. Domínio do conteúdo apresentado 20  

TOTAL 100  

 
Nome do avaliador: ___________________________________________ 
Assinatura do avaliador: _______________________________________ 
 


