
 

 

 
 
 

Reunião Ordinária da CoC- LZT 

Realizada em 08/04 /2019 

 

1. Ordem do dia 

 

1.1. Atribuição didática - 2º semestre de 2019.  A Professora Juliana relembra que enviou um 

e-mail para todos os docentes com o arquivo da atribuição didática, como também 

perguntando sobre quem poderia auxiliar no oferecimento da disciplina ACH1536 – 

Recursos Humanos no Lazer e Turismo, no 6º semestre, nos primeiros horários das 

quintas-feiras, no vespertino e noturno, por conta do pedido de licença prêmio da Profa. 

Rita Giraldi. Para manter o oferecimento da disciplina, a Profa. Juliana comunica que irá 

assumir essa disciplina, mas, solicita o apoio e envolvimento dos docentes do curso. O 

pedido é aprovado por unanimidade, e os docentes se prontificaram a apresentar 

propostas de encontros, contando com a presença de convidados especialistas em 

Recursos Humanos.  

 

1.2. Licença prêmio e substituição das aulas da Profa. Rita Giraldi.  A Professora Juliana 

informa, também, que a Professora Rita Giraldi, após o período de licença prêmio que se 

esgota em dezembro de 2019, entrará com pedido de aposentadoria, não devendo 

retornar para aulas em janeiro de 2020. Com isso propõe realizar uma reunião para 

verificar como ficará o oferecimento das disciplinas de responsabilidade da docente, a 

ACH1536 – Recursos Humanos no Lazer e Turismo (obrigatória) e a ACH 1573 - Espaços 

e Equipamentos de Lazer (Optativa eletiva), sendo a sugestão aprovada por 

unanimidade.  

 

1.3. Debate sobre os pontos para abertura do Edital claro/cargo nº 1233483 - 

Planejamento e gestão de negócios e serviços em Lazer e Turismo. A Professora 

Juliana apresenta os pontos que já foram aprovados pela Comissão de Área responsável, 

em novembro de 2018, mas, considerando a saída da Professora Rita, pergunta para o 

Professor Glauber e demais presentes se os pontos poderiam ser revistos. O Professor 

Glauber acredita que é melhor manter como está, e que a situação não irá se resolver com 

essa modificação de pontos, e pondera sobre o risco de contratar um docente que não 

atenda as necessidades do curso, sem contar a demora para aprovação dos novos e 



 

 

demais trâmites burocráticos necessários para a alteração dos pontos. Sobre a banca do 

concurso, a Professora Juliana sugere a indicação dos nomes dos Professores Glauber 

(titular) e Edegar (suplente) e do Prof. Edmur (titular) e Reinado Pacheco (suplência), 

considerando o equilíbrio entre as áreas de conhecimento em Turismo e Lazer, sendo a 

sugestão aprovada por unanimidade. Em relação aos demais membros da banca, 

solicita que os membros da CoC- LZT enviem sugestões de pelo menos dois nomes para 

composição da banca, membros externos, em resposta ao e-mail que será enviado pela 

Coordenação nas próximas semanas.  

 

1.4.  Aprovadas por unanimidade as atas das 113ª, 114ª, 115ª e 116ª das reuniões 

ordinárias da CoC-LZT. 


