
 

 

 
 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
PEDAGOGIA EM ARTICULAÇÃO COM O CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO /UFF 

Edital ___ Nº ___/2022 
 

O CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO  em parceria com o CURSO DE PEDAGOGIA torna público o 
Edital de seleção voltado aos estudantes do Curso de Pedagogia da FEUFF para atuarem desenvolvendo 
atividades de formação acadêmica e profissional no apoio e acompanhamento do processo de revisão 
do Projeto Pedagógico do curso de graduação em Turismo. A carga horária de atividades desenvolvidas 
serão integradas e contabilizadas como carga horária de atividades complementares para integralização 
curricular.  
 

 
1. Dos Objetivos 
Obter respaldo sob aspectos político-pedagógicos para revisão do Projeto Pedagógico do Curso de  
graduação em Turismo; contribuir com a formação acadêmica e profissional dos estudantes do Curso de 
Pedagogia. 

 

2. Das vagas  

Serão disponibilizadas duas vagas para estudantes do curso de Pedagogia. 

 
3. Dos requisitos, normas e recomendações 
3.1. As vagas serão ofertadas sem remuneração e com carga horária total de 60 horas com atuação 
prevista para os meses de agosto a novembro de 2022. 
3.2. Os estudantes receberão a declaração se obtiver, no mínimo,  90% de frequência nas atividades. 
3.3. A carga horária será computada integralmente (60 horas) pelos estudantes selecionados como 
Atividade complementar para fins de integralização curricular. 
3.4. Todas as atividades serão efetuadas, remotamente e, prioritariamente, na parte da tarde. 
3.5. É recomendável o domínio das ferramentas do pacote office 

 
4. Das Inscrições,  Seleção, Divulgação do Resultado 
4.1. A inscrição será realizada no período de 20 a 31 de julho pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIQwwgolv3epVv8BK9ZUfYmfif25Qkgq1JaWj8TBecbqXLN
Q/viewform?usp=pp_url 
4.2. A seleção dos candidatos será realizada pelo Curso de Turismo, nos dias 02/08 e  03/08 e constará 
em entrevista a ser agendada via email pela coordenação do curso de graduação em turismo.  
5. Os resultados serão divulgados em 04 de agosto. 
6. As atividades iniciarão em  08 de agosto.  

 

 

Niterói, 20 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 

Coordenação do Curso de graduação em Turismo 
Coordenação do Curso de Pedagogia 
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