EQUIPES, DISTRIBUIÇÃO DAS PARTES DO TRABALHO AVALIZAÇÃO

Avaliação Geral :
Observa-se uma ausência de reflexão na redação do trabalho, assim como foco, dificuldade de aplicar na prática teoria
dada em todas as matérias, mas em especial: Redação, Metodologia da Pesquisa, História, Geografia, Introdução ao turismo.
Planejamento e organização do Turismo, estatística e projeto.
 É preciso refazer a Introdução;
 Fazer as considerações finais;
 Rever Referência bibliográfica segundo as normas da ABNT; muitas citações do corpo do trabalho não aparecem na
referência;
 Reescrever resumo; Abstrat y resumen
 Incluir anexos no sumário, devidamente paginado e numerado
 Fazer a lista das tabelas , gráficos;
 Rever nossa língua portuguesa, muitos problemas de redação;
 Fazer análise de dados que está ausente em muitas partes.
Na correção da prova, observa-se que existe uma falta grande de informações sobre as equipes e departamentos da Planarte,
muitos colaboradores não sabem o que os outros estão trabalhando;
Observa-se uma divisão do trabalho em partes e falta a ligação entre os diversos assuntos.
Também detecta-se pouco contato com o município pela ausência de dados.

Cronograma
30.06.2014 – 19:10 Devolutiva do trabalho e prova

2º. semestre:
Diagnóstico/ Análise SWOT – sugiro leitura do Documento do Ministério do Turismo para melhor compreensão do mesmo
•

Diagnóstico de cada parte pesquisada:

•

Cada grupo deve pensar na revisão em elaboração qual ó o diagnóstico de sua parte;

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

OPORTINIDADES

AMEAÇAS

Obs. Rever conteúdo já dado em anos anteriores – sobre Análise SWOT
PROGNÓSTICO
Incorporação dos projetos no trabalho
Entrega do TIM em versão preliminar corrigida em espiral até 18.08.2014junto com a versão devolvida neste 1º.
semestre;
Devolução pela profa. em01.09.2014
Entrega encadernado em espiral para Banca até 15.09.2014
Defesa – 26.09 ou02.10.2014
Apresentação na Semana de Turismo: 17.10.2014
Entrega em capa duracorrigida até 03.11.2014
Sugestão de Banca: Profa. Maria José Giaretta, Prof. Dr. Paulo de Assunção e profa. Ms. Marlene Matias

Correção do conteúdo dos departamentos (das partes de cada equipe)
STAFF
Grupo
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Líder

Leonardo Cordeiro Lima,Livia Bento Torres, Luana Rodrigo Bezerra Vieira
Lopes Leite, Rodrigo., Lucas Silva Santos, Samara
Costa Silva e Vania Gabriela YoshiokaSalermo.
Parte 1 – Arrumar muito
Pulou localização e limites, apresentou mapas se
descrevê-los e a descrição mesmo da localização
do município Longitude, latitude.
Apresentou mapa da Regionalização de SP sem a
preocupação de localizar macro região e região
turística.
SISTUR – conceituar SISTUR E dissertar sobre o
SISTUR de Piracaia
O Histórico deixa muito a desejar, para em 1940 –
faltam 74 anos de história
Na linha do tempo para em 1968 – faltou 46 anos
de história e a linha do tempo não bate com o
descritivo de história que pulou todo ciclo do café,
não faz nenhuma ralação com a rodovia Fernão
Dias
Organização Política e social - Falta fonte e
análise – vereadores e prefeitura – Instância de
governança;
No. de funcionários na prefeitura? ?
Verificar número de funcionários no Conselho
Municipal

Partes
Parte a – I 1 a 2.3
Parte b – II Aspectos
Turísticos 1 a 1.5.3
Parte 1 com muito erro
Falta de pesquisa e de
atenção
Nota 2,0
Parte 2 Poderia ser melhor
Nota 2,0

Parte 2 Intrusão Visual – deixou muito a desejar
não atendeu objetivo e eu mesma falei no local
sobre intrusão visual
Não explorou as condições naturais, a questão da
represa
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Na parte de Intrusão Visual,
na visita técnica eu passei
todas as informações.
Líder :BetsieUvo Elias

BetsieUvoElias , Felipe Furlan, Felipe Prisco,
Fernanda Santos Silva, Jaqueline Ferreira Silva e
Roger Caires de Oliveira
Parte a – Parte I – 3 a 3.3
Fonte
IBGE desatualizado gráficos com 2010 outros
2007
Análise dos gráficos
Começou bem com os conceitos;
Depois não aplicou as informações que os
formulários do Mtur usa, conforme solicitado;
Não organiza informações mistura começa com
igreja, fala da residência só com foto sem nada de
ficha técnica, pula p Santo Cruzeiro e volta p
igrejas;
Redação sem clareza, por exemplo o projeto do
Grupo Escolar é do Ramos de Azevedo?
Centro Cultural – sem informações sem
preocupação de redação

Parte a – Parte I – 3 a 3.3
Parte b – Parte II Oferta
diferencial 2 até 2.6
Parte I - 2,5

PARTE II – 2,0
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Anderson Andrade Barbosa, Bruna Brito, Erika
Barbosa Calça,Marina Pancheti, Micaela dos Santos
Evangelista

Líder: Erika Barbosa Calça

Parte 1 – 3.4 a 3.6.2
Valquiria Santana,
VaniQuenia Nascimento,

Desnecessário trajeto
Aproveitar o histórico das rodovias e colocar nos
aspectos históricos e inserir na história inclusive;
Passar o histórico das Rodovias para o capítulo de
história;
Jan Bata – resumir aqui e se prender a rodovia e a
importância do Bata, dissertar na história;
Melhorar análise do item
Parte 2
Não encontrei informações se os estabelecimentos
possuem ou não CADASTUR;
Melhorar redação da introdução do assunto Meios
de hospedagem;
Deixar apenas os conceitos do meios de
Hospedagem existentes no município;
Não encontrei nenhum parágrafo falando que
Piracaia possui segundas residências, casas para
locação;
Completar a tabela 22 – Realizar análise da
mesma e dissertar a respeito;
Pag 163 0 dissertar;
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Alicia Zampieri Correia, Dayane de Jesus Gentilini

Parte a – Parte 1 – 3.4 a 3.6.2
Parte b – Parte II – Oferta
Técnica Meios de
Hospedagem – considerar
todas as hospedagens e
separar as oficiais com
cadastur, sem cadastur,
alternativas e segunda
residências e usar texto de
Olga Tulick para referencial
teórico

Nota 2,5 p 1
2,5 parte II

GabrileaOlivieri
Percebe-se que a parte do

Parte I a de 3;6 a 3.6.3
Parte II B DE 3.2 A 4

Mendes, Gabriela Olivieri, Rafael Zerio Cunha,
Rodrigo da Silva Garcia e Thais Lopes Braz,
Análise de dados
Faltou usar normas ABNT
Quadro resumo e análise
Usou bem os conceitos introduzindo cada item
Parte II
Trabalhar melhor a questão do típico, ou
característico ou ofertado na cidade pag. 165;
Formatar as informações numa mesma ordem;
No RESTAURANTE Tradição Senti falta de
explorar a decoração com objetos antigos, fotos
que contribuem com o histórico da cidade ;
Completar as informações numa ficha técnica igual
para todos os empreendimentos;
Elaborar quadros resumos e dissertação de cada
um dos segmentos de A&B;
Pag 75 melhorar redação;
Fazer análise por tipo de A& B
Entretenimento – referencia de texto não aparece
na bibliografia; grave Wifi como entretenimento
Explorar mais souvenirs;
Os equipamentos que a cidade não oferta, não
incluir no texto;
Trocar o título Jogo de salão por atividades
esportivas e recreacionais;
Reescrever pag. 178;
Pag. 180 – 3.3.4 – melhorar muito a dissertação;
Biblioteca – verificar se a Biblioteca é visitada por
turistas? – Escrever o nome de Sr. Dito completo;

trabalho está com a mesma
linguagem no todo, que foi
discutido pelo grupo

Parte I nota 3,0

PARTE II nota 2,5

Ao invés de usar segmentação usar ATIVIDADE;
SALAS DE CONCERTO – Melhorar redação;
CINEMA E TEATRO – Melhorar a redação se o
local não possui, dissertar melhor sobre a ausência
de tal equipamento cultural e de entretenimento,
182;
Pag 183 – Clubes melhorar o texto
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Audrey Biazolla Cassin, Carolina Fernandes
Bezerra, Claudia Andrade Catão, Gabriela
Ramalho, Mariane Julia Strassacappa e
Sheila Souza Angelo
Faltou Análise de dados
Faltou usar normas ABNT
AUTOR USADO NÃO APARECE NA
BIBLIOGRAFIA
Faltou síntese do Plano Diretor de Piracaia;
Fazer uma síntese do mesmo no corpo do trabalho
e na íntegra no anexo;
Informar se tem algo a ver com turismo no mesmo?
Acertar redação
Excluir item 5.1.2
Fazer análise dos gráficos
Parte II
Agenciamento Adequar linguagem a Piracaia, tipo
citybynight, sigthseeing????
Com relaçãoas Rotas, falta uma introdução e falta
reflexão das rotas citadas enquanto produto;
Reescrever sobre ponto de taxi – se ele existe na
rodoviária, saber a quantidade de taxis, qualidade;

Líder: Carolina
Fernandes Bezerra
Demonstra-se aqui que este
grupo não falou com grupo 1
que não aproveitou
estatísticas para o quadro de
demanda do SISTUR

Parte I a) 3.7
Parte II – Turismo receptivo
NOTA
Parte I – Plano Diretor –
ausência total de reflexão,
inexistente;
Nota 2,5
Parte II Caracterização De
receptivo Marketing melhor

Nota 3,0

Posto de Informaçõe Turísticas – Onde está, falar
daquele do Santo cruzeiro fechado, onde está, que
material tem, oque poderia ser melhorado;

