
 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA E RESULTADO DA 

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DESTAQUE NO TURISMO 

PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO 2018 

 

REFERÊNCIA: EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2018, DE 19 DE 

OUTUBRO DE 2018  

 

 

1. Detalhes do evento 

 

Data:  07/11/2018 (quarta-feira) 

Local: Sala de Reunião da SNPTur, MTur 

Horário: 9h às 12h 

Integrantes da Comissão: Wilken Souto, pelo Gabinete do Ministro – GM; 

Larissa Peixoto, pela Secretaria Nacional de Qualificação e 

Promoção do Turismo - SNPTur; 

Paulo Andre, pela Secretaria Nacional de Estruturação de 

Turismo - SNETur; 

Livian do Carmo, pela Secretaria-Executiva – SE; e 

Kátia Bitencourt, pela Embratur. 

Equipe Técnica de Apoio: Rafaela Lehmann, Letícia Melgaço, Fabiana Oliveira, Laís 

Campelo – Coordenação-Geral de Produtos Turísticos – CGPRO/MTur. 

 

2. Da Reunião 

A reunião foi iniciada às 9h. A Coordenadora de Apoio à Comercialização, Rafaela 

Lehmann, iniciou com uma breve apresentação do Prêmio, contemplando questões já 

presentes no edital, quais sejam: objetivo, características, categorias e etapas. Foi 

abordada a alteração do edital no que tange à indicação de profissionais de destaque que 

serão submetidos à votação popular, conforme segue: 

3.7. Caso as entidades do CNT realizem, no período previsto no subitem 3.4, 

número insuficiente de indicações de profissionais para concorrer à 

premiação, caberá à Comissão Julgadora, de caráter técnico, prevista no item 

5, a tarefa de identificar e selecionar, com base nos aspectos previstos no 

subitem 5.4, os profissionais de destaque no turismo nacional que serão 

submetidos à votação popular. 



 

 

 3.8. Na hipótese prevista no subitem 3.7, as indicações realizadas por 

entidades do CNT também serão avaliadas pela Comissão considerando os 

mesmos aspectos previstos no subitem 5.4 

A partir disso foram apresentados os aspectos de análise para classificação. Assim, coube 

ao grupo selecionar a melhor forma de análise das personalidades indicadas. Ponderou-

se que os aspectos de análise (elencados a seguir) seriam utilizados individualmente pela 

comissão para parametrizar a seleção, mas que, para garantir a celeridade do processo, 

cada integrante anunciaria uma seleção de no mínimo 3(três) e no máximo 5 (cinco) 

profissionais de destaque para cada categoria. Após cada integrante da comissão elencar 

os candidatos, houve discussão e deliberação considerando os candidatos mais votados, 

para, então, o grupo chegar a um consenso dos 5 indicados em cada categoria, conforme 

item 4. Resultado da Seleção por Categoria 

3. Aspectos de análise 

1) Abrangência das ações / atuação do(a) profissional: 

 Pontual / Baixa: equivalente a atuação /abrangência das ações focada apenas na organização / 

empresa em que atua. 

 Baixa a Média: equivalente a atuação / abrangência das ações em âmbito local /municipal. 

 Média a Ampla:  equivalente a atuação / abrangência das ações em âmbito estadual ou regional. 

 Ampla: equivalente a iniciativa tem abrangência que envolve duas ou mais regiões do país ou é 

de caráter nacional 

 

2) Mérito dos profissionais indicados e importância de sua atuação nos últimos 24 meses para o 

turismo nacional e para a categoria nas quais foram indicados. 

 Baixo Impacto: Atuação com impacto apenas na organização / entidade que representa ou é 

membro. 

 Suficiente (equivalente a baixo impacto):  Atuação relevante para o segmento em que atua. 

 Bom (equivalente a impacto médio):  Atuação relevante para o turismo de forma geral (mais de 

um segmento) 

 Alto Impacto: Atuação é fundamental / destaque para o turismo nacional.  

 

3) Quantidade e qualidade dos projetos, ações e estudos de autoria do(a) profissional realizados nos 

últimos 24 meses. 

 Inexistência: sem referências ou inexistência de projetos, ações e estudos de sua autoria.  

 Ações relevantes fora período estipulado: Indicação de projetos, ações e estudos fora do período 

mencionado. 

 Ações de baixo Impacto: Possui projetos, ações e estudos de sua autoria realizados nos últimos 

24 meses, porém com baixa relevância para o turismo nacional. 

 Ações de alto impacto: Possui projetos, ações e estudos de sua autoria realizados nos últimos 24 

meses, porém com alta relevância para o turismo nacional. 

 

 

 



 

 

4. Resultado da Seleção por Categoria: 

 

ACADEMIA 

Alexandre Panosso Netto 

Bayard do Coutto Boiteux 

Eduardo Jorge Costa Mielke 

José Manoel Gonçalves Gândara 

Selma Paula Maciel Batista 

 

GOVERNO 

Arialdo Pinho  

Bruno Wendling 

Deise Bezerra 

Edson Duarte 

Herculano Passos 

 

INICIATIVA PRIVADA 

Bruno Marques 

Max Oliveira  

Patrick Mendes 

Ricardo e Cícero Fiedler 

Rogério Siqueira 

 

ONG 

André Villas-Boas  

Jussara Rocha  

Maria América Ungaretti 

Monica Barroso  

Thaise Costa Guzzatti  

 

IMPRENSA 

Alessandra Lontra 

Daniel Rittner 

Danielle Noce 

Flávia Oliveira 

Guillermo Alcorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aditivo de Ata nº 1 

Após a equipe técnica entrar com contato com todos os finalistas selecionados, ocorreu 

uma situação fora do previsto. A entidades de um dos indicados para a categoria de ONGs, 

o Instituto Ambiental -  ISA, considerou equivocada a indicação para do Sr. André Villas 

Boas para a premiação. Informaram que ainda que o Sr. André seja o presidente do 

instituto, ele não atuou em nenhum dos projetos relacionados a turismo. Uma vez que eles 

não fizeram essa contestação por e-mail, mas também não encaminharam qualquer 



 

 

aprovação ou indicação de substituto, não há como divulgar as informações do 

participante na plataforma de votação. 

Em virtude disso, a Comissão Julgadora, por meio de e-mail, em 8/11/2018, conforme 

anexos, considerou apropriado incluir a próxima indicação melhor avaliada para a 

categoria, motivo pelo qual, foi inserida a participante: Valneide de Souza. Em virtude 

disso o resultado final foi: 

 

5. Resultado da Seleção por Categoria: 

 

 

ACADEMIA 

Alexandre Panosso Netto 

Bayard do Coutto Boiteux 

Eduardo Jorge Costa Mielke 

José Manoel Gonçalves Gândara 

Selma Paula Maciel Batista 

 

GOVERNO 

Arialdo Pinho  

Bruno Wendling 

Deise Bezerra 

Edson Duarte 

Herculano Passos 

 

INICIATIVA PRIVADA 

Bruno Marques 

Max Oliveira  

Patrick Mendes 

Ricardo e Cícero Fiedler 

Rogério Siqueira 

 

ONG 

Jussara Rocha  

Maria América Ungaretti 

Monica Barroso  

Thaise Costa Guzzatti  

Valneide de Souza 

 

IMPRENSA 

Alessandra Lontra 

Daniel Rittner 

Danielle Noce 

Flávia Oliveira 

Guillermo Alcorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


