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REUNIÃO DO NDE DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE
TURISMO
Ata da Reunião do NDE do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo, realizada no dia 08
de dezembro de 2021, às 14:30 horas, via
webconferência.

1Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta
2minutos,
reuniram-se
na
webconferência
de
endereço
eletrônico
3http://meet.google.com/bvc-spwx-mjb reuniram-se os membros do NDE do Curso
4Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Presidido pela Professora Coordenadora
5do curso, Prof. Fabiana Calçada de Lamare Leite, estiveram presentes os Profs. Ueslei
6Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso e Jane Petry da Rosa. A Prof. Risolete Maria
7Hellmann justificou sua ausência por questões de saúde. Como convidada a apresentar
8seu ponto de pauta, esteve presente a Prof. Laura Lima. A Pauta consistia – Informes;
9Apresentação de proposta de UC de Língua Espanhola Aplicada no CST em
10Gestão de Turismo; Apresentação de demanda para acompanhamento / pesquisa
11com egressos do CST em Gestão de Turismo. Como informe, a coordenadora de
12curso atualizou que ainda não foi notificada com a demanda de agenda para o
13reconhecimento de curso (Avaliação INEP).Em relação a pauta Apresentação de
14proposta de UC de Língua Espanhola Aplicada no CST em Gestão de Turismo A
15coordenação de curso contextualizou que foi procurada pela Prof. Laura que
16apresentou a intenção de falar sobre uma proposta para a inserção da língua
17espanhola para o CST em Gestão de Turismo. A seguir passou a palavra para que a
18Prof. Laura pudesse apresentar a demanda. A Professora realizou uma apresentação
19contextualizando sobre a importância de se aprender outro idioma e, em seguida,
20apresentou a proposta de inserção da UC de Língua Espanhola com 40h, subdividida
21em três blocos temáticos e de conhecimento: Paisagens Naturais, Fotografias,
22Descrição; Estudo de placas, linguagem de acolhimento e convite; Folhetos, linguagem
23publicitária, orientações. Há ainda a possibilidade de uma quarta temática voltada a
24gastronomia. A Prof. Laura apresentou possibilidades de inserção na matriz curricular
25do curso e abriu a fala para perguntas. A Prof. Jane Petry questionou sobre 40h como
26somente uma motivação, questionando se a área tem algum projeto para
27aperfeiçoamento, da língua. A Prof. Laura respondeu como uma aproximação do
28ingresso ao FIC, subsídio para uma possível prova de nivelamento e o ingresso do
29aluno a um nível já intermediário. Objetivo da proposta não é fluência. A Prof Jaqueline
30se manifestou afirmando que a oferta da língua espanhola é relevante e independente
31da carga horária é válida a oferta e o estudante tem a autonomia para dar continuidade.
32Os professores levantaram a possibilidade de ajuste de conteúdos e carga horária das
33unidades curriculares atuais para uma próxima revisão de PPC. A coordenadora
34comentou sobre a fase 2 ter duas UCs que se confundem constantemente em seus
35conhecimentos e que vê ali uma possível revisão, além de apresentar a possibilidade
36de inserir língua espanhola como uma matéria optativa na matriz curricular, seja como
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37adicional seja como em comum aos demais superiores do campus. Levantou-se a
38importância de revisar a essencialidade de algumas unidades curriculares e substituí39las e/ou ajustar todas elas para um padrão de 60h, facilitando o gerenciamento. Na
40oportunidade de rever a revisão do PPC, ajustar as cargas horárias para qualificar com
41essa oferta. Encaminhou-se que já serão mapeados algumas possibilidades de ajustes
42na matriz curricular mas que o início da revisão oficial se dará após a avaliação de
43curso pelo INEP. O ponto de pauta sobre a Apresentação de demanda para
44acompanhamento / pesquisa com egressos do CST em Gestão de Turismo foi
45adiado para a próxima reunião que ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2021, às 14:30.
46Sem mais, encerrou-se a reunião.
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