SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO
Ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo,
realizada no dia 03 de abril de 2018, às 14:30 horas, na
sala 10 do Câmpus Florianópolis Continente.
1Aos três dias no mês de abril de 2018 reuniram-se na sala 10 do Câmpus Florianópolis-Continente
2do Instituto Federal de Santa Catarina os membros do NDE do Curso Superior de Tecnologia
3em Gestão de Turismo. Presidido pela Professora Fabiana Calçada de Lamare Leite, coordenadora
4do curso, estavam presentes os professores Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso,
5Fabíola Martins dos Santos e Salete Valer. Iniciamos a reunião com os informes,
6apresentados por mim, sobre alguns pontos apresentados na webconferência ocorrida
7em 28 de março de 2018, com os coordenadores de curso superior dos IFSC sendo
8conduzida pelo Procurador Educacional Institucional, Prof Miguel Correia de Moraes e
9pelo Diretor de Ensino Orlando Rogério Campanini. Ressaltou-se a importância da
10organização e publicidade dos documentos referentes ao curso e do incentivo à
11pesquisa e extensão por meio de publicações por parte dos docentes do curso. Após os
12informes, deu-se início ao primeiro ponto de pauta: Ajuste do nome do curso. Foi dito
13que o nome do curso estava apresentado de três maneiras distintas, incluindo o PPC
14do curso que está Gestão do Turismo e o Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia
15do MEC esta Gestão de Turismo. Apresentei que já havia conversado com a Prof. Jane
16Parisenti, chefe DEPE a necessidade de realizar esse ajuste para o nome do curso
17estar de acordo com o catálogo do MEC. Foi informado que já realizei uma varredura
18para verificar o site, o guia de cursos e demais locais onde o nome do curso esta
19exposto para realizar, também, a correção. Levantou-se a questão da necessidade de
20uma revisão mais minuciosa e detalhada do PPC do curso para esse momento ou se
21encaminharemos apenas o ajuste do nome nesse momento. A prof. Fabíola mencionou
22que verificou algumas inconsistências no PPC do curso, principalmente no que se
23refere a infraestrutura e laboratórios e sugeriu o ajuste podendo ser realizado ano que
24vem para o cadastramento do curso no sistema e-MEC. A Prof. Jaqueline perguntou em
25qual catálogo aparece com o nome equivocado e foi esclarecido que o erro esta no
26catálogo do IFSC, o guia de cursos, e em todo o PPC há uma linguagem uniforme mas
27equivocada em relação ao catálogo do MEC. A Prof. Fabíola ainda sugeriu que fosse
28verificado no PPC do curso o perfil do egresso e a descrição dos laboratórios. Acordou29se entre o grupo encaminhar o ajuste do nome do curso como prioridade (e possíveis
30ajustes sem mudança significativa no conteúdo). Posteriormente, o envio de demais
31ajustes junto com possível demanda pela turma em andamento. A Prof. Jaqueline
32informou que o arquivo trabalhado para a elaboração do curso teve como base o
33arquivo do PPC do CST de Hotelaria. A prof. Fabíola sugeriu iniciar a organização e a
34publicidade dos regulamentos do curso: como o de estágio não obrigatório e o registro
35das atividades de extensão e da pesquisa, orientação para elaboração de TCC e
36colação de grau. Sugeriu conversar com o Prof. Tiago Mondo sobre a inserção dos
37alunos em pesquisa. O segundo ponto de pauta teve como assunto o uso de uniforme
38/ vestimenta profissional pelos alunos em atividades externas ao campus.
39Apresentou-se que a turma acordou em ir a eventos acadêmicos e atividades mais
40formais com o terno preto, camisa branca e botom do IFSC e em atividades menos
41formais com uma camiseta de malha customizada com o nome do curso. A Prof.

42Jaqueline questionou o uso da camisa polo. Mostrei ao grupo de professores a foto da
43camiseta azul marinho e da camiseta vinho com o nome do curso. A Prof. Jaqueline e
44a Prof. Fabíola lembraram que azul é a cor da gestão e do turismo, descartando a cor
45vinho. O grupo de professores aprovou o uso da camiseta azul marinho conforme
46apresentado em foto com o logo do IFSC na manga. Como complemento, calça jeans e
47sapato fechado. Foi sugerido o uso do lenço azul (meninas) e da gravata azul
48(meninos) quando for utilizado o terno em situações formais e o sapato preto. Ficou
49acordado o padrão de vestimenta sem especificidades de tipo de tecido, ficando a
50critério do aluno a escolha. Assim, acordou-se a vestimenta profissional
51informal/esporte, sendo camiseta azul conforme foto apresentada e anexa a este
52documento e calça jeans com sapato fechado; e a vestimenta formal: terno preto com
53camisa branca e o botom do IFSC e sapato preto. Para os professores que desejarem,
54ficou sugerido a camiseta branca com as letras em azul. A validação das propostas
55serão avaliadas pelo colegiado do curso na reunião que ocorrerá nessa mesma data
56em horário posterior. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora de curso agradeceu
57a presença de todos e deu por encerrada reunião, em que eu, Fabiana Calçada de
58Lamare Leite, registrei a presente ata em áudio e transcrita neste documento. A
59assinatura dos presentes foi coletada em lista à parte desta ata.

