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 13 de fevereiro de 2019,
às 14 horas, na sala 2 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos treza dias no mês de fevereiro de 2019 reuniram-se na sala 2 do Câmpus
2Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Santa Catarina os membros do Núcleo
3Docente Estruturante do CST Gestão de Turismo. Presidido pela Professora Fabiana
4Calçada de Lamare Leite, coordenadora do curso, estavam presentes os professores
5Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso, Risolete Hellmann e Fabíola Martins dos
6Santos. Iniciamos a reunião com os informes, apresentados por mim, apresentando as
7atividades a serem desenvolvidas no semestre para a revisão do projeto pedagógico do
8curso. Além disso, a apresentação da nova composição do Núcleo Docente estruturante
9do curso substituindo a Prof. Salete Valer pela Prof. Risolete Hellman na
10representatividade da área de linguagem e comunicação pela Portaria nº9 do Campus
11Continente, publicada no dia 6 de fevereiro . Como pauta, na indicação de ajustes do
12Projeto Pedagógico do Curso, foi informado que o texto do estágio não obrigatório já foi
13inserido pois é um texto padrão elaborado pelo setor responsável no campus. O
14segundo tópico foi a revisão da necessidade de manter algumas unidades curriculares
15como pré-requisitos ou co-requisitos de outras. Exemplo: Políticas Públicas como pré16requisito de Turismo e Hospitalidade e Roteiros Turísticos como co-requisito de Turismo
17e Meio Ambiente e Enoturismo. A prof. Fabíola destacou que tais restrições podem
18impedir alunos de transitar entre os cursos assim como limita a possibilidade de
19transferências. Além disso, atenção às limitações de ementas que se restringem a
20perfis específicos de docentes. Outro assunto abordado é a verificação de
21equivalências entre as unidades curriculares dos demais cursos superiores do campus
22para que o aluno possa cursar no contra turno caso haja alguma necessidade. Ficou
23encaminhado que a coordenação irá enviar um e-mail de consulta aos professores
24responsáveis pelas unidades curriculares com pré-requisitos, consultando sobre a
25opinião, necessidade e possibilidade de exclusão de pré-requisitos. O próximo assunto
26da pauta foi a elaboração dos documentos acadêmicos, modelos de trabalho de
27conclusão de curso, para serem publicados no primeiro semestre de 2020. Ficou
28conversado que tais documentos serão elaborados no segundo semestre de 2019,
29priorizando a revisão do Projeto Pedagógico para a submissão ao CEPE e entrada em
30vigor em 2020. A próxima reunião foi agendada para 27 de março de 2019, 14h.

