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 17 de abril de 2019, às
14 horas, na sala 11 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos dezessete dias no mês de abril de 2019 reuniram-se na sala 11 do Câmpus
2Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Santa Catarina os membros do NDE do
3Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Presidido pela Professora Fabiana
4Calçada de Lamare Leite, coordenadora do curso, estavam presentes os professores
5Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso, Fabíola Martins dos Santos e Risolete
6Hellmann. Iniciamos a reunião com os informes, apresentados por mim, informando que
7foram feitas as atualizações no PPC referentes a titulação docente e aos técnicos
8administrativos servidores do campus. Após os informes, deu-se início ao primeiro ponto
9de pauta: Indicação de ajustes e reorganização do PPC - Propostas recebidas e
10trabalhadas desde a reunião de 13 de fevereiro. Quanto a retirada de alguns pré11requisitos para cursar algumas unidades curriculares do curso, informei que foi enviado
12um e-mail para os professores responsáveis pelas respectivas unidades curriculares
13questionando a possibilidade e a opinião de cada um deles. Levado a reunião, o grupo
14concordou e decidiu em retirar as seguintes unidades curriculares como pré-requisitos:
15Turismo e Hospitalidade de Políticas Públicas, Análise de Dados no Turismo de Técnica
16de Pesquisa em Turismo, Economia de Turismo de Inovação e Qualidade da
17Experiência no Turismo e, estar cursando ou ter cursado Enoturismo e Turismo e Meio
18Ambiente para cursar Roteiros Turísticos 2. Os demais pré-requisitos foram mantidos.
19Sobre a UC Extensão 2 foi acordado retirar a exclusividade de validação no módulo 6
20apenas em projetos ligados ao IFSC, podendo abranger essa atuação em demais
21instituições de ensino com devida comprovação. Acordou-se, também, pela
22padronização dos nomes das seguintes UCs em substituição aos originais
23apresentados entre parênteses: Gestão Financeira (Investimento e Orçamento), Gestão
24de Marketing (Marketing e Estratégia Organizacional), Gestão da Qualidade e Inovação
25(Inovação e Qualidade da Experiência no Turismo), Empreendedorismo
26(Empreendedorismo no Turismo). Outro tema abordado e acordado foi a troca de
27semestres da oferta das Ucs Acessibilidade e Roteiros Turísticos 2 e Extensão 1 e
28Linguagem e Comunicação. Para a revisão do PPC a UC Acessibilidade passa para a
29fase 3 e a UC Roteiros Turísticos 2 passa para a fase 4. E a UC Extensão 1 passa para
30a fase 1 e a UC Linguagem e Comunicação para a fase 2. Por último assunto, foi
31acordado inserir como Ucs optativas Gestão de Custos com 60h, por ser compatível
32com o CST Hotelaria e Gastronomia e uma opção para pendências no contraturno,
33tendo gestão financeira como pré-requisito e Leitura e Produção Textual 40h, já optativa
34na Hotelaria. Prof. Fabíola sugeriu os alunos de 2019.1 migrarem para anova grade em
352020.1. Previsão de enviar o PPC para o CEPE em setembro, passando pelo colegiado
36do campus até julho. Validação do PPC novo na reunião do NDE e do colegiado do
37curso do mês de junho. Próxima reunião será dia 22 de maio, 14. Sem mais, encerrouse a reunião.

