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 junho de 2019, às
14:30 horas, na sala 12 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos dezessete dias no mês de junho de 2019 reuniram-se na sala 12 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, repassando a pauta da referida reunião
7e os encaminhamentos da reunião anterior ocorrida no mês de junho. Como pauta
8iniciamos com a confirmação do envio e ajustes das unidade curriculares de Libras, pelo
9Prof. Ueslei e Leitura e Produção Textual, pela Prof. Risolete. A Prof Jaqueline informou
10que, junto ao Prof. Pedro, desistiram de ofertar a optativa de Gestão de Custos
11passando apenas a alterar o nome da UC já vigente no PPC para Gestão de custos.
12Foi feita a revisão do texto do formulário de alteração do PPC para fundamentar a
13inserção dessas optativas. Levantou-se o assunto de inserir Ucs e atividades
14complementares no curso, entrando como carga horária, ficando esse assunto
15registrado para uma próxima reunião. Organizou-se a logística da revisão do PPC,
16ficando acordado que seria postado e compartilhado por mim até o dia 28 de junho de
172019, aguardando a revisão até o dia 12 de julho. O mesmo prazo foi dado para a
18revisão do núcleo pedagógico e da biblioteca. Ficou acordado o envio do PPC para os
19demais professores responsáveis pelas UCs para sugerir alguma atualização. Os
20membros do NDE questionaram a evasão do curso, esclarecidas por mim, em
21números, apresentando que estamos com 26 alunos na fase 3 e 34 alunos na fase 1.
22Alguns motivos de evasão foram apresentados. Outro questionamento oriundo do
23assunto evasão foi o motivo de termos que cumprir 20 semanas letivas. O prof. Ueslei
24esclareceu que é exigência legal e padronizada pela Reitoria como 100 dias letivos
25distribuídos em 20 semanas. A prof. Jaqueline sugeriu que fosse feita na última semana
26de aula do ano, na semana19, uma semana acadêmica para a apresentação dos
27trabalhos de conclusão de curso. Esse assunto ficou de ser retomado em uma próxima
28oportunidade. Seguimos para os encaminhamentos com o pré agendamento da
29próxima reunião para 19 de agosto de 2019, 14h, com o agendamento de uma reunião
30do colegiado do curso para o início do semestre para validação dos ajustes, além do
31encaminhamento de designar um parecerista para ser o relator das alterações na
32reunião do colegiado do campus ao qual será submetido. Para o próximo semestre,
33ainda temos como ações, a elaboração dos modelos de trabalho de conclusão de
34curso. Sem mais, encerrou-se a reunião.

