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 18 de dezembro de
2018, às 15 horas, na sala 3 do Câmpus
Florianópolis Continente.
1Aos dezoito dias no mês de dezembro de 2018 reuniram-se na sala 3 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 4do curso, estavam presentes os professores
5Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso e 5Risolete Hellmann. A Prof. Fabíola
6Martins dos Santos justificou sua ausência por estar em férias . Iniciamos a reunião com
7os informes, apresentados por mim, realizando um balanço do semestre, ouvindo os
8professores e expondo alguns relatos discentes. Sobre o formato do curso de 3h diárias,
9os professores apresentaram como positivo, mesmo tendo que adaptar carga horária de
10disciplinas com 40h ou 80h que são incompatíveis com o múltiplo de carga horária do
11curso. O primeiro ponto de pauta sobre ajustes do PPC levantou a possibilidade de
12alterar de fase algumas disciplinas para melhor distribuição da carga horária anual das
13áreas e inserir o texto padrão do estágio não obrigatório enviado pelo setor
14responsável. Além disso, foi esclarecido pelo Prof. Tiago questões teóricas
15relacionadas ao tema Planejamento do Turismo. O segundo ponto de pauta foi a
16discussão da metodologia de criação de modelos de trabalho de conclusão de curso
17que o PPC apresenta junto com a elaboração de um cronograma de atividades para o
18primeiro semestre de 2019 com o objetivo de submeter à Reitoria o projeto com ajustes
19até julho de 2019. Assim, a primeira reunião do ano de 2019 ficou definida para dia 13
20de fevereiro, 14h já com o encaminhamento de elaborar o cronograma de trabalho do
21semestre. Por fim, a Prof. Jaqueline apresentou a ideia de se criar uma semana
22acadêmica para a apresentação de todos os TCCs dos cursos superiores com o intuito
23de integrar e fazer os alunos participarem das demais apresentações. Ficou
24encaminhado de conversarmos com todas as coordenações e NDEs dos cursos
25superiores para se discutir o assunto. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora de
26curso agradeceu a presença de todos e deu por encerrada reunião, em que eu,
27Fabiana Calçada deLamare Leite, registrei a presente ata transcrita neste documento.
28A assinatura dos presentes foi coletada em lista à parte desta ata.

