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 19 de fevereiro de 2020,
às 14 horas, na sala da Coordenação de curso no
Câmpus Florianópolis Continente.
1Aos dezenove dias no mês de fevereiro de 2020 reuniram-se na sala da Coordenação
2de curso no Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal de Santa Catarina os
3membros do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Presidido
4pela Professora Fabiana Calçada de Lamare Leite, coordenadora do curso, estavam
5presentes os professores Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso, Fabíola Martins
6dos Santos e Risolete Hellmann. A pauta iniciou com os informes sobre o estudante
7William da fase 1 que se matriculou por cota de PCD e a coordenação e o núcleo
8pedagógico vão encaminhar uma conversa com a família para entender melhor o caso e
9posteriormente agendar uma reunião com o colegiado do curso e os professores. A Prof.
10Jaqueline elogiou os estudantes da fase 5 e cada professor presente relatou sua
11percepção sobre as turmas. Foi falado que os estudantes do curso que são egressos
12do Técnico em Guia de Turismo tem o direito de solicitar o “Extraordinário
13Reconhecimento de Saberes” para a UC Turismo e Hospitalidade. Primeiro ponto de
14pauta abordado foi a Elaboração do modelo de TCC. Ficou acordado que a
15coordenadora irá elaborar a primeira versão do documento baseado no documento
16usado no curso de Hotelaria e depois irá compartilhar no drive com os demais membros
17do NDE para ajustes e posterior aprovação em Reunião de Colegiado do Curso. A
18segunda pauta foi uma conversa sobre o início da organização da visita dos
19avaliadores do MEC na ocasião do reconhecimento do curso. Alguns temas foram
20levantados para organização, providências e verificação: atualização do plano de
21contingência da biblioteca, atualização do plano de coordenação, atualização dos
22documentos das pastas dos professores, atualização do regulamento estágio não
23obrigatório. Ficou acordado que logo abra o período para preenchimento do
24questionário 2, será feita uma reunião para distribuição das funções. A próxima reunião
do NDE será em 11 de março, 14h com a pauta sobre o Regulamento do TCC. Sem
25mais, encerrou-se a reunião.

