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 agosto de 2019,
às 14 horas, na sala 07 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos dezenove dias no mês de agosto de 2019 reuniram-se na sala 07 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. A pauta única foi voltada a leitura e considerações sobre os pareceres
7enviados pelo Núcleo Pedagógico, pela Prof. Marinês Walkowski e pelo Bibliotecário
8Paulo Barros. A coordenadora do curso iniciou a leitura pelo parecer da Prof Marinês
9apontando os itens elencados e iniciando a discussão para acordo: sobre inserir a
10palavra turismo antes do nome da UC Patrimônio Cultural foi justificado que essa opção
11é para poder manter padronizado no nome das UCS dos cursos superiores do campus;
12sobre inserir “gestão” antes da UC de Roteiros, foi acordado que os conhecimentos não
13necessariamente são exclusivos de gestão; sobre incluir os novos textos referente às
14exigências da legislação, foi de acordo que esses textos devem ser a partir do item 50
15do PPC e, após a inserção dos textos, todos os membros irão realizar a leitura para
16ajustes e aprovação; sobre incluir projetos de extensão específicos no PPC, os
17membros do NDE justificaram que não cabe nada pontual nesse documento além de
18não ser um item que será bem visto pelo CEPE. O segundo parecer, do Núcleo
19Pedagógico, estava focado, principalmente em revisão textual e de compreensão do
20texto, sendo aprovado pelo NDE; um item que o NDE não concordou com o parecer foi
21a inserção de uma citação sobre o turismo para a justificar a oferta, entendendo que
22pode ser um texto contra a oferta do curso. Sobre o parecer do bibliotecário ficou
23acordado de enviar aos professores as referências que não constam na biblioteca para
24que substituam. Ficou encaminhado de consultar a possibilidade de compra de novas
25obras e de doações. Po último, foi feito o ajusta do calendário para a finalização do
26trabalho: próxima reunião NDE no dia 26 de agosto; próxima reunião do colegiado do
27curso no dia 2 de setembro; submissão ao colegiado do campus na reunião de 16 de
28setembro; submissão ao CEPE até o dia 27 de setembro. Sem mais, encerrou-se a
29reunião.

