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 20 de maio de 2019, às
14 horas, na sala 11 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos vinte dias no mês de maio 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, repassando a pauta da referida reunião
7e os encaminhamentos da reunião anterior ocorrida no mês de abril. O principal informe
8foi o retorno da reunião que a coordenação do curso junto com a Prof. Risolete fizeram
9com a Servidora Letícia da Reitoria, do Departamento de Extensão, sobre as dúvidas
10referentes à curricularização da extensão para o curso superior de tecnologia em
11Gestão de Turismo. Os principais tópicos foram: a impossibilidade de inverter a oferta
12da UC Linguagem e Comunicação com Extensão entre a primeira e segunda fase, a
13necessidade de atualizar as referências bibliográficas referentes à extensão, a
14necessidade de inserir uma parte prática na UC ofertada na segunda fase e o descarte
15da oferta da extensão diluída em todas as unidades curriculares do curso. A Prof.
16Risolete atentou para o quadro possível de um número baixo de estudantes
17matriculados na UC Extensão da sexta fase e a possível dificuldade de executar algum
18projeto. A prof. Jaqueline sugeriu que fosse feito um trabalho de incentivo aos alunos de
19inserção em projetos de extensão vigentes no campus. Além disso, destacou a
20possibilidade que a empresa junior da Gastronomia pode ser uma oportunidade de
21atuação como extensão. Outra abordagem sobre oportunizar a extensão é o professor
22ofertar em sua UC e o estudante que integrou o projeto validar a carga horária na sexta
23fase. Foi destacado que o professor responsável pela UC de extensão pode ter sua
24carga horária dobrada para a atividade. Como exemplo prático, a prof Risolete que
25pretende para o próximo semestre dividir a carga horária da UC Extensão da fase dois
26em momentos: teoria, discussão das ideias e execução de um projeto. Para a migração
27do novo projeto a Prof. Fabíola sugeriu que todos os alunos migrem para anova grade.
28Previsão de enviar o PPC para o CEPE em setembro, passando pelo colegiado do
29campus até julho. Validação do PPC novo na reunião do NDE e do colegiado do curso
30do mês de junho. Próxima reunião será dia 17 de junho, 14:30. Sem mais, encerrou-se
31a reunião.

