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REUNIÃO DO NDE DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE
TURISMO
Ata da Reunião do NDE do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo, realizada no dia 09
de março de 2022, às 14:30 horas, via
webconferência.

1Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta
2minutos, reuniram-se na webconferência de endereço eletrônico meet.google.com/wqz-oxnpvbp 3os membros do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.
Presidido 4pela Professora Coordenadora do curso, Prof. Fabiana Calçada de Lamare
Leite, 5estiveram presentes os Profs. Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso, Jane
Petry 6da Rosa e Prof. Risolete Maria Hellmann. A Pauta consistia – Informes;
Documento 7para o acompanhamento / pesquisa com egressos do CST em Gestão
de Turismo; 8atualização / acompanhamento do Plano de Trabalho do Coordenador
de Curso, 9Plano de Ação do NDE e Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar;
Avaliação de 10curso – INEP. A pauta começou com os Informes: A coordenadora de
curso atualizou 11que esta preenchendo o formulário de avaliação de curso que tem
como data limite 17 12de março de 2022 (Avaliação 11INEP) e que após o preenchimento
do formulário, 13aguardar a notificação para a avaliação in loco. Em decorrência dessa
agenda aberta, 14será preciso organizar uma agenda de trabalho para organização de
documentação e 15outras demandas que serão exigidas para o momento da avaliação de
curso.
16A coordenadora informou que conversou com a Chefia DEPE na tarde de ontem para
17acordar que a Prof. Risolete ficará em seu lugar no período de afastamento para sua
18licença capacitação de 27 de junho a 26 de julho e que durante o semestre de 2022.1
terá carga horária destinada para dar apoio à coordenação tanto nas atividades rotineiras
quanto para preparar a documentação do curso para a avaliação INEP. Esclarecimento
sobre os 20% EAD no PPC do Curso. 1Documento para o acompanhamento /
pesquisa com egressos do CST em Gestão de Turismo; O formulário no Google
Forms foi elaborado coletivamente e finalizado. Será levado para aprovação na reunião
do Colegiado de Curso e, logo em seguida iniciaremos a pesquisa enviando o link via
whatsapp para todos os egressos. Sobre atualização / acompanhamento do Plano de
Trabalho do Coordenador de Curso, Plano de Ação do NDE e Plano de Ação da
Equipe Multidisciplinar a coordenação explicou que são instrumentos importantes que
compõem a avaliação do curso e que precisamos organizar de acordo com as ações que
o curso e o campus já fazem mas precisamos materializar em documentos específicos.
Assim, ficou dividido que Prof. Jane e Prof. Risolete irão organizar o Plano de Ação da
Equipe Multidisciplinar e Prof. Uelsei e Prof. Jaqueline irão organizar o Plano de Ação do
NDE. A coordenação irá ficar responsável pelo Plano de Trabalho do Coordenador de
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Curso. Todos os documentos modelos estão compartilhados na pasta de trabalho virtual
do NDE. Como prazo ficou estabelecido que os documentos devem estar elaborados para
revisão até o dia 7 de abril de 2022, na próxima reunião do NDE. Além disso, o dia 7 de
abril também ficou estabelecido como prazo para que os docentes insiram seu currículo e
documentos comprobatórios das atividades de 2019 até os dias atuais na pasta virtual
individual compartilhada com cada um pela coordenação de curso. A partir dessa data o
NDE começara a conferência dos documentos docentes. Sem mais, ficou acordado que a
próxima reunião será dia 07 de abril, às 14:0 com a pauta sobre a organização dos
documentos para o processo de avaliação de curso.
Resumo da Reunião atualização de documentos:
Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar – Responsáveis: Prof. Jane e Prof. Risolete
Plano de Ação do NDE – Responsáveis: Prof. Uelsei e Prof. Jaqueline
07 de abril de 2022
– Prazo para elaboração dos documentos e revisão na reunião do NDE
- Prazo para os docentes inserirem o currículo e documentos comprobatórios das
atividades de 2019 até os dias atuais na pasta virtual individual compartilhada.
A partir de 07 de abril:
- NDE começara a conferência dos documentos docentes
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