MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS CONTINENTE

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 16
de fevereiro de 2022, às 15 horas, via webconferência.

1Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas,
2reuniram-se na webconferência de endereço eletrônico meet.google.com/eez-pmhy-xvk
3reuniram-se os membros do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
4Turismo. Presidido pela Professora Coordenadora do curso, Prof. Fabiana Calçada de
5Lamare Leite, estiveram presentes os Profs. Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima
6Cardoso, Jane Petry da Rosa e Prof. Risolete Maria Hellmann. A Pauta consistia –
7Informes; Apresentação de demanda para acompanhamento / pesquisa com
8egressos do CST em Gestão de Turismo; Avaliação de curso – INEP. Como informe,
9a coordenadora de curso atualizou que houve a notificação de abertura do formulário de
10avaliação de curso para o período de 02 de março a 17 de março de 2022 (Avaliação
11INEP). Após o preenchimento do formulário, aguardar a notificação para a avaliação in
12loco. Em decorrência dessa agenda aberta, será preciso organizar uma agenda de
13trabalho para organização de documentação e outras demandas que serão exigidas
14para o momento da avaliação de curso. Em relação a apresentação de demanda
15para acompanhamento / pesquisa com egressos do CST em Gestão de Turismo,
16a coordenadora apresentou um esboço do formulário já elaborado e indicou que esse
17documento é um dos documentos importantes para o curso em termos de prova física e
18documental para um dos critérios do instrumento de avaliação de curso. Foi acordado
19que será compartilhada uma pasta no drive com os membros do NDE contendo esse
20documento e outros pertinentes e, que até o dia 23 de fevereiro o documento devera
21estar pronto para a realização da pesquisa com os egressos. Essa pesquisa deverá
22estar pronta até o final do semestre de 2021.2 (abril de 2022) e deverá ser anexada na
23pasta do curso e atualizada semestralmente a cada finalização e defesas de TCC’s.
24Sobre última pauta, avaliação de curso – INEP, algumas considerações foram feitas
25referentes às reuniões que estão ocorrendo entre a coordenação de curso e a
26procuradoria educacional do IFSC e a necessidade de organização da documentação.
27Na reunião de hoje, foi acordado que a prioridade é notificar todos os docentes do
28curso sobre a importância de atualização do curriculum lattes, digitalização e envio da
29pasta via drive para a coordenação de curso. Além disso, foi apresentado pela
30coordenação que, em momento oportuno já com a notificação da agenda de avaliação,
31será feita uma reunião com os docentes, técnicos administrativos, discentes e demais
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32envolvidos, para explicação do contexto e de como se dará a visita dos avaliadores
33INEP para conscientização sobre a importância desse momento para todas as esferas
34institucionais. Sem mais, ficou acordado que a próxima reunião será dia 09 de março,
35às 14:30 com a pauta sobre o processo de avaliação de curso.
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