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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 07
de abril de 2022, às 14 horas, via webconferência.

1Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se
2na webconferência de endereço eletrônico meet.google.com/egn-tref-him os membros
3do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo. Presidido pela
4Professora Coordenadora do curso, Prof. Fabiana Calçada de Lamare Leite, estiveram
5presentes os Profs. Ueslei Paterno, Jaqueline de Fátima Cardoso, Jane Petry da Rosa e
6Prof. Risolete Maria Hellmann. A Pauta consistia – Informes; - Avaliação de Curso 7Apreciação da atualização e ratificação dos documentos para a Avaliação de
8Curso: Plano de Ação do NDE, Plano de Ação de Equipe Multidisciplinar, Plano de
9Ação da Coordenação e Plano de Atualização do PPC. Como informes, destacou-se
10que a organização da documentação está em andamento, os setores estão sendo
11avisados e os discentes também. A Professora Risolete juntamente com a coordenação
12de curso está trabalhando na solicitação, atualização, digitalização e publicação de
13todos os documentos necessários às evidências comprobatórias para o processo de
14avaliação. De toda forma, está programado para a próxima semana um envio de email
15explicando a todos como funcionará a avaliação junto com o informe da agenda de
16visita. Além disso, estamos organizando uma apresentação do curso e do campus para
17enviar aos avaliadores. Sobre a Avaliação de Curso, o NDE foi atualizado das
18demandas e do andamento da organização das pastas com a documentação e
19informado que a reunião com os avaliadores será dia 26 de abril, às14h. Para a
20próxima semana, com a agenda de visita dos avaliadores atualizada será feito uma
21organização para definir quem irá acompanhar a coordenação de curso durante os dias
22de visita.
Sobre a pauta de Apreciação da atualização e ratificação dos
23documentos para a Avaliação de Curso: Plano de Ação do NDE, Plano de Ação
24de Equipe Multidisciplinar, Plano de Ação da Coordenação e Plano de
25Atualização do PPC. Os professores responsáveis pela atualização de cada
26documento fizeram a leitura em grupo para que houvesse a concordância de todos os
27membros do NDE. Ao final, todos acordaram os ajustes e atualizações realizadas. Tais
28documentos serão encaminhados para aprovação na reunião do colegiado de curso
29que irá ocorrer no dia 14 de abril de 2022. Como encaminhamentos, ficou definido que
30cada professor membro do NDE irá conferir a pasta de documentos de quatro
31professores do curso. A data limite para os professores atualizarem suas pastas é dia 8
32de abril e a conferência iniciará em 11 de abril. Ficou definido que cada professor irá
33padronizar suas pastas renomeando os documentos comprobatórios com o número
34correspondente ao “TIPOS DE PRODUÇÕES” indicada na tabela do documento
35individual de produção docente que está na pasta individual de cada um. Os membros
36não definiram nova data para a próxima reunião, se comprometeram com o processo
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37de avaliação de curso atendendo às demandas necessárias para a organização de
38documentação e logística desse processo. Sem mais, encerrou-se a reunião.
Assinaturas:

Prof. Fabiana Calçada de Lamare Leite
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