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 26 de agosto de 2019,
às 14 horas, na sala 07 do Câmpus Florianópolis
Continente.
1Aos vinte e seis 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 a leitura e ajustes para a finalização da versão revisada do
7PPC a ser submetido ao colegiado do curso na reunião do dia dois de setembro de 2018
8e, posteriormente, no colegiado do campus na reunião do dia 16 de setembro. Foi
9realizada a projeção do PPC revisado indicando os principais ajustes já realizados, junto
10com o formulário do CEPE de alterações. Foi informado ao grupo que ainda faltava
11terminar as referências pois algumas indicadas não constam na biblioteca, falta a
12descrição do miniauditório e, foi informado que alguns dados referentes ao turismo
13foram atualizados, assim como alguns ajustes de formatação. A primeira pendência
14encaminhada foi a questão de como colocar na grade das unidades curriculares, as
15cargas horárias referentes às aulas teóricas, práticas, Ead e extensão. A coordenadora
16do curso, encaminhou o questionamento a Pro Reitoria de Ensino para o correto
17preenchimento do documento. A prof. Jaqueline irá verificar a ementa da UC Gestão de
18Custos e Gestão de Marketing para ter compatibilidade com os demais cursos
19superiores do campus. Foi acatado pelo grupo inserir o conhecimento sobre
20fundamentos de turismo na UC Turismo e Hospitalidade. Alguns ajustes, correções
21ortográficas e padronizações de texto foram realizados pelos membros do NDE em
22leitura conjunta. Foi realizada a alteração, com aprovação de todos os membros, do
23texto referente ao formato de TCC. Para o novo texto, o TCC será em formato de artigo,
24podendo ser resultado de um plano de turismo, um projeto de extensão ou um plano de
25negócios. O grupo analisou e validou o relatório das referências bibliográficas
26constantes em todas as unidades curriculares do PPC revisado. Após os ajustes, ficou
27aprovado e encaminhado que o documento revisado seria enviado ao colegiado do
28curso até a quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Sem mais, encerrou-se a reunião.

