NOVA GERAÇÃO - TNG - 3a. Temporada - 1989 /
1990

EVOLUTION - Evolução
Produção: 3x01/25.09.1989/#049
Data Estelar: 43125.8
Nanitas são robôs do tamanho de um nano.
Wesley está fazendo experiências com tais robôs, e problemas com o núcleo do
computador começam a ocorrer enquanto estudos de uma estrela estão sendo realizados.

THE ENSIGNS OF COMMAND - Os Imperativos do Comando
Produção: 3x02/02.10.1989/#050
Data Estelar: 43133.3
Uma colônia se desenvolve, apesar de todas as condições naturais serem
contrárias, em um planeta localizado na área de domínio dos Sheliaks, que resolveram
para ocupar o planeta, exterminando quem quer que o esteja habitando.
Data terá de organizar a evacuação contra a vontade dos colonos.

THE SURVIVORS - Os Sobreviventes
Produção: 3x03/09.10.1989/#051
Data Estelar: 43152.4
A Enterprise atende a um pedido de socorro do planeta Delta Rana IV, que está
sob ataque.
O planeta está destruído, exceto por um casal de idosos que vive alheio a tudo,
sendo que a única área intacta do planeta é a casa deles, e ele querem ficar isolados do
resto da galáxia.

WHO WATCHES THE WATCHERS? - Quem Observa os Observadores?
Produção: 3x04/16.10.1989/#052
Data Estelar: 43173.5
Um acidente em um gerador causou uma quebra na Primeira Diretriz, no planeta
Mintaka III, e Picard passa a ser considerado um deus para os Mintakanos.
Um dos observadores está ferido e em poder dos habitantes locais.

THE BONDING - Laços de Família
Produção: 3x05/23.10.1989/#053
Data Estelar: 43198.7
A mãe de Jeremy morre em um acidente durante uma exploração em um novo
mundo.
Um ser de energia aparece na forma da mãe de Jeremy, uma criança que já era
órfã de pai.
O ser de energia sente se culpado.

BOOBY TRAP - A Armadilha
Produção: 3x06/30.10.1989/#054
Data Estelar: 43205.6
Geordi recria a Dra. Leah Brahms no holodeck, por que ele precisa de sua ajuda
para encontrar uma maneira de salvar a Enterprise.
Enquanto uma antiga tecnologia e um achado arqueológico estão atuando como se
estivessem em guerra.

THE ENEMY - O Inimigo
Produção: 3x07/06.11.1989/#055
Data Estelar: 43349.2
Geordi é um náufrago em um planeta deserto e a sua única companhia é um
romulano.
Ambos devem se unir para sobreviver.
A Worf é pedido que doe sangue para salvar um outro romulano que está
morrendo.

THE PRICE - O Preço
Produção: 3x08/13.11.1989/#056
Data Estelar: 43385.6
Em uma negociação envolvendo um betazóide chamado Ral, ferengis, a
Federação e mais duas raças do quadrante Alpha, tenta se estabelecer a confiabilidade
de uma Fenda Espacial, que dará passagem ao quadrante Gama.
Ral usa seus dons empáticos para influenciar a favor dos ferengis.

THE VENGEANCE FACTOR - O Fator Vingança
Produção: 3x09/20.11.1989/#057
Data Estelar: 43421.9
É oferecida anistia após quase um século, aos coletores.
Mas misteriosas mortes por assassinato vêem ocorrendo aos membros de um
determinado clã.
A tripulação da Enterprise ajuda como mediadores e detetives.

THE DEFECTOR - O Desertor
Produção: 3x10/01.01.1990/#058
Data Estelar: 43462.5
O Almirante Jarok do Império Estelar Romulano, deserta para o lado da Federação
e traz consigo os planos de uma base camuflada e os projetos de guerra de conquista dos
romulanos.
THE HUNTED – Caçado
Produção: 3x11/08.01.1990/#059
Data Estelar: 43489.2
Programados para serem soldados perfeitos, os veteranos exilados de guerra
agora ameaçam o governo de Angosia 3.
Picard usa-se da Primeira Diretriz para influenciar a favor dos veteranos.

THE HIGH GROUND - Tudo Pela Causa
Produção: 3x12/29.01.1990/#060
Data Estelar: 43510.7
Em Rutia IV, Dra. Crusher e Capitão Picard são raptados por terroristas usando
equipamentos de teletransporte interdimensionais.
O prisioneiros são levados ao santuário dos terroristas.
DEJA Q - Deja Q
Produção: 3x13/05.02.1990/#061
Data Estelar: 43539.1
A entidade de poderes divinos, chamada Q, é expulso da Dimensão Q, se
refugiando na Enterprise.
Ele começa a aprender o que é ser um ser humano e ter que enfrentar todas as
dificuldades como um ser comum.

A MATTER OF PERSPECTIVE - Pontos de Vista
Produção: 3x14/12.02.1990/#062
Data Estelar: 43610.4
Usando o holodeck, o assassinato do Dr. Apgar é recriado para tentar
reestabelecer a inocência de Riker.

YESTERDAY'S ENTERPRISE - Elo Perdido
Produção: 3x15/19.02.1990/#063
Data Estelar: 43625.2
Uma ruptura na textura do espaço/tempo produz uma realidade alternativa,
trazendo a tripulação da Enterprise a uma linha de tempo em que Tasha Yar está viva e
existe uma guerra contra o Império Klingon.
Através da singularidade astronômica aparece a USS Enterprise NCC 1701-C,
desaparecida a 22 anos.
Curiosidades: Neste episódio inicia-se a história da Comandante Romulana Sela,
filha de Tasha Yar e com General Romulano.

THE OFFSPRING – Descendência
Produção: 3x16/12.03.1990/#064
Data Estelar: 43657.0
Data constrói um andróide que encara como uma filha, ela escolhe o nome de Lal.
Picard não aceita o fato, acha que Data criou uma nova forma de vida, e acha que
a Frota Estelar deveria ter autorizado o fato.
Curiosidades: Primeiro episódio com direção de astros da Série: Jonathan Frakes.

SINS OF THE FATHER - Pecados Paternos
Produção: 3x17/19.03.1990/#065
Data Estelar: 43685.2
O pai de Worf, ao morrer em uma explosão, foi considerado traidor do Império, por
ser o causador da explosão e ter criado uma guerra entre o Império Klingon e o Império
Romulano.
Worf tenta resgatar a verdade e inocentar o pai.
Mas descobre que deve ser considerado traidor pelo bem de seu irmão e pela
unidade do Império.
Curiosidades: Episódio inicial de uma série sobre a família do Ten Worf,
culminando com a Guerra Civil Klingon.

ALLEGIANCE - Lealdade e Obediência
Produção: 3x18/26.03.1990/#066
Data Estelar: 43714.1
Picard e outros estão sendo substituídos por duplicatas.
Alienígenas mantêm os verdadeiros em celas para estudá-los, pois eles querem
aprender sobre as características da lealdade e da obediência.
CAPTAIN'S HOLIDAY - As Férias do Capitão
Produção: 3x19/02.04.1990/#067
Data Estelar: 43745.2
Em férias no planeta Raisa, Picard se dedica ao seu passatempo predileto, as
escavações arqueológicas.
E neste período ele se encontra com Vash, uma adorável fanfarrona com quem tem
um caso.

TIN MAN - Homem de Lata
Produção: 3x20/23.04.1990/#068
Data Estelar: 43779.3
Tin Man é o nome código de um betazóide chamado Tam Elbrun, que é um
prodígio entre os de sua raça, juntamente com Data fazem o primeiro contato com um ser
espacial chamado Gommtu.

HOLLOW PURSUITS - Existência Vazia
Produção: 3x21/30.04.1990/#069
Data Estelar: 43807.4
O tímido Tenente Reginald Barclay recorre ao holodeck onde toda as suas
fantasias se tornam reais.
Ao mesmo tempo misteriosas ocorrências se dão na Enterprise onde equipamentos
começam a apresentar defeito sem explicação.

THE MOST TOYS - O Colecionador
Produção: 3x22/07.05.1990/#070
Data Estelar: 43872.2
Kivas Fajo é um colecionador disfarçado de comerciante.
Mas ele apenas coleciona objetos únicos, e pretende incluir Data como parte de
seu acervo.

SAREK – Sarek
Produção: 3x23/14.05.1990/#071
Data Estelar: 43917.4
O embaixador vulcano Sarek lentamente perde controle de seus sentimentos. Ele
precisa de Picard para terminar uma negociação com os Legarianos.
Curiosidades: Neste Episódio Sarek faz um elo mental vulcano com o Cap. Picard, que se
referenciado no episódio "Unificação".
MENAGE A TROI - Ménage à Troi
Produção: 3x24/28.05.1990/#072
Data Estelar: 43930.7
DaiMon Tog é um Ferengi apaixonado por Lwaxana que a rapta, juntamente com
Deanna e Riker, para obrigar Lwaxana a se casar com ele.
TRANSFIGURATIONS – Transformações
Produção: 3x25/04.06.1990/#073
Data Estelar: 43957.2
Exibindo estranhos poderes, "John Doe" está prestes a torna-se uma nova forma
de vida.
Porém os seus compatriotas com medo de mudanças persegue os que estão
prestes a evoluir, e os mata.
THE BEST OF BOTH WORLDS, PART 1 - O Melhor de Dois Mundos, Parte 1
Produção: 3x26/18.06.1990/#074
Data Estelar: 43989.1
A Tenente Comandante Shelby vem a bordo da Enterprise diante da nova ameaça
Borg.
Picard é capturado e assimilado tornando-se Locutus, um borg.
Riker se torna o Capitão em exercício da Enterprise.
Curiosidades: Um dos Episódio base para a nova Série Deep Space Nine.
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