NOVA GERAÇÃO - TNG - 7a. Temporada - 1993 / 1994

DESCENT, PART 2 (A Queda, Parte 2)
Produção: 7x01/20.09.1993/#153
Data Estelar: 47025.4
Data com o seu sistema ético desabilitado aprisiona o Cap. Picard e a Conselheira Troi.
Lore planeja conquistar a Federação com a ajuda de Data e do grupo de Borgs renegados.

LIAISONS (Representantes)
Produção: 7x02/27.09.1993/#154
Data Estelar: <Desconhecida>
Embaixadores alienígenas experimentam emoções humanas através da Conselheira Troi, do Ten. Worf e do Cap. Picard.

INTERFACE (Interface)
Produção: 7x03/04.10.1993/#155
Data Estelar: 47215.5
Geordi recebe a notícia que a USS Hera, nave de sua mãe, Capitã Silva La Forge, desaparece em pesquisas científicas.
Ao testar uma nova interface à bordo da USS Raman, entra em contato com sua mãe, que tudo indica está aprisionada na superfície do
planeta.
Contra as ordens de Picard, ele arrisca sua vida em busca de possíveis fantasmas.

GAMBIT, PART 1 (Gambito, Parte 1)
Produção: 7x04/11.10.1993/#156
Data Estelar: 47135.2
Cap. Picard, presumidamente, está morto.
Riker é raptado e junta-se à um bando de piratas em busca de artefatos de uma antiga civilização.

GAMBIT, PART 2 (Gambito, Parte 2)
Produção: 7x05/18.10.1993/#157
Data Estelar: 47160.1
Cap. Picard e Com. Riker tentam desvendar o que realmente está por trás de uma trama de espionagem e contra-espionagem, envolvendo
vulcanos e romulanos.

PHANTASMS (Fantasmas)
Produção: 7x06/25.10.1993/#158
Data Estelar: 47225.7
Data testa seu programa de sonhos e começa a ter pesadelos, resolvendo recorrer a Sigmund Freud para interpretar.
Os sonhos podem ser a solução para uma ameaça que aflige à tripulação.

DARK PAGE (Página Negra)
Produção: 7x07/01.11.1993/#159
Data Estelar: 47254.1
O segredo do passado de Deanna está destruindo a mente de Lwaxana, que entra em coma.
Deanna deve penetrar na mente de sua mãe e desvendar os enigmas que a tormentam.

ATTACHED (Atrelados)
Produção: 7x08/08.11.1993/#160
Data Estelar: 47304.2
Durante uma missão diplomática, Picard e Beverly são aprisionados e forçados a compartilharem os pensamentos um do outro.
Seus sentimentos mútuos são revelados.
Curiosidades: Nicholas Sagan, o autor desta história, é filho de Carl Sagan.

FORCE OF NATURE (Força da Natureza)
Produção: 7x09/15.11.1993/#161
Data Estelar: 47310.2
A Enterprise se depara com terroristas ambientalistas que alegam que viagens em velocidades de dobra espacial estão destruindo o universo e
conseguem provocar uma investigação.

INHERITANCE (Herança)
Produção: 7x10/22.11.1993/#162
Data Estelar: 47410.2
A Dra. Juliana Tainer está a bordo da Enterprise e conhece Data.
Ela se apresenta como ex-exposa do Dr. Noonian Soong, e portanto "mãe" de Data.

PARALLELS (Paralelos)
Produção: 7x11/29.11.1993/#163
Data Estelar: 47391.2
Ten. Worf passa pela experiência de estar em vários universos paralelos, onde em cada um encontra uma situação diferente, inclusive ser
casado com Deanna e tendo dois filhos.

THE PEGASUS (Pégasus)
Produção: 7x12/10.01.1994/#164
Data Estelar: 47457.1
Com. Riker está divido entre seu ex-capitão e Picard.
Sua missão é ajudar no resgate de uma nave da Federação que pode iniciar uma guerra contra os romulanos.
Curiosidades: Este episódio teve a direção de LeVar Burton e serviu de base para o episódio "Estas São as Viagens..." da Série ENTERPRISE.

HOMEWARD (O Caminho de Casa)
Produção: 7x13/17.01.1994/#165
Data Estelar: 47423.9
O irmão adotivo de Worf, Nikolai Rozhenko, emite um pedido de socorro devido a uma raça que não tem ciência da existência Federação, os
Boraalanos.

SUB ROSA (Paixão Imortal)
Produção: 7x14/31.01.1994/#166
Data Estelar: 47423.9
Dra. Crusher está apaixonada por um fantasma chamado Ronin que vem assombrando as mulheres de sua família desde o século XIX.

LOWER DECKS (Tripulação)
Produção: 7x15/07.02.1994/#167
Data Estelar: 47566.7
Os oficiais subalternos da Enterprise devem enfrentar as avaliações pessoais sobre eles e ainda cumprir missões ultra-secretas.

THINE OWN SELF (Conhece-te a Ti Mesmo)
Produção: 7x16/14.02.1994/#168
Data Estelar: 47611.2
Um Data com amnésia deve superar as superstições e os medos de uma raça, enquanto os salva de uma radiação mortal.
Deanna deve fazer um teste de comando a bordo da nave.

MASKS (Máscaras)
Produção: 7x17/21.02.1994/#169
Data Estelar: 47615.2
Data tem seus processadores e bancos de dados tomados, ele está virtualmente possuído pelo arquivo de uma antiga civilização alienígena
que lembram os astecas.

EYE OF THE BEHOLDER (Os Olhos de Quem Vê)
Produção: 7x18/28.02.1994/#170
Data Estelar: 47622.1
Conselheira Troi e Ten. Worf se envolvem sentimentalmente enquanto investigam o aparente suicídio de um membro da tripulação.

GENESIS (Gênese)
Produção: 7x19/21.03.1994/#171
Data Estelar: 47653.2
Cap. Picard e Ten. Com. Data retornam à Enterprise para ver a tripulação retroceder a formas primitivas.

JOURNEY'S END (Fim da Jornada)
Produção: 7x20/28.03.1994/#172
Data Estelar: 47751.2
Cardassia e a Federação chegam a um acordo, parte dele diz que uma colônia de nativos americanos deve ser removida a qualquer custo.
Wesley descontente com a Academia, descobre o destino ao qual o Viajante se referiu.

FIRSTBORN (Primogênito)
Produção: 7x21/25.04.1994/#173
Data Estelar: 47779.4
Alexander, filho de Worf, deve passar pelo Ritual de Ascensão, mas ele não se interessa pelas tradições klingons, o que deixa Worf perturbado.

BLOODLINES (Laços Sangüíneos)
Produção: 7x22/02.05.1994/#174
Data Estelar: 47829.1
Novamente o ferengi Bok tenta se vingar de Picard matando o recém descoberto filho dele.

EMERGENCE (Emergência)
Produção: 7x23/09.05.1994/#175
Data Estelar: 47869.2
Uma disfunção no Holodeck faz a tripulação acreditar que a Enterprise está se transformando em uma nova forma de vida.

PREEMPTIVE STRIKE (Sem Provocações)
Produção: 7x24/16.05.1994/#176
Data Estelar: 47941.7
Ro deve se fingir de desertora da Frota e juntar-se aos maquis, mas ela descobre que tem muito em comum com a causa deles.

ALL GOOD THINGS... PART 1 (Tudo que É Bom... Parte 1)
Produção: 7x25/23.05.1994/#177
Data Estelar: 47988.1
Cap. Picard descobre que está sendo transportado no tempo, ora para frente, ora para trás.

ALL GOOD THINGS... PART 2 (Tudo que É Bom... Parte 2)
Produção: 7x26/23.05.1994/#178
Data Estelar: 47988.1
Comandando três tripulações em diferentes épocas, o Capitão descobre que "Q" está por trás de tudo, como parte de seu teste final sobre a
humanidade.

