
                                                               Normas do Núcleo Docente Estruturante 

 

 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO  DOCENTE  ESTRUTURANTE - NDE  

NORMATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2015 



                                                         Normas do Núcleo Docente Estruturante 

 

NORMAS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 

 
 

Normatiza os procedimentos de criação, alteração, atribuição e funcionamento 

do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação e Sequenciais das 

Faculdades Integradas Espírita. 

 
 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Atribuições 

 

Art. 1º -  O Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação e superior de 

formação específica - sequencial das IES, constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação  e  contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  

 

Parágrafo Único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do 

curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo,  percebida  na 

produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e atuem sobre o 

desenvolvimento do curso.  

 

Art. 2º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

I – Cada curso de Graduação – Bacharelado, Licenciatura e Sequencial deverá 

constituir  seu próprio  Núcleo  Docente  Estruturante - NDE  

II – contribuir  para  a  consolidação  do  perfil  do  egresso  do curso;  

III - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

IV - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento  de  linhas  de pesquisa  e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho,  afinadas  com  as  políticas relativas  à área  de  conhecimento do curso; 

V - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação  e  superior  de  formação  específica - sequencial;  
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CAPITULO II 

Da Composição e Funcionamento 

 

Art. 3º -  O Núcleo Docente Estruturante - NDE deve ser constituído por: 

I. no mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso, 

sendo obrigatória  a  presença do coordenador do curso;  

II. 60% dos professores que constituem o NDE devem possuir  titulação  acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e, destes, 50% ter título de 

Doutor;  

III. NDE deverá ter um (a) presidente (a) que de preferência seja o coordenador de 

curso  e  na  ausência ou impedimento eventual a presidência do Núcleo pode 

ser exercida por um docente  escolhido  pelos  membros do NDE do curso. 

IV. O Presidente do Núcleo/NDE deve convocar, delegar, gerenciar e contextualizar  

os  temas/assuntos  abordados  sobre  o curso. 

V.  O NDE de cada curso deve assegurar estratégia de renovação parcial dos 

integrantes, para assegurar a continuidade no processo de acompanhamento. 

 

 

Art. 4º- Da renovação do NDE:  

I. Os membros do NDE terão  mandato de três anos,  podendo  se  reconduzidos  

por mais  tempo; e 

II. Pode ocorrer  a  renovação anual de 20% dos professores,  por  solicitação  dos 

membros ou indicação do Colegiado do Curso.  

 

 

Art. 5º - Das  atribuições do coordenador do NDE: 

I. Coordenar e designar um representante para presidir as reuniões; 

II. Proporcionar  aos representantes  o  direito a voto; 

III. Representar o NDE  junto aos setores da Instituição; 

IV. Encaminhar as deliberações do NDE; 
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V. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a  ser decidida  pelo Núcleo  

e um representante do corpo docente para secretariar a lavrar as atas; e 

VI. Coordenar  o diálogo com os demais Colegiados e setores das FIES. 

 

Art. 6º - O NDE deve reunir-se pelo menos  uma vez  por  semestre  e, se necessário 

reunir em caráter extraordinário, sempre que convocado  pelo seu Coordenador ou  

pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art. 7º - As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número  de presentes  e  registradas  em  ata. 

 

Art. 8º - O presente regulamento pode ser alterado/ substituído, a qualquer tempo, 

desde que aprovado pelo Conselho Superior - CONSU. 

 

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Superiores da  Instituição, 

de acordo com a competência dos mesmos. 

 

Art. 10º - O presente Regulamento entra em vigor após aprovação do CONSU. 
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