FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI THEOBALDO DE NIGRIS
NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
REGIMENTO

OF. CIRC. MEC/INEP/DAES/CONAES 000074, Brasília, 31 AGO 2010.
Considerando que compete à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
– CONAES, inciso I, art. 6º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, propor e avaliar
as dinâmicas, procedimentos e mecanismos de avaliação institucional, de cursos e de
desempenho dos estudantes, citamos as seguintes informações, em relação ao
Núcleo Docente Estruturante - NDE:
a)
Conforme a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 e respectivo
Parecer nº 4 de 17 de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante – NDE de um
curso de graduação 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.
b)
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 em outras dimensões
entendidas como importantes pela instituição e que atuem sobre o desenvolvimento
do curso.

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica da Faculdade de Tecnologia SENAI Theobaldo De
Nigris.
Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção do Projeto
Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica e tem, por finalidade, a sua implantação,
avaliação, atualização e consolidação.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:
I.
contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II.
zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no
currículo;
III.
indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de
necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas
à área de conhecimento do curso;
IV.
zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;
V.
contribuir na elaboração do projeto pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos;
VI.
contribuir na atualização periódica do projeto pedagógico do curso;
VII.
contribuir com os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário;
VIII.
analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
IX.
promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto
pedagógico;
X.
Monitorar o perfil ocupacional solicitado pelo mercado de trabalho, comparando-o perfil de formação
profissional com vistas a subsidiar a coordenação do curso quanto à necessidade de atualização curricular.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
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Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante será constituído:
I.
pelo Coordenador do curso, como seu presidente;
II.
por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso e que atendam aos
demais itens dispostos neste regulamento.
Parágrafo Primeiro –. A indicação dos representantes docentes será feita pela Direção em conjunto com a
Coordenação para um mandato de três anos, com possibilidade de recondução.
Parágrafo Segundo – O Coordenador sempre fará parte do NDE e será substituído nas faltas e impedimentos
pelo docente do NDE mais antigo no magistério.
Parágrafo Terceiro – O NDE deve ser formado, preferencialmente, por docentes que possuam maior tempo de
experiência na atuação docente junto ao curso.

CAPÍTULO IV
DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 5º Os componentes do NDE possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu ou especialização/experiência profissional relevante para a área do curso.
Art. 6º O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do curso é, de pelo
menos, 60% (sessenta por cento).

CAPÍTULO V
DO REGIME DE TRABALHO DOS COMPONENTES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 7º Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de tempo parcial ou integral, sendo que
20% deles possuem contratação em tempo integral.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 8º Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante:
I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
III. Encaminhar as deliberações do NDE;
IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um representante do
corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
V. Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.

CAPÍTULO VII
DAS REUNIÕES
Art. 9º O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, semestralmente e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
Art. 10º O quorum mínimo para dar início à reunião é de 50% mais 1 (cinquenta por cento mais um) dos
membros do NDE.
Parágrafo 1º - Podem ser submetidos à consideração do plenário, assuntos de urgência, a critério do Núcleo
Docente Estruturante - NDE, que não constem da Ordem do Dia, se encaminhados por qualquer um de seus
membros.
Parágrafo 2º - Das reuniões lavrará um dos membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, ata circunstanciada
que, depois de lida e aprovada é assinada pelos membros presentes na reunião.
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Art. 11º As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12º Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou órgão superior, de acordo com a competência dos
mesmos.
Art. 13º O presente Regulamento entra em vigor após aprovação a partir de sua assinatura.

Enéias Nunes da Silva
Coordenador do Curso

Elcio de Sousa
Diretor – Presidente do Conselho Consultivo
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