FACULDADES INTEGRADAS CAMPO-GRANDENSES
INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2010 – 22/11/2010
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE
O Diretor das Faculdades Integradas CampoGrandenses, no uso de suas atribuições regimentais e
com base no OF. CIRC. MEC/INEP/DAES/CONAES
000074, de 31 de agosto de 2010, por decisão dos
Conselhos de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão e Superior, em reunião de 22 de novembro de
2010, quanto às regras de Funcionamento do Núcleo
Docente Estruturante.
Art.1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) consitui-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.
Art.2º. Todos os cursos das Faculdades deverão manter o seu NDE, em conformidade com esta
instrução normativa.
Art.3° São atribuições do NDE:





contribuir para a consolidade do perfil profisisonal do egresso do curso;
zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino
constantes no currículo;
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; e
zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação.

Art. 4º O NDE será composto:
I. pelo Coordenador do curso, seu presidente;
II. por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso, para mandato
de até 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos;
III ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pósgraduação strictu sensu; e
IV. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos
20% em tempo integral.
Art. 5º O NDE reúne-se ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Coordenador ou por 2/3 dos seus membros.
§ 1º O Coordenador será substituído nas faltas impedimentos pelo membro do NDE mais antigo
no magistério.
§ 2º Todo membro do Núcleo Docente Estruturante tem direito à voz e voto, cabendo ao
Presidente o voto de qualidade.
§ 3º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do Curso mediante
aviso expedido, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora marcada para o início da
sessão e, sempre que possível, com a pauta da reunião.
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§ 4º Das reuniões um dos membros do NDE lavrará a ata circunstanciada que, depois de lida e
aprovada é assinada pelos membros presentes na reunião.
Art. 6º Cada professor do Núcleo Docente Estruturante atuará em seu curso utilizando-se dos
espaços dos Núcleos de Estudos, Pesquisas e Extensão respectivos.
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE
DIREÇÃO GERAL
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