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CAPÍTULO I
Das considerações preliminares:
Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos cursos da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”.

Art.2º. O NDE é o órgão consultivo e normativo responsável pela concepção do Projeto
Pedagógico dos Cursos (PPC) da Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”
e tem, por finalidades, a implantação, supervisão, acompanhamento e avaliação do mesmo.

CAPÍTULO II
Das atribuições do NDE
Art.3º. São atribuições do NDE:
I

Participar do Comitê Técnico Setorial para definir o perfil profissional e os objetivos
gerais do Curso;

II

Elaborar o Projeto Pedagógico do curso, juntamente com o Coordenador, definindo
sua concepção e fundamentos;

III

Participar do Comitê Técnico Setorial para definir o perfil profissional e os objetivos
gerais do Curso;

IV

Avaliar o perfil profissional do egresso do curso;

V

Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;

VI

Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de
Curso, sempre que necessário;

VII

Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;

VIII

Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso e suas respectivas
ementas, recomendando ao Coordenador do Curso, modificações dos programas
para fins de compatibilização;

IX

Participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes para o
Curso;

X

Emitir parecer sobre a organização, funcionamento e avaliação das atividades de
Estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso;

XI

Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e
outros materiais necessários ao Curso;

XII

Assessorar o Coordenador em outras atividades especiais;

XIII

Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;
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XIV

Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa que entenda
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;

XV

Avaliar o desempenho docente, discente e técnico-administrativo, segundo proposta
dos órgãos superiores;

XVI

Auxiliar os coordenadores de curso na análise das propostas de pesquisa institucional
apresentado por docentes e alunos candidatos à iniciação científica;

XVII Incentivar a elaboração de programas de extensão e pós graduação na área de sua
competência e supervisionar a execução e avaliar seus resultados;
XVIII Promover a interdisciplinaridade do curso;
XIX

Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente conferidas pelo
Regimento da Faculdade e de outras legislações e regulamentos a que se subordine.

CAPÍTULO III
Da constituição do NDE
Art. 4º. O NDE é constituído por:


Diretor da Faculdade



Coordenador de Atividades Pedagógicas



Coordenador de Atividades Técnicas;



Por 30% ( trinta por cento) do corpo docente

§ 1º O Diretor da IES presidirá o NDE
§ 2º

Na ausência do Diretor, o NDE será presidido pelo Coordenador de Atividades

Pedagógicas
§ 3º Na ausência do Coordenador de Atividades Pedagógicas, o NDE será presidido pelo
Coordenador de Atividades Técnicas
Art.5º. A indicação dos representantes docentes é feita pelo Conselho Técnico Pedagógico, para
um mandato de dois anos, com possibilidade de recondução.

CAPÍTULO IV
Da titulação e formação acadêmica dos docentes do NDE
Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE devem possuir titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação lato ou stricto sensu sempre de modo a atingir o conceito máximo
dos padrões de avaliação do INEP/MEC, devendo recair em nomes que atuam ininterruptamente
no curso desde o último ato regulatório.
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CAPÍTULO V
Do regime de trabalho dos docentes do NDE
Art.7º. Os docentes que compõem o NDE desempenham suas atividades em regime de horário
parcial ou integral.
CAPÍTULO VI
Das atribuições do Presidente do NDE
Art.8º. São atribuições do Presidente do NDE:
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 Núcleo e um
representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;

V

Indicar coordenadores para cada área do saber jurídico;

VI

Exercer outras funções no âmbito de suas atribuições.

CAPÍTULO VII
Das reuniões
Art.9º. O NDE reúne-se, ordinariamente, por convocação do seu Presidente, uma vez por
semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de
seus membros.
Art 10. As decisões do NDE são tomadas por maioria simples de votos, com base no número
de presentes, obedecido o quorum de cinqüenta por cento mais um de seus membros.

CAPÍTULO VIII
Das disposições finais
Art 11. Os casos omissos são resolvidos pelo NDE ou órgão superior, no âmbito da competência
dos mesmos.

Art 12. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Conselho Consultivo.
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