
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 135, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

  
Regimento Interno do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), do curso de
Pedagogia do campus de Ji-Paraná

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 1º, inciso XVII do Regimento Interno, considerando:

Autos do processo 99991580.000051/2019-17

Parecer nº 45/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, da relatora
Shaienne Boiko Lopes (Doc. de nº 0137025);

Decisão da Câmara de Graduação, em 06.06.2019 (Doc. de nº 0153307)

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (Doc. de nº 0158962);

Deliberação na 101ª sessão Plenária em 27.08.2019.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE), do curso
de pedagogia do campus de Ji-Paraná, nos termos do documento anexo.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
11/11/2019, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


0264331 e o código CRC B3E3214C.

 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Campus de Ji-Paraná 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais – DCHS
Curso de Pedagogia

NDE - Núcleo Docente Estruturante Pedagogia

 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE), DO CURSO DE PEDAGOGIA
DO CAMPUS DE JI-PARANÁ

 
CAPÍTULO I

DA NATUREZA E DA FINALIDADE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
 
 

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) cons tui-se em um grupo de docentes
lotados no Departamento de Ciências Humanas e Sociais, que atendem o curso de Pedagogia,
campus de Ji-Paraná, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, cuja finalidade é propor,
acompanhar e consolidar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, de acordo com a
legislação vigente e as necessidades da região na qual o curso está inserido.

 

CAPÍTULO II
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º O presente Regimento, atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia, seguem a legislação do Ministério da Educação (MEC), por
meio da Resolução 01/CONAES/2010, e da UNIR, segundo a Resolução 285/CONSEA/2012.

Art. 3º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consul vo responsável por
conceber, propor, implantar, acompanhar, consolidar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso –
PPC de Pedagogia.

 

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art. 4º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante - NDE:

I - propor o Projeto Pedagógico do Curso – PPC ao Conselho de Departamento –
CONDEP/Pedagogia, definindo sua concepção e fundamentos;

II – estabelecer, acompanhar e avaliar os discentes e egressos quanto ao alcance do
perfil profissional do egresso do curso;

III - atualizar periodicamente, conforme necessário, o projeto pedagógico do curso e
apresentar a proposta ao CONDEP - Pedagogia;

IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no CONDEP -
Pedagogia, e nos Conselhos Superiores sempre que necessário;
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V - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes a vidades de
ensino constantes no currículo;

VI - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, definidas pelo
Conselho de Departamento – CONDEP Pedagogia;

VII - promover a integração horizontal e ver cal do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;

VIII - acompanhar as a vidades do corpo docente, recomendando ao Conselho de
Departamento – CONDEP-Pedagogia - a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;

IX - indicar formas de incen vo 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 educacionais;

X - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para as Licenciaturas,
especificamente da Licenciatura em Pedagogia.

 

CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 

Art. 5º O Núcleo Docente Estruturante – NDE-Pedagogia será constituído de:

I - número ímpar de membros, sendo de no mínimo 5(cinco) e no máximo 7(sete)
professores pertencentes ao corpo docente do curso, fazendo parte obrigatoriamente o Chefe do
Departamento; 

II - ter, pelo menos, 60% de seus membros com tulação acadêmica ob da em
programas de pós-graduação stricto sensu;

III – ter todos os membros em regime de trabalho de dedicação exclusiva e tempo
integral.

§ 1º O NDE – Pedagogia terá um coordenador escolhido em Reunião pelos seus pares.

§ 2º O NDE – Pedagogia terá um vice-coordenador escolhido em Reunião pelos seus
pares, que substituirá o coordenador nas suas ausências e impedimentos.

§ 3º Assegura-se preferencialmente ao pertencimento do NDE – Pedagogia um docente
coordenador dos Estágios e pelo menos um dos coordenadores dos componentes curriculares
Pesquisa em Educação I – Projeto de Pesquisa ou Pesquisa em Educação II – TCC.

Art. 6º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Conselho de
Departamento – CONDEP – Pedagogia, assegurando estratégia de renovação parcial dos integrantes
do NDE, em 1/3 (um terço), desde o úl mo ato regulatório, de modo a assegurar con nuidade no
processo de acompanhamento do curso, tendo um mandato de 3 (três) anos, com possibilidade de
recondução.

Parágrafo único. Havendo necessidade de substituição de um membro, antes do término
de seu mandato, o solicitante deve no ficar o CONDEP, o qual terá o prazo de um mês para subs tuí-
lo.

 
CAPÍTULO V

DA FORMAÇÃO DOS DOCENTES DO NÚCLEO
 

Art. 7º O percentual de docentes que compõem o NDE - Pedagogia com formação
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acadêmica na área do curso deve ser, de pelo menos, 60% (sessenta por cento).

 

CAPÍTULO VI
DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO ESTRUTURANTE

 

Art. 8º Os docentes que compõem o NDE são os contratados em regime de trabalho
integral e dedicarão o mínimo de quatro horas semanais para suas atividades.

 

CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 

Art. 9º Compete ao coordenador do Núcleo Docente Estruturante:

I - convocar e presidir as reuniões, com direito a voto de qualidade;

II - representar o NDE ante os órgãos da instituição ou designar representante;

III - encaminhar as proposições oriundas do NDE – Pedagogia, que visam à qualificação
do curso ao CONDEP - Pedagogia, tanto no âmbito das disciplinas, quanto das a vidades de pesquisa,
extensão e eventos científicos e culturais;

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, se necessário.

 

CAPÍTULO VIII
DAS REUNIÕES

 

Art. 10. O NDE – Pedagogia reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de inicia va do
seu coordenador, duas vezes por semestre le vo, com intervalo de dois meses e, extraordinariamente,
quando convocado por escrito, pelo coordenador ou pela maioria de seus membros, com antecedência
de 48 horas.

§ 1º As reuniões ordinárias do NDE seguem o calendário acadêmico da UNIR, em
reuniões bimestrais.

§ 2º A reunião acontecerá com a presença de pelo menos três docentes, em terceira
chamada, dando-se o intervalo de 10 minutos, entre a primeira convocação e subsequente.

Art. 11.  As decisões do NDE - Pedagogia serão tomadas por maioria simples de votos,
com base no número de presentes.

Parágrafo único: No caso de empate, além do voto de quan dade o coordenador faz uso
do voto de qualidade para encaminhar a matéria.

 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos nas reuniões do NDE – Pedagogia, e quando
necessário, pelo coordenador por ad referendum, a ser subme do para apreciação do NDE na sua
primeira reunião ordinária ou em reunião extraordinária, conforme o caso.

Art. 13. Este Regimento entra em vigor após sua tramitação e aprovação nas instâncias
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dos Conselhos desta IFES, iniciando-se pelo CONDEP – Pedagogia e finalizando-se com a publicação
da Resolução pelo Conselho Superior Acadêmico - CONSEA.

 

Referência: Proces s o nº 99991580.000051/2019-17 SEI nº 0264331
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