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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

  
Regimento Interno do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura
em Educação do Campo.

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo ar�go 1º
e considerando:

Despacho CONSEC-RM (SEI 0117737);

Minuta do Regimento (SEI 0063980);

Parecer nº 85/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro Jonas Cardoso,
(SEI 0255747);

Decisão da Câmara de Graduação em 21.11.2019 (SEI 0282473)

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (SEI 0282495)

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar a proposta de Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de
Licenciatura em Educação do Campo vinculado ao Campus de Rolim de Moura nos termos descritos a
seguir.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor uma semana após a sua publicação no Bole�m de Serviços.

Art. 3º Revogam-se disposições contrárias.

 

                           

 

                  CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT

              Presidente/Conselho Superior Acadêmico

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 11/12/2019,
às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?

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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0305813 e
o código CRC E572E321.

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/NDE

DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

 

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS

 

Art. 1º O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal de
Rondônia/UNIR autorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014, e está em consonância com a
Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, que discorre sobre a matéria.

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante cons�tui segmento da estrutura de gestão acadêmica deste curso
de graduação com atribuições consul�vas, proposi�vas e de assessoria sobre matéria de natureza
acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação do projeto pedagógico de
curso.

 

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:

I - Elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e/ou
estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação;

II - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes a�vidades de ensino constantes no
currículo;

IV - 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 polí�cas públicas
rela�vas à área de conhecimento do curso;

V - Zelar pelo cumprimento dos marcos norma�vos da Educação do Campo (Educação do Campo: marcos
norma�vos/Secretaria de Educação Con�nuada, Alfabe�zação, Diversidade e Inclusão – Brasília: SECADI,
2012);

VI - Colaborar com os programas de mobilidade nacional e internacional e de ações afirma�vas da UNIR,
opinando, propondo e criando condições para a implantação de suas polí�cas ins�tucionais;

VII - Propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso;

VIII - Propor os ajustes no curso a par�r dos resultados ob�dos na autoavaliação e na avaliação externa;

IX - Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico do curso;

X - Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na formação do perfil
profissional do egresso;
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XI - Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua formação con�nuada;

XII - Analisar e avaliar os Planos de Ensino, bem como a�vidades para o tempo comunidade, de acordo
com os componentes curriculares (disciplinas);

XIII - Avaliar e dar parecer sobre os pedidos de aproveitamento de componentes curriculares (disciplinas).

 

SEÇÃO III

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 

Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante será cons�tuído por membros do corpo docente efe�vo do curso.

§ 1º O Núcleo Docente Estruturante será cons�tuído por 05 (cinco) docentes atuantes no curso de
graduação, eleitos pelo Conselho de Departamento e que preencham os seguintes requisitos:

I - pelo menos 60% de seus membros com �tulação acadêmica ob�da em programa de pós-graduação
stricto sensu;

II - pelo menos 20% em regime de trabalho integral;

III - preferencialmente com maior experiência docente na ins�tuição.

§ 2º O Núcleo Docente Estruturante terá uma coordenação composta por 02 (dois) membros
(coordenador(a) e vice-coordenador(a)) eleitos na primeira reunião de trabalho do NDE.

§ 3º O coordenador(a) do NDE será subs�tuído em seus impedimentos pelo(a) vicecoordenador(a).

§ 4º Caso os coordenadores se ausentem concomitantemente, devem informar aos demais membros e
ao(à) diretor(a) do campus por escrito com o máximo de antecedência possível para serem tomadas as
providências de subs�tuição.

Art. 5º A indicação dos membros do Núcleo Docente Estruturante será feita por meio de reunião plenária
do Conselho do Departamento/CONDEP, tomando como base os critérios definidos no Art. 4º.

Art. 6º A composição do Núcleo Docente Estruturante será renovada a cada 03 (três) anos na proporção
de 1/3 de seus membros, entendendo-se como 2 (dois) membros que possuam:

I- a) a menor qualificação; b) a menor experiência docente; c) a menor produção cien�fica no escopo da
área de conhecimento; d) havendo empate, pelos critérios anteriores, por sufrágio entre os membros do
NDE.

Art. 7º A nomeação do Núcleo Docente Estruturante será de competência da Direção de Campus de
Rolim de Moura/UNIR, conforme indicado na Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012.

 

SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

 

Art. 8º Compete ao Coordenador do NDE:

I - Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade (voto de desempate);

II - Representar o NDE junto aos órgãos da ins�tuição;

III - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;

IV - Designar um membro do NDE para secretariar e lavrar as atas das reuniões;

V - Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da ins�tuição;

VI - Encaminhar as deliberações do NDE às demais instâncias da Universidade, quando necessário.
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SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

 

Art. 9º O NDE reunir-se-á:

I-ordinariamente, por convocação do Coordenador(a);

II-extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador(a);

III-extraordinariamente, por solicitação de 3 (três) de seus membros ao(a) Coordenador(a).

Art. 10. O NDE reunir-se-á ordinariamente:

I- no início de cada semestre le�vo no período de planejamento de ensino para que se discuta e planeje
as ações didá�co-acadêmicas a serem desenvolvidas no semestre, incluindo as a�vidades do tempo
comunidade.

II- no final de cada semestre le�vo para avaliação das ações didá�co-acadêmicas desenvolvidas no tempo
universidade e tempo comunidade incluindo o corpo docente, discente e técnicos.

Art. 11. As reuniões ocorrerão com maioria simples (três) de seus membros.

Art. 12. O membro que, por mo�vo de força maior, não puder comparecer à Reunião, jus�ficará por
escrito a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o impedimento.

§ 1º Toda jus�fica�va deverá ser apreciada pelo NDE na reunião subsequente.

§ 2º Se a jus�fica�va não for aceita pelo NDE, será atribuída falta ao membro no dia correspondente.

§ 3º O membro que faltar, sem jus�fica�va aceita, a duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas no
período de 12 (doze) meses, será des�tuído de sua função.

Art. 13. A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do NDE, com informações
sobre hora, local e pauta da reunião, fornecidas no prazo mínimo de 48 horas antes da realização da
sessão.

§ 1º Os demais docentes do curso, que não são membros do NDE, serão convidados a par�cipar das
reuniões, com direito a voz, mas sem direito a voto.

§ 2º Nos casos em que seja necessária a convocação de reuniões extraordinárias, observarse-á um prazo
de no mínimo 24 horas para a realização da sessão.

Art. 14. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes votantes.

Art. 15. Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será subscrita pelos membros presentes.

 

SEÇÃO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 16. Alterações neste regulamento deverão ser aprovadas em reunião do NDE, encaminhadas para
aprovação do Conselho do Departamento de Educação do Campo e homologadas pelos órgãos
superiores da UNIR.

Art. 17. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos em reunião do NDE e levados às instâncias
per�nentes.

Referência: Processo nº 999553805.000004/2019-71 SEI nº 0305813


