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de 1 (uma) hora semanal.

A renovação da composição do NDE deverá obedecer aos seguintes critérios:
II – A cada 3 anos, até 2/5 dos representantes indicados pelos departamentos deverão ser substituídos por novos docentes que respeitem os
requisitos para atuação no NDE. Os representantes a serem substituídos
serão definidos por auto indicação, por indicação do Departamento
Os representantes terão mandato mínimo de 3 anos e máximo de 9 anos.
III – Sempre que um membro manifestar interesse em se desligar,
em qualquer tempo.
5. Das atribuições do Presidente do NDE
Compete ao Presidente do NDE, o Coordenador do Curso de Bacharelado

II – Convocar os membros do NDE para as reuniões, fazendo a indicação

V – Designar relator ou comissão para apreciação de matéria a ser
VI – Designar um membro para secretariar as reuniões e lavrar as atas.
as atividades do NDE, esse será substituído pelo Diretor Adjunto de Graduação
ou pelo membro mais antigo do NDE em exercício na Instituição, nesta ordem.
6. Das reuniões do NDE

VI – Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa
e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do
VII – Programar e supervisionar as formas de avaliação e acompanha-

IX – Acompanhar as atividades do corpo docente.
4. Da composição do NDE e da sua renovação

O NDE será composto por nove membros: pelo coordenador do curso de
e por um representante indicado por cada um dos cinco Departamentos do
Os representantes indicados deverão obedecer aos seguintes requisitos para
atuação no NDE:
II - Preferencialmente regime de trabalho em tempo integral (DE)
ou 40 horas/semanais.
UFRJ ou da Faculdade de Educação.
Os nomes dos membros do NDE deverão ser homologados pela Congregação
de 1 (uma) hora semanal.

A renovação da composição do NDE deverá obedecer aos seguintes critérios:
II – A cada 3 anos, 1/3 dos representantes deverá ser substituído por novos
docentes que respeitem os requisitos para atuação no NDE. Os representantes

As reuniões ordinárias do NDE deverão ocorrer com periodicidade mínima
de 4 (quatro) meses, o que acarreta em, no mínimo, 3 (três) reuniões ordinárias anuais.

Departamento ou pela seguinte sequência entre os Departamentos: Físico-

Todos os representantes terão direito a voz e voto nas reuniões do NDE,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

membro do NDE.
5. Das atribuições do Presidente do NDE
Compete ao Presidente do NDE, o Coordenador do Curso de Licenciatura em

Reuniões extraordinárias poderão ser marcadas de acordo com a necessidade de
discussão de temas emergenciais.

número de membros mais um.
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II – Convocar os membros do NDE para as reuniões, fazendo a indicação

em 12 de julho de 2016

V – Designar relator ou comissão para apreciação de matéria a ser

Este regimento se destina a normatizar as diretrizes, as atribuições e a composição

VI – Designar um membro para secretariar as reuniões e lavrar as atas.
Na impossibilidade do Coordenador do Curso de Licenciatura em
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1. Considerações preliminares

de alocação de docentes nas várias disciplinas oferecidas pelos departamentos.

Diretor Adjunto de Graduação ou pelo membro mais antigo do NDE em
exercício na Instituição, nesta ordem.
6. Das reuniões do NDE
As reuniões ordinárias do NDE deverão ocorrer com periodicidade mínima
de 4 (quatro) meses, o que acarreta em, no mínimo, 3 (três) reuniões ordinárias anuais.
Reuniões extraordinárias poderão ser marcadas de acordo com a necessidade de
discussão de temas emergenciais.
Todos os representantes terão direito a voz e voto nas reuniões do NDE,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

O NDE deve contribuir com o desenvolvimento permanente do Curso de

número de membros mais um.

de Graduação da UFRJ.

2. Da natureza do NDE

O NDE é um órgão consultivo, propositivo, avaliativo e de assessoramento da
composto por docentes atuantes nesse curso.

3. Das atribuições do NDE

Entretanto, não deve atuar como um órgão deliberativo ou executivo de
questões burocráticas do curso.

O NDE é corresponsável pela elaboração, implementação, atualização, consoli-

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
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Aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante em 07 de julho de 2016
em 12 de julho de 2016

1. Considerações preliminares
Este regimento se destina a normatizar as diretrizes, as atribuições e a composição
III – Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
IV – Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Resolução 06/2012 do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ.

2. Da natureza do NDE
O NDE é um órgão consultivo, propositivo, avaliativo e de assessoramento da
atuantes nesse curso.

