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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.
REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO
DE LICENCIATURA EM QUÍMICA PRESENCIAL (31 04 01 0200)

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

Aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante em 07 de julho de 2016

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
DO CURSO DE QUÍMICA (31 04 01 0100)

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.
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várias disciplinas oferecidas pelos departamentos.
3. Das atribuições do NDE

O NDE deve contribuir com o desenvolvimento permanente do Curso de
atuar como um órgão deliberativo ou executivo de questões burocráticas do curso.
O NDE é corresponsável pela elaboração, implementação, atualização, consoli-

Todos os representantes terão direito a voz e voto nas reuniões do NDE,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
número de membros mais um.
PORTARIA Nº 7009, DE 19 DE JULHO DE 2016.
Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo
130 do Regimento desta Unidade,
Resolve conceder Afastamento da Sede a ANNELISE CASELLATO,

III – Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes

Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas. No período de 27/07/2016 a
30/07/2016, em Maceió/AL.

IV – Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o

PORTARIA Nº 7115, DE 21 DE JULHO DE 2016

VI – Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado

Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo
130 do Regimento desta Unidade,
Resolve conceder Afastamento da Sede a PRISCILA TAMIASSO

VII – Programar e supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento

IX – Acompanhar as atividades do corpo docente.
4. Da composição do NDE e da sua renovação
pelo Coordenador de Curso anterior e por representantes indicados por cada
igual a cinco e o máximo igual a dez.

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.
da UFRJ
Os nomes dos membros do NDE deverão ser homologados pela Congregação do
de 1 (uma) hora semanal.

A renovação da composição do NDE deverá obedecer aos seguintes critérios:
II – A cada 3 anos, 2/5 dos representantes indicados pelos departamentos
deverão ser substituídos por novos docentes que respeitem os requisitos
por auto indicação, por indicação do Departamento ou pela seguinte
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
as seguintes atividades:

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

V – Designar relator ou comissão para apreciação de matéria a ser delibeVI – Designar um membro para secretariar as reuniões e lavrar as atas.
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

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.

matrícula nº 2842742, para participar e apresentar trabalho no XVIII Encontro
em Florianópolis/SC.
PORTARIA Nº 7116, DE 21 DE JULHO DE 2016
Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Artigo 130 do Regimento desta Unidade,
Resolve conceder Afastamento da Sede a CELIA REGINA SOUSA DA
matrícula nº 1278607, para participar e apresentar trabalho no XVIII Encontro
em Florianópolis/SC.
PORTARIA Nº 7132, DE 21 DE JULHO DE 2016
Professora Cássia Curan Turci, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Artigo 130 do Regimento desta Unidade,
Resolve conceder Afastamento da Sede a RICARDO ERTHAL SANTELLI,

23/07/2016, em Florianópolis/SC.
PORTARIA Nº 7159, DE 22 DE JULHO DE 2016
Natureza da UFRJ, nomeada pela Portaria nº 14403, de 22/11/2013, publicada no
DOU nº 228, Seção 2, de 25/11/2013,
Resolve tornar público o resultado do processo seletivo aberto para
preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor Substituto para atuar na área de
nº 230 de 07/07/2016, publicado no D.O.U. n° 131, de 11/07/2016. Seguem os
nomes dos candidatos aprovados:
1 - MICHELE FABRI DE RESENDE
2 - DIEGO PEREIRA KLING
3 - CRISTIANE GIMENES DE SOUZA

INSTITUTO TÉRCIO PACITTI
DE APLICAÇÕES E PESQUISAS
COMPUTACIONAIS - NCE
PORTARIA Nº 7057, DE 20 DE JULHO DE 2016

O Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais
- NCE/UFRJ, no uso de suas atribuições delegadas pelo Reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, através da Portaria nº 602, de 25 de Janeiro de 2016,
publicada no Boletim da UFRJ nº 04 de 28 de Janeiro de 2016.
Resolve designar representantes do Corpo Docente, do Corpo Técnicoadministrativo e do Corpo Discente no Conselho delibertativo do NCE,
os membros do referido Conselho encontram-se abaixo listados:

