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ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA N.6/2014 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

1 Iniciando a conversa! 

 Para alguns a ideia de um núcleo docente estruturante (NDE) pode parecer nova, mas 

realmente não é. O princípio está ligado ao modelo de gestão compartilhada, onde um grupo 

comprometido com a qualidade pedagógica planeja, propõe, sugere, avalia, enfim, assume a 

paternidade ou maternidade da criança. 

 A existência do NDE é parte dos marcos regulatórios do MEC para os cursos de 

graduação, ainda bastante discutidos. Segundo o prof. Jacobs1 ele surgiu no momento de 

transição entre o Decreto 3.860/2001 e o Decreto n. 5.773/2006. Ele constou da Portaria n. 

147/2007, estando normatizado através da Resolução n.1/2010, transcrita a seguir: 

 
A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no uso 
das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 6.° da Lei N.° 10861 de 14 
de abril de 2004, e o disposto no Parecer CONAES N.° 04, de 17 de junho de 
2010, resolve:  
 
Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 
constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 
contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  
 
Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente 
do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 
percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 
ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 
instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.  
 
Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:  
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  
II - zelar pela integração curricuIar interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes no currículo;  
III - indicar formas de incentivo 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 relativas à área de 
conhecimento do curso;  

                                                           
1
 Curso da Consae (2010). 
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IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação.  
 
Art. 3º. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados 
superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do 
NDE., atendidos, no mínimo, os seguintes:  
I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 
docente do curso;  
lI - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 
em programas de pós- graduação stricto sensu; III - ter todos os membros 
em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% 
em tempo integral;  
IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 
modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.  
 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,  
 

Brasília, 17 de junho de 2010.  
 

Nadja Maria Valverde Viana  
Presidente  

Comissão Nacional de Avaliacão da Educação Superior 

 

2 O sentido do NDE para a FADBA! 

Na FADBA, cada NDE de curso possui regulamento próprio sendo constituído pelo 

coordenador do curso (presidente) e um grupo de professores (entre 5 e 6) pertencentes ao 

corpo docente do curso. 

A indicação dos membros do NDE é feita pelo Colegiado, sendo apreciado pelo Conselho 

Superior, em acordo com a Direção Acadêmica, com o tempo mínimo de três anos, podendo 

haver recondução.  Pelo menos 60% dos docentes que compõem o NDE devem: 

a) ter titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

b) formação específica na área do curso; 

c) ser contratados em regime de trabalho parcial ou integral, sendo no mínimo 20% em 

tempo integral. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

c) indicar formas de incentivo 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 relativas à área de conhecimento do curso;  

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 
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e) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;  

f) propor ao Coordenador do curso providências necessárias à melhoria qualitativa do 

ensino; 

g) coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e 

outros materiais necessários ao Curso; 

h) propor  e fomentar programas de extensão na área de sua competência, avaliando 

seus resultados; 

i) sugerir medidas que contribuam para a interdisciplinaridade do curso; 

j) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. 

 

Os membros do NDE têm atribuição de horas mensais pelo trabalho realizado e 

reúnem-se periodicamente, conforme definido por cada curso. Vale lembrar que as decisões 

do NDE são tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes, mas 

apreciadas pelo Colegiado. 

 

3 Planejamento do NDE 

Para fins de organização e otimização das ações pedagógicas é preciso planejar o ano 

letivo do NDE, considerando as necessidades amplas do curso em alinhamento com o 

planejamento estratégico institucional. São itens relevantes nesse sentido: 

a) Ter clareza da filosofia e dos planos institucionais; 

b) Manter a periodicidade dos encontros; 

c) Divulgar sempre para a comunidade acadêmica (do curso) as ações e 

encaminhamentos do NDE (através de ofício circular, boletins on line, informes, 

etc.); 

d) Manter as atas devidamente atualizadas e assinadas; 

e) Acompanhar o envolvimento dos membros do NDE no que se refere a  assiduidade 

e compartilhamento de responsabilidades; 

f) Manter discussão atualizada sobre o projeto pedagógico do curso e sua melhoria. 

 

Diante desse cenário, cada NDE precisa elaborar seu planejamento anual 

evidenciando suas metas, ações, formas de acompanhamento e avaliação, responsáveis e 

cronograma. Em seguida, é preciso divulgá-lo para o Colegiado e Direção Acadêmica. Segue no 

final desta OP alguns formulários sugestivos para auxiliar nesse processo. Se for necessário, 

conforme a natureza das ações, é desejável ter pequenos planos de trabalho como 



4 
 

documentos orientadores do processo, sempre acompanhados de evidências e devidamente 

arquivados para fins de avaliação institucional. 

Em cada Coordenação de Curso deve haver uma pasta com o regulamento, o 

planejamento e outros, relativos ao NDE. 

 

4 Novos encaminhamentos 

Nesse processo de alinhamento administrativo e pedagógico da FADBA necessitamos 

discutir sobre carga horária para os membros do NDE, periodicidade dos encontros, 

implantação de procedimentos de acompanhamento e avaliação, procedimentos de escolha e 

substituição dos membros do NDE. Em seguida, teremos uma nova redação para os 

regulamentos de NDE, acompanhando as decisões. 

 

 

5 Formulários sugestivos 

 Lista de frequência sugestiva para o semestre 

Nome do professor 
NDE 

dia___/___/___ 
NDE 

dia___/___/___ 
NDE 

dia___/___/___ 
NDE 

dia___/___/___ 
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Roteiro sugestivo de plano de trabalho para ações/atividades específicas realizadas pelo NDE 

 

Ação  n.   Área: (   ) ensino  (   ) pesquisa  (   ) extensão  (    ) 
outra/especificar:__________________________ 

Objetivos  
 

 

Envolvidos  
 

Etapas de operacionalização 

Planejamento Execução Avaliação 

   

   

Recursos 

Pessoal Equipamentos Materiais Custo 

    

Considerações 
adicionais 
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Cronograma sugestivo ( disponibilizado pelo prof. MS. Ricardo Caggy) 

 
Atividades 

Cronograma 
RESP. EQ. APOIO SIT. OBSERV. 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
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