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RESOLUÇÃO Nº 02/2010 

Institui o Núcleo Docente Estruturante- 

NDE nos Cursos de Graduação da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares. 

 

 

O presidente do Comitê de Gestão da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, no uso das suas atribuições legais e, considerando 

os critérios definidos no Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, 

instituído pelo Ministério da Educação – MEC, para fins de emissão de atos 

regulatórios – autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Núcleo Docente Estruturante – NDE no âmbito dos cursos de 

graduação Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 

 

Art. 2º O NDE tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre 

matéria de natureza acadêmica. 

 

Art. 3º O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica em cada curso de 

graduação, sendo co-responsável pela elaboração, implementação, atualização 

e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art.4°. Atribuições do NDE: 

 

I. Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do 

curso definindo sua concepção e fundamentos; 

II. Participar efetivamente da construção do perfil profissional do 

egresso do curso; 

III. Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico 

do curso  para análise a aprovação do Colegiado de Curso; 

IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 

curriculares; 
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VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao 

Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição 

de docentes, quando necessário.  

VIII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de 

extensão executadas pelo curso;  

IX. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso 

 

 

Art. 5º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

- O Coordenador do curso, como seu presidente; 

- Pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente. 

- Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto senso e/ou Lato sensu. 

 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente 2(duas) 

vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

Governador Valadares, 1º de julho de 2010. 

 

Professor Me. Rogério Vieira Primo 

Presidente do Comitê de Gestão 

 

 


