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Este estabelece os critérios referentes às atribuições e constituição do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) dos Cursos de Química da Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) está normatizado pela Resolução 

CONSUNI n° 005/2021 da UFJ e está em consonância com a Resolução CONAES nº 01 

de 17 de junho de 2010, atendendo aos seguintes critérios:  

I - ser constituído pelo coordenador do curso e por, no mínimo, cinco professores 

do corpo docente pertencente à sede do curso e de unidades colaboradoras; 

II - ter pelo menos sessenta por cento (60%) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III - ter todos os membros pertencentes ao quadro efetivo, sendo pelo menos vinte 

por cento (20%) em tempo integral; 

IV - exercer liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de 

conhecimento da área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões que 

atuem sobre o desenvolvimento do curso e assegurando o equilíbrio na participação 

de pessoas de diferentes identidades de gênero. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de 

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; que atuem no 

desenvolvimento e acompanhamento pedagógico do curso, no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 
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III - acompanhar e atuar no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do PPC; 

IV - 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; 

V - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação, do PDI e PPI da UFJ; 

VI - atuar em conjunto com a coordenação de curso na organização e 

desenvolvimento das semanas de planejamento administrativo e pedagógico das 

unidades acadêmicas. 

 

O presidente do NDE deverá ser escolhido por meio de processo de votação do qual 

participarão os membros do Núcleo Docente Estruturante.  

As reuniões do NDE ocorrerão, ordinariamente, pelo menos duas vezes durante o 

semestre letivo e, extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente ou por 

solicitação da maioria de seus membros. Para cada reunião realizada será lavrada ata na 

qual constará uma descrição sobre cada item da convocação. 

 


