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INSTRUÇÃO NORMATIVA CD/ICB  n˚ 001/2022 

 

 

Institui o regulamento do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) para os cursos de 

graduação ofertados pelo Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

 

  O PRESIDENTE CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; 

tendo em vista o que consta no processo n˚ 23070.041223/2022-12, e considerando: 

a) o disposto no Parecer CONAES n˚ 04 de 17 de junho de 2010; 

b) o disposto nos art. 64 do Estatuto da UFG; 

c) o disposto no art. 86 do Estatuto da UFG; 

d) o disposto no art. 89 do Regimento da UFG;  

e) o disposto na Resolução CEPEC n˚ 1302 de 11 de julho de 2014; 

f) os encaminhamentos da reunião conjunta dos NDE dos cursos de graduação em 

Biomedicina, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura e 

Ecologia e Análise Ambiental ocorrida no dia 19 de agosto de 2022; 

 

 

 



 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETIVO E DA FINALIDADE 

 

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é a instância de acompanhamento, 

proposição e deliberação didático-pedagógica quanto à concepção, implementação, avaliação 

e atualização de cada um dos Projetos Pedagógicos dos Cursos ofertados pelo ICB/UFG. 

 

CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º A constituição do NDE no âmbito de cada um dos cursos de graduação ofertados 

pelo ICB/UFG deve atender aos seguintes parâmetros e características: 

I - ser constituído por no mínimo cinco professores(as) que atuam no curso, incluindo 

o(a) coordenador(a) do curso e de estágios, os quais 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. 

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

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III - ter todos(as) os membros(as) pertencentes ao quadro efetivo; 

Art 3º As indicações dos(as) representantes docentes serão feitas pela Coordenação do 

curso de graduação, a partir de consulta prévia aos docentes e aprovadas pelo Conselho Diretor 

do ICB. 

Art. 4º O(a) presidente do NDE deverá ser escolhido(a) em reunião entre os seus pares.  

Parágrafo Único - o(a) coordenador(a) de curso não poderá ser indicado(a) para a 

presidência do NDE.   

Art. 5º Os(as) membros(as) do NDE terão mandatos de três anos, podendo ser 

reconduzidos por mandatos de igual período. 

Art. 6º A renovação dos(as) membros(as) que compõem o NDE será gradual, com 

substituição de até cinquenta por cento (50%) dos(as) integrantes a cada três anos e com 

possibilidade de recondução a critério dos demais membros. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Art. 7º À Presidência do NDE compete: 

I - convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade quando ocorrer 

empate em votações; 

II - representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III - indicar e apoiar a representação e a participação de integrantes do NDE em 

diferentes instâncias acadêmicas; 

IV - manter a organização de atas. 

V - encaminhar as deliberações do NDE para as instâncias necessárias; 

VI - manter a integração entre NDE e Colegiado de curso, de modo a qualificar, 

articuladamente, os processos formativos; 

Art. 8º São atribuições do NDE: 

I - elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo concepções e fundamentos; 

II - acompanhar e atuar no processo de implementação e consolidação, bem como na 

elaboração da contínua atualização do PPC; 

III - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, acompanhando as 

práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso; 

IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar e pelo cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação; 

V - atuar em conjunto com a coordenação e o colegiado do curso na organização e no 

desenvolvimento dos conselhos de classe, semana de planejamento e demais momentos 

formativos de caráter pedagógico; 

VI - auxiliar no processo de avaliação e fomentar a discussão dos resultados dos 

diferentes processos avaliativos do curso, envolvendo todos os segmentos da comunidade 

acadêmica; 

VII - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, a partir do diálogo com o Colegiado de curso, de 

exigências do campo profissional e da afinidade com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

VIII - atuar em colaboração com a Coordenação e com o Colegiado de curso na 

resolução de conflitos no campo pedagógico; 



 

IX - apreciar, sugerir e aprovar as ementas e o relatório de adequação de bibliografias 

dos componentes curriculares constituintes da matriz curricular do curso, a partir do diálogo 

com os coletivos responsáveis pelas ofertas, levando em consideração o perfil do egresso. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 9º O NDE  deverá se reunir, ordinariamente, no mínimo 02 (duas) vezes por 

semestre e, extraordinariamente, sempre que houver demandas e for convocado pelo Presidente 

ou a pedido da maioria de seus membros. 

Parágrafo Único - As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes, registrando-se os atos praticados em ata, cuja lavratura e arquivo são 

de natureza obrigatória. 

 

 

Goiânia, 09 de setembro de 2022. 

 

 

Prof. Gustavo Rodrigues Pedrino 

Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Ciências Biológicas 


