
REGULAMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIPAMPA/CAMPUS BAGÉ

Com base na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente

Estruturante (NDE), no Parecer n° 4 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação

Superior  (CONAES),  de  17  de  junho  de  2010,  considerando  a  importância  do

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação contínua e permanente do processo de

implementação  do  Projeto  Pedagógico  do  curso  de  graduação  em  Engenharia  de

Produção,  da  Universidade  Federal  do  Pampa,  Campus  Bagé,  resolve  instituir  o

regulamento do Núcleo Docente Estruturante deste curso para nortear suas ações.

CAPÍTULO 1º

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  - O  presente  Regulamento  disciplina  as  atribuições  e  o  funcionamento  do

Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  do  Curso  de  Engenharia  de  Produção

UNIPAMPA/BAGÉ.

CAPÍTULO 2º

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Art. 2º -  O NDE é o órgão consultivo e de coordenação responsável pela concepção,

implantação  e  alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Engenharia  de

Produção/UNIPAMPA/BAGÉ, destinado a elaborar  e  implantar  a  política de ensino,

pesquisa  e  extensão  e  acompanhar  a  sua  execução,  ressalvada  a  competência  dos

Colegiados superiores.

CAPÍTULO 3º

DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

Art.  3°  -  Os  objetivos  do  NDE  são  de  assessorar,  permanentemente  e  de  forma

integrada, na formulação, implementação, acompanhamento, consolidação, avaliação e

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção.



Art. 4º - São atribuições do NDE:

I - elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos;

II – garantir o acompanhamento e a avaliação da proposta político-pedagógica do curso,

considerando a concepção, a estrutura, a organização e a integralização curricular;

III – contribuir para a consolidação do perfil do egresso do curso;

IV – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de

constantes no currículo;

V – propor formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,

oriundas de necessidades da graduação, de exigências da atuação profissional e afinadas

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

VI – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso;

VII – opinar sobre questões curriculares;

VIII – colaborar com os programas de mobilidade nacional e internacional e de ações

afirmativas  da  UNIPAMPA,  opinando,  propondo  e  criando  condições  para  a

implantação de suas políticas institucionais;

IX – analisar e propor as modificações na organização curricular, na matriz curricular,

nos planos de ensino das unidades curriculares do Curso, no ementário, na avaliação

ensino-aprendizagem, na metodologia e em estratégias pedagógicas,  em consonância

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso.

CAPITULO 4º

DA COMPOSIÇÃO

Artigo 5º - O NDE deverá ser formado por no mínimo 6 docentes do corpo permanente

da UNIPAMPA respeitados os critérios:

I – Participação de no mínimo um docente com atuação no ciclo básico do Curso de

Engenharia de Produção; 

II – No mínimo 5 (cinco) docentes do ciclo profissionalizante específico do curso de

Engenharia de Produção;

Parágrafo único - Com exceção do(a) Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do curso

de Engenharia de Produção (estes tem assento assegurado no NDE), os demais docentes

devem ser indicados por seus pares, em reuniões das respectivas comissões de cursos

convocadas especificamente para esse fim a cada inicio de ano letivo;



Art.6º - A indicação dos representantes docentes será para um mandato de dois anos

com possibilidade de recondução.

CAPITULO 5º

REGIME DE TRABALHO, TITULAÇÃO E FORMAÇÃO

ACADÊMICA DOS DOCENTES

Art. 7º. Os docentes que compõem o NDE devem ter titulação acadêmica obtida em

programas de pós-graduação stricto senso e, destes, pelo menos 50% (cinquenta por

cento) ter título de Doutor.

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados em regime de horário

integral.

CAPÍTULO 6º

DA COORDENAÇÃO

Art.  9º  -  O  NDE  será  coordenado  pelo  Coordenador  do  Curso  de  Engenharia  de

Produção. 

Parágrafo Único – Na ausência ou impedimento do coordenador do curso a coordenação

do NDE ficará sob a responsabilidade do coordenador substituto.

Art. 10º - Ao coordenador do NDE compete:

I - coordenar e dar condução político-pedagógica e acadêmica ao NDE;

II - convocar, presidir e elaborar a pauta das reuniões do NDE, designando dia, hora e

local da realização;

III - solicitar a colaboração de outros docentes para o estudo de matérias que subsidiem

o NDE;

IV – encaminhar à Comissão de Curso de Graduação em Engenharia de Produção as

discussões e resoluções do NDE;

V – representar o NDE, quando necessário.



CAPÍTULO 7º

DAS REUNIÕES DO NDE

Art. 11º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 2 (duas) vezes por semestre,

ou, extraordinariamente, quando necessário.

§ 1º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do NDE, com

informações sobre hora, local e pauta da reunião, fornecidas no prazo mínimo de 48

horas antes da realização da sessão.

§  2º  Para  a  convocação  de  reuniões  extraordinárias,  observar-se-á  um prazo  de  no

mínimo 24 horas para a realização da sessão.

§  3º  Os  trabalhos  do  NDE  deverão  ser  registrados  em  ata,  elaborada  por  um(a)

secretário(a) designado(a) para tal  função ou nos casos de impedimento ou ausência

deste(a), por um dos membros indicado no início dos trabalhos da sessão.

§ 4º O  quórum mínimo para realização e deliberações das reuniões será o da maioria

simples dos seus membros.

CAPÍTULO 8º

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo  12  º  -  Alterações  neste  regulamento  deverão  ser  aprovadas  em  reunião  da

Comissão de Curso de Engenharia de Produção e aprovadas pelos órgãos superiores da

Unipampa.

Artigo 13 º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão de

Curso de Graduação em de Engenharia de Produção e levados às instâncias pertinentes.

Artigo 14 º -  Este regulamento entrará em vigor, imediatamente, após sua aprovação

pela Comissão de Curso de Engenharia de Produção.

Bagé, 13 de março de 2014.


