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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

GABINETE DA REITORIA 
Avenida General Osório, 900, Bagé/RS, CEP 96400-100 

Telefone: (53) 3240 5400 Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br 
  

PORTARIA Nº 1628, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias,

 

CONSIDERANDO o Despacho GR GR 0662828, de 10 de novembro de 2021,

 

RESOLVE:

 

REVOGAR a Portaria nº 823, de 01 de junho de 2021, publicada no Bole�m de Serviço
Eletrônico em 01 de junho de 2021, 

 

DESIGNAR o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Educação do Campo, do Campus
Dom Pedrito, composto pelos servidores abaixo relacionados:

Marcelo de Albuquerque Vaz Pupo, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2318603,
como Presidente;

Denise da Silva, Professor do Magistério Superior, SIAPE 1861914, como Secretária;

Aniara Ribeiro Machado, Professor do Magistério Superior, SIAPE 1270598;

Algacir Jose Rigon, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2124165;

Jonas Anderson Simões das Neves, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2079211;

Maritza Costa Moraes, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2220617, 

Suzana Cavalheiro de Jesus, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2241062.

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consul�vo, responsável pela
construção, implantação, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação
em Educação do Campo – Licenciatura do Campus Dom Pedrito da UNIPAMPA, segundo as
recomendações da portaria do MEC Nº. 147 / 2007.

Art. 2º São atribuições do NDE:

a) Contribuir para a consolidação, reformulação e adequação do Projeto Pedagógico do
curso;

b) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e os obje�vos gerais do
curso;
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c) Contribuir com a (re)elaboração/(re)estruturação do Projeto Pedagógico do Curso e suas
alterações, para aprovação pelos órgãos competentes;

d) Promover a integração horizontal e ver�cal do curso, respeitando os eixos estabelecidos
pelo projeto pedagógico;

e) Indicar formas de incen�vo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,
oriundas de necessidades da graduação e afinadas com as polí�cas públicas rela�vas à área de
conhecimento do curso;

f) Par�cipar das discussões rela�vas à distribuição e definição de perfil profissional para
alocação de vaga docente, redistribuição e remoção de docente;

g) Propor à Comissão de Curso providências necessárias à melhoria qualita�va do ensino,
com acompanhamento con�nuo de avaliação a cada semestre de acordo com as orientações da
Comissão Própria de Avaliação – CPA;

h) Sugerir questões de ordem didá�ca, cien�fica e administra�va necessárias ao
desenvolvimento pleno do Curso;

i) Analisar os planos de ensino das disciplinas que integram a matriz curricular do Curso;

j) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e culturais;

k) Zelar pelo cumprimento dos interesses e necessidades das comunidades no curso;

l) Acolher e valorizar a pluralidade dos saberes, as prá�cas locais e regionais na formação
humana e profissional;

m) Refle�r e analisar sobre as Legislações Nacionais per�nentes ao curso e a Formação
do(a) egresso(a);

n) Planejar e promover a autoavaliação do curso em relação ao desenvolvimento da
proposta pedagógica, dos componentes curriculares, aproveitamento discente e demais questões
necessárias para a qualificação do curso, bem como observar as questões relacionadas à avaliação do
MEC e sugestões advindas da CPA.

Art. 3º O NDE será cons�tuído por:

a) no mínimo de 5 (cinco) professores e no máximo 8 (oito) professores pertencentes ao
corpo docente do curso.

b) O NDE será presidido por um docente eleito por seus pares, com mandato de 03 (três)
anos, com possibilidade de recondução.

c) O NDE definirá um(a) Secretário(a) para um mandato de 03 (três) anos.

Parágrafo único - O(a) coordenador(a) de curso fica impedido de presidir e secretariar o
NDE.

Art. 4º Os docentes que compõem o NDE devem possuir �tulação acadêmica ob�da
conforme legislação vigente.

Art. 5º Os docentes que compõem o NDE devem ser do quadro efe�vo de servidores.

Art. 6º O NDE será composto por docentes eleitos pela Comissão de Curso, sendo
atualizado no mínimo a cada 3 (três) anos, podendo ser adotadas estratégias de renovações parciais de
modo a haver con�nuidade no pensar do Curso.

Art. 7º Os cons�tuintes do NDE serão distribuídos da seguinte forma:

I – O/A coordenador/a do curso;

II – Podendo ser até 07 (sete) membros escolhidos entre os/as professores/as do quadro
permanente da UNIPAMPA que pertencem à Comissão de Curso.
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Art. 8º Em caso de afastamento/licença do presidente por mo�vos de força maior o NDE
deve escolher um dos seus membros para presidir interinamente.

Art. 9º Compete ao Presidente do NDE:

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;

b) Representar o NDE junto aos órgãos da ins�tuição;

c) Encaminhar as proposições do NDE para Comissão de Curso;

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;

e) Indicar e apoiar representação e par�cipação de integrantes do NDE em diferentes
instâncias acadêmicas;

f) Manter a Comissão de Curso informada das discussões realizadas no NDE.

Art. 10. Compete ao Secretário(a) do NDE:

a) Subs�tuir o Presidente em caso de ausência;

b) Organizar as reuniões e registrar em atas as decisões;

c) Representar o NDE junto aos órgãos da ins�tuição.

Art. 11 O NDE reunir-se-á ordinariamente, por convocação de seu presidente, pelo menos
3 (três) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela
maioria de seus membros.

§1º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Presidente mediante aviso
expedido pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora marcada para o início da reunião e,
sempre que possível, com a pauta da reunião.

§2º Poderá em casos de urgência, será realizada uma convocação para reuniões
extraordinárias, sendo que com pelo menos 24 horas (vinte e quatro) da hora marcada para o início da
reunião, e, sempre que possível, com a pauta da mesma.

§3º As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no
número de presentes.

Art. 12 As atas das reuniões serão redigidas pelo secretário e/ou presidente do NDE ou por
um dos seus membros, sendo circunstanciadas e depois de lida e aprovadas será assinada pelos
membros presentes na reunião.

Art. 13 Todo membro do NDE tem direito à voz e voto.

Art. 14 O quórum para encaminhamentos do NDE será de 50% dos seus membros
considerando as jus�fica�vas aceitas.

Art. 15 As decisões aprovadas pelo NDE serão encaminhadas para apreciação e
conhecimento da Comissão de Curso de Educação do Campo. Posteriormente a demais órgãos e
comissões superiores da Ins�tuição.

Art. 16 Os casos omissos serão encaminhados pelo NDE e posteriormente à Comissão de
Curso.

 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 10/11/2021, às 19:38,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0662960 e
o código CRC F44C0B67.

 

Referência: Processo nº 23100.013456/2020-69 SEI nº 0662960
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