
  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 
RESOLUÇÃO Nº 0001/2021 – CONFAP 
  
  

Normatiza os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos 
de Graduação da Faculdade Municipal de Palhoça 

  
  
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de suas 
atribuições, considerando a Resolução 01 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a deliberação do Conselho em reunião do dia XX de 
dezembro de 2021, 

  
  
R E S O L V E: 

   
CAPÍTULO I 

Da Conceituação 
  

Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de 

um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo 

de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por 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, no envolvimento em atividades de 

extensão e com o mercado do trabalho, em outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

 
CAPÍTULO II 

Das atribuições do NDE 
 
Art. 2º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:  

I – Reunir-se regularmente pelo menos uma vez por mês a partir de pauta definida; 

II – Registrar as reuniões por meio de Ata (modelo anexo); 

III – Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

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

ensino constantes no currículo;  

VI – 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;  

 

 



  

 

 

VII – Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 

VIII – Encaminhar orientações e convocar o Colegiado dos Cursos para deliberação; 

XIX - Analisar e avaliar os programas de disciplinas e os planos de ensino e aprendizagem, 

elaborados pelos docentes do curso de graduação, referentes aos componentes curriculares. 

X - Propor cursos de pós-graduação lato sensu, como forma de propiciar a educação 

continuada dos egressos; 

XI - Propor ações de melhorias em decorrência de relatórios das avaliações internas, 

externas e do conceito do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

 
 

CAPÍTULO III 
Dos critérios de composição do NDE 

 
Art. 3º Os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação da FMP serão 

constituídos pelo Coordenador do Curso e mais quatro professores pertencentes ao corpo 

docente do curso. Para composição do NDE será observado: 

I – Pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de 

pós-graduação stricto sensu; 

II – Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo integral ou parcial, sendo pelo 

menos 20% em tempo integral; 

III – Estratégias de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

Parágrafo Único: para atender o inciso III, os NDEs serão compostos preferencialmente por 

professores do quadro efetivo da FMP e a renovação do grupo se dará com a alteração de no 

máximo 40 % (dois membros) a cada dois anos. 

 

Art. 4º A composição dos NDEs será por indicação do Coordenador de Curso com base 

nos critérios estabelecidos no Art. 3º e disponibilidade de carga-horária do professor. 

Art. 5º Para os membros do NDE será alocada 2 (duas) horas em sua carga-horária 

semanal. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palhoça, 15 de março de 2021 
 

 
______________________________________ 

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 

 

• Texto aprovado pelo CONFAP em 15/03/2021. 


