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CAPITULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art.10. O presente RegifnenfoldliPlina asitribuiço elo funcionamento do Núcleo 

	

,,/ 	•ivx \-)•`. 	 '' 	P'..N,̀.. 
Docente Estruturaríte,„, ,/(NDE) do Curso de Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal do Espírito Santó,:ampusSão Mateus, em ódifdtmidade com a 

Resolução CONAES W 	

U

T4, de 17 de Junho 	2010 e coriri./.a...RésoltI
1

çãó \ Np. 53/2012 

i do Conselbd..ide,,EnsncO 	 Xtint Pesquisa e õ i (CEPE),..cRfe^dÁem sobere,ó, exercício 
't-92.  

das funções) clè regul4ao, - --up-ervisapj;aüáliatão¡d?CufSoSte instituições e cursos 

	

?. 	r.,,:), 	\'!•.:2-̀ ,7,41-5< $Skt ,'' :,:i 	r (a) ‘ 
superiore4,...¥m comci;,,:a.t.iobrigàOrigclade. dé.11Mplapatao'‘dé NDEs neambito dos 

	

- o das 
'C 	.P.,-..";  

cursos de 	 es Graduação 
'.‘:'',`:,,.;,,,,,,,  

-•(.. 4-7 „...• 7' 	y,--  • 	.), \r. \ ,,,),,,, • 	k.. 	•:\ ,..) „,,,,,, . 	 ,... ,, 	 -1 1_ 
Art.2°. iOr -Núcleo Docente‘,Eátruturante „(NDE) do (. ,C.Litiso de Gradüaçao em 

Engenharia Quimica da universidade Federal do Espíritci'Sáhto, campus São Mateus, 
\.  

,i, 

é segmento\ da estrutura dé:::(gatãá acadêmica'd-e cada curso de, graduação com 

atribuições conSultivas, propositivàs e tde<asseSbna ao respettivycolegiado no 

	

'\ f il 	 1 2 ,. •s, 	i 
tocante à coneép\CUr acompanhamento, consolid'ação e dáliYaCã'o do Projeto --. , - if 

Pedagógico do Curso (P,pC).' 

0.1\il-N -i-rva, 

Parágrafo Único. É vedado ao Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo, 

campus São Mateus, apreciar matéria que não se relacione exclusivamente com os 

interesses acadêmicos do curso. 
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.--- i,--‘ 	,A 	j Art.30. São atribuiçõesdb-NüclepiDocente Estria rante.": 

Contribuir 
V  

para a consolidação do perfil profissional do egresso e dos 
) 	

\. 
objetivos gerais do curso estabelecidos pelo PPO,....., 

	

ítzt.0--:Airkf 	A.- 
Zplaepelp-integração honzorítar e vertical,;;;;; respeitando os eixos 

estabelecidos pelo PPC; i, 	I .  ,,,.^%," 	( trN '--• 	AIM' '' 	,, j,,i  , 

r,  , 
k.....) 

III?  NZ:mêlar P"Litc)u\mkrimento\•d_à"DiretriásiCurrkulares Nacionis a dos Cursos 

L-Ide Gradua'ção;,. • ,-, '-', 	• 
(..:.; 

I . p>Acqmpanharr,aVáliar±.çatualizajf,c.',pe iddipmêhte o PPC cons
Z
iderando as 

,„. 	 •• 	:9 -te-1 

----avaliaçoes'ilda.,Comissão,,Propria cié Avaliação .(CPA) e ComissãoPrópria ,...:  	I Ar" ,,, 	°•„, .) •. 	' 	fin...,,1  

rde Avaliaçãó'Ve;,Curáb (CPAG); 
'Ç---) 	,,2,.,: . •Hi\‘ 	;.11h rl: 	- 	 1 /44-, 

Encaminhar rjabli:dstasjwpsorganizaçãofuncionamento e avaliação das 
r.'"," V HÁS •ti,.. 'Sr 	 / 

\atividades de .'Estágio Supervisionado, ',Atividades Complernentares e 
\, ,e'r  `.) 	\\:: •"1").jô-},\ 	V:.  .400""1 	

• 

Trábalhos de Conclüsaa\dteskó (TC,..eil 
N 	ti ,,) . • 	 / :\ . 

VI. 	Sugerir-prõVidências de ordem!didáticá,/científica 
,,
a 'de i fraestrutura dos 

\-- 'N 
laboratórios' necessárias ao deieriVOI/VimerítO-:Và'advidades práticas do 

. 	ic,•':-.#„. 	
,: ,.. -,,„ 

---,..„ • .(2: 	 ' -- 	%.„,• ,./ 
referido Curso;  
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Parágrafo único. O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 

Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, 

deverá submeter as suas proposições à apreciação e deliberação do Colegiado do 

Curso. 
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CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

--3,-",s,ts 'RA I 
Art.40. O Núcleo Docenteltstruturante dá 'Curso 	Graduação em Engenharia 

te/N% 
Química da Universidade 'Federal do Espírito Santo, catiptiS São Mateus, será 

constituído poynolninimo, 5 (cinco)professores, observadosms keypintes requisitos: 
"%bry 

I. 165Coordenadores e subcoqrdenadores dos 'cursos de graduação serão 

/ ,mábtos natos do NDE;,.; xx  

III r1 /41;40;)  demais docentes que comporão orNDE(serão aqueles pertencentes i....,41 
  

'( 43,40 Departament o,:que ofertam q \rnaiorrnúmerci'de disciplinas ao curso, 
„a 

,—designados em itupiõegs;:do4,referiçlo Departamento; 

IIIi. -.Pelo menos 60% (sessenta.' por cento)idos,inembros docentes do NDE 

\ %-deverão tartitblaçãO acadêmica obtida em programas de pówgraduação 

1 / 4 	stricto sensg, f \\ (ra.:illitt 	 ,,,,,,,,,L..„.„ a 1 

./ 
IV. Todos os m 	ros Á b 	docente s, s,sdeveratr pertencer ao regime de trabalho 

de, tempo parcial ou integral, sendo 	menos 209/0/(Vinte por cento) 
4% / 

em tempo integral. 

7%, 4 I\ 
§ 1.0 O Presidente do NDE'erá-escolhido dentr os eus-membros para mandato de 

2 (dois) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução. 

§ 2.0  E vetada a condução ao cargo de Presidente do NDE ao Coordenador ou ao 

Coordenador em exercício do curso. 
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§ 3.° Nos casos de impedimento do Presidente do NDE a Presidência será exercida 

pelo membro integrante do NDE mais antigo na Instituição, excetuando-se o 

Coordenador e o Coordenador em exercício do curso. 

A-  
§ 4.° A constituição do.-NuE\Sèrá-de‘me bros do corpoNdocente do curso que 

h, 
exerçam liderança / acadêmica no seu âmbito, perc

h
êhida, q‘a produção de 

conhecimento náls,/áFêa? no desenvo0,01v;iiin*en‘teo. do ensino e ém-4 outrás dimensões 
,,,,,,,,, 

. 

entendidas comolMportantes pela Institüição, e que atue-impo, desenvolvimento do 
r  

(")' ,..." 
r a\ Artso . A te:Ovação da".coniposiçao dd-NDE sé darárrno finiriirno a cada 3(três) anos, 

1 
observados-à' disposto em \seuregim-êntox'internd'e a'Auantidade de professores que 

1 „,„,,,,  
atuam no curso.  

ii:-- 
Y si- 

§ 1.0  A inclusão ou exclusaortleil (u 

§ 2.° A substituição do,presidente-do NDE-, ouCtm smo,,a sua recondução, não 
--*" 

caracteriza renovação da sua composiçao. 

§ 3.° Para exclusão, o docente deverá comprovar participação no NDE por período 

superior a 3 (três) anos, apresentando em reunião de NDE a ATA mais antiga onde 

conste sua participação. 
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curso. 

, 	 „.412 

6-4 

unico?.membrocdo,NDE caracteriza renovação 

da sua composiçãO, 7.  ,450 
k,:‘t,Sr•, 	 P 	 • 
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CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

Art.60  O NDE reunKsecá, ordiná iamen e; no (rninirng--. 04 vezes ao ano, 

preferencialmente/a4thicio e no final de cada semestre letivo„ Se extraordinariamente
)  

por convocação do Presidente ou pei:2/3‘dos seus membros, deándo-se observar 
•••,„„ 	 0414-v, Ni, 

em ambos os casos a relevância e/ou urgência do tema. 

) 

substitutO,Liam antecedência,4inima'4 	 i 	O 48 (quarenta 	horas Oh reuniões ! 	) • 7.- - 	i' 	‘ 	" v ' Nv.. 

I --,,_ ,,„—,  
ordinárias e-24 (vinte eyquâtro)zh-ordpS'pãrà2eS extraordinaria§. 

(- 	fi • 	• „) .4i \, 
§ 20  A reunião deverál,ser realizada, pált..menos;\ com a qu 

	

, 	orum mínimo-de metade 
c/.  

(50%) mais um dos membros efefivos. Portanto, devem Ser observados os trâmites 
\. 	 "/".ti''  

legais de desligamento, ingicâçãoe homologação dos membros. 

-,. \ ,J 	 / 
§ 30  Todo membro térifidireito à voz ,e a- voto, ,cabendo„‘&E'residente o voto de 

, 

§ 1° As reuniões déverãorsár convoçadas..rpor escrito, pelo presidente ou seu 

qualidade. 

§ 40  As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes na reunião. 

§ 5.0  O NDE poderá promover assembleias com os discentes do curso, assim como 

reuniões anuais com os Centros Acadêmicos do curso e/ou representantes discentes 

e egressos do curso. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

I. 
-7-:-C. 

Art. 70. Compete ao Presidente do Núcleo Docente',  Estruturante do Curso de 
\N\  

Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do ‘Espírito Santo, 

campus São Mateus/ 	 CotP..a." 	

ift .`"' r' \ ', 

" 04: 
I. • Coordendrje\supervisionarmog-Obalhos do NDE;Tj. 

'"?  
(Organizar ótpauta, conv6car\ presidir„as,.44gõeS do NDE;n 

'2krt t  
CExercer o voto ae.qualiciãde;*diidõ,-ocottódtT0ate nas votações; 

/ 	r .,..r 	c.,, 	...., 	N.-L:.• 	N.,-.i 	N" ,--;.,:tf,„`,:,„,•vii:.,.-.„,;n  ,"i;"0 	Cit .,i 
, Pncaminhar?''óSNTRop.ost 	dovNDEão-NCiplegiado do Urso para a 

",--N,....-Nr: • 	•" 
1.‘‘‘,„ 	• 	..., 

deliberação; 
7' 	IN2  Álfrigr. 	. 

.Representar oiODE sempre que assim for néteSsário; 
----, 	f::14 7.-47- 	• •-•-.); a, :\ 	, 

.„ 

Promover a interação'-com o5Ncletriais‘i-Nelfla Instituiçaoi) 

VII. \‘ Designar um representante parattecretanari:e,  lavrar as atas; 

VII. 'Atualizar os membros do NDEN-Auóntdi:aS avaliações da tomisão Própria 
\\ N\-?", 	. \--", 	- -'' N. 	N,,,e4 	5:f 	• :i 	 ,‘ p, ^ti i 

deAváll-a\ção (CPA) e CoMisSão3Própria de Avaliaçãc(ftddso (CPAC). 

	

"..../. N, 	 .4•NeiNiit 
N'V 	t.,/ 	• ,, ' 

N.; 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

. A 	••• 
Art. 8°. O NDE poderá organizar-suasTaiviciacresiaçoes em,grupos de trabalho. 

is•-,10 I-, 1 l• 1— -O 0 

Art. 90. O regimentcKr5terno do NDE seráelaborado por secistiempros e aprovado 
A- 

pelo respectivo Gole,giado de Curso de,Gradbaçao. 

IQ 
'..Ne 	'N '#) 	IA4  it, 	i e  \ . 

Art. 10°. OCato admiiiistrativo cle constituiçao do,NDE ,e, de competêntra do Diretor ... 

	

f L. ri 	L,.., 	,., c-k.1 '-•.--' 	\\•.s......„Y...,-C-\----it  
encaminhado,a Pró-reitoria de Graduação (,1?ROGRA15);e ão colegiado de'curso cópia 

ier 

	

deste ato.,......, 	.--,':-.:, 	--Á • 	
74 

\, Art. 11. A \-Cl-a"?ga horária) 

4 

específica \deste Conselho. 

1/4ej 	
\ 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Consèlho Depaa'n 
i P;-.1 

,......5.- \ 
.„.____ 

Art.130. O presente Regulamentoientra em vigorCaposprovaçao pelo NDE e pelo 
'-•--:.,' kiNit IN It 

Colegiado do Curso de Engenharia-Quimica. 
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ati-ibuída aos- mer,pbros doeNDE-será regida pro2Resolução 
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Profa. Ana Beatriz Neves Britov RAProf. Carlos Minoru Nascimento Yoshioka 

	

-1 	../J 0 
-<C, e,H 

	

i 	 -97-- As: ics,, 

r ;171  2 	
(..) \ 

Profa. TaisaShimosakai de Lira 	.., 	tProf. kir-Ceio Silveira-Bacelos 

ÇL-1-11  

wan, CCN.  ----.. 

0/ 

Lr , 

> 5,,,,  

Profa. Laurafkarina Pinotti 

L'Êt  

--,PrOf. Paulo Sérgitnia/Silva Porto 
yV / <c2:4s4  
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