
RESOLU<;AO No. 833, DE 19 DE MAR<;O DE 2013 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso 

de suas atribui9oes regulamentares e considerando o que dispoe a Lei n°. 10.861 , de 14 

de abril de 2004, o Parecer n°. 04, de 17 de junho de 2010 da Comissao Nacional de 

Avalia9ao da Educa9ao Superior/CONAES, o artigo 3° da Resolu9ao n°. 01 de 17 de 

junho de 2010 da CONAES e a decisao do Conselho Superior na reuniao do dia 05 de 

mar9o de 2013, resolve: 

Artigo 1 o. Aprovar o Regulamento do Nucleo Docente Estruturante -

NDE- dos Cursos de Gradua9ao ofertados pelo Instituto Federal de Educa9ao, Ciencia e 

Tecnologia de Sao Paulo. 

Artigo 2°. Esta Resolu9ao entra em vigor nesta data. 

ARNALDOA 

RESOLUCÂĂO N". 833, DE 19 DE MARCO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAGĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÂO PAULO, no uso 
de suas atribuicâes regulamentares e considerando o que dispăe a Lei n”. 10.861, de 14 

de abril de 2004, o Parecer n“. 04, de 17 de junho de 2010 da Comissăo Nacional de 
Avaliacăo da Educacăo Superior/CONAES, o artigo 3” da Resolucăo n”. 0l de 17 de 

junho de 2010 da CONAES e a decisăo do Conselho Superior na reuniăo do dia 05 de 
marco de 2013, resolve: 

Artigo 1”. Aprovar o Regulamento do Nucleo Docente Estruturante - 

NDE - dos Cursos de Graduagâo ofertados pelo Instituto Federal de Educacăo, Ciância e 

Tecnologia de Săo Paulo. 

Artigo 2“. Esta Resolugăo entra em vigor nesta data. 

- 

ARNALDO AUGUSTO CIQUIELO BORGES



REGULAMENTO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

CAPITULO I 

DA INSTITUIC;A.o DO NUCLEO DOCENTE 

Art.l 0
• 0 Institute Federal de Educa<;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo/IFSP, em 

consom1ncia com a Lei n°. 10.861 de 14 de abril de 2004, o Parecer n°. 04, de 17 de 

junho de 2010 e a Resolu<;ao n°. 01 , de 17 de junho de 2010 da CONAES institui o 

Nucleo Docente Estruturante/NDE nos Cursos de Gradua<;ao ofertados em seus campi. 

CAPITULO II 

DA NATUREZA E DAS ATRIBUI<;OES 

Art.2°. 0 NDE e 6rgao consultive e de assessoramento em cada curso de Gradua<;ao do 

IFSP e e responsavel pela concep<;ao, implementa<;ao e atualiza<;ao do Projeto 

Pedag6gico do Curso - PPC. 

Art. 3°. Sao atribui<;oes do NDE: 

I. Contribuir para a consolida<;ao do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Zelar pela integra<;ao curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no curriculo; 

III. Indicar formas de incentive ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensao, oriundas de necessidades da gradua<;ao, de exigencias do mercado 

de trabalho e afinadas com as politicas publicas relativas a area de 

conhecimento do curso; 

IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Gradua<;ao; 

V. Encaminhar as propostas de curso e sua altera<;ao a Dire<;ao-Geral do 

campus que as enviara para a Pr6-reitoria de Ensino - PRE. 

CAPITULO III 

DA CONSTITUI<;AO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art.4°. 0 NDE sera constituido por: 

I. Coordenador do Curso como seu presidente; 

II. Pelo menos 20% do corpo docente que ministra disciplinas no curso. 

§1°. Devera ser garantido para a sua constitui<;ao urn minimo de cinco docentes do 

curso; 

§r. A indica<;ao dos representantes docentes sera feita pelo Colegiado de Curso, 

quando este estiver constituido, para urn mandato de 03 (tres) anos com possibilidade de 

recondu<;ao. 
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REGULAMENTO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

CAPITULO 1 
DA INSTITUICÂĂO DO NUCLEO DOCENTE 

Art.1*. O Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo/IFSP, em 

consonância com a Lei n”. 10.861 de 14 de abril de 2004, o Parecer n“. 04, de 17 de 

junho de 2010 e a Resolugăo n”. 01, de 17 de junho de 2010 da CONAES institui o 

Nucleo Docente Estruturante/NDE nos Cursos de Graduacăo ofertados em seus campi. 

CAPITULO II _ 
DA NATUREZA E DAS ATRIBUICOES 

Art.2%. O NDE € 6rgăo consultivo e de assessoramento em cada curso de Graduacăo do 

IFSP e e responsăvel pela concepcăo, implementacăo e atualizacăo do Projeto 

Pedagogico do Curso - PPC. 

Art. 3. Săo atribuicâes do NDE: 

Contribuir para a consolidacăo do perfil profissional do egresso do curso; 

Il. Zelar pela integragăo curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no curriculo; 

III.  Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensăo, oriundas de necessidades da graduagăo, de exigâncias do mercado 

de trabalho e afinadas com as politicas publicas relativas ă ârea de 

conhecimento do curso; 

IV.  Zelarpelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 
de Graduacăo; 

Y, Encaminhar as propostas de curso e sua alteracăo ă Direcăo-Geral do 

campus que as enviară para a Pro-reitoria de Ensino - PRE. 

_ CAPITULO Il 
DA CONSTITUICÂO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art.4". O NDE seră constituido por: 

Il. Coordenador do Curso como seu presidente; 

Il. Pelo menos 20% do corpo docente que ministra disciplinas no curso. 

$1*. Deveră ser garantido para a sua constituicăo um minimo de cinco docentes do 

CUrso; 

$2*. A indicagăo dos representantes docentes seră feita pelo Colegiado de Curso, 

quando este estiver constituido, para um mandato de 03 (tr6s) anos com possibilidade de 

recondugâo. 
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§3°. Na ausencia ou impedimenta eventual do Coordenador do curso, respondeni pela 

presidencia do NDE urn docente por ele indicado. 

Art.5°. 0 Diretor-Geral de cada campus, por delega9ao do Reitor, emitini portaria 

nomeando os membros do NDE indicados pelo Colegiado do Curso. 

CAPITULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 6°. 0 NDE se reunini ordinariamente, pelo menos duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou de 60% dos 

membros. 

Art. 7°. Sao requisites necessaries para atua9ao do NDE: 

I. Ter pelo menos 60% de seus membros com titula9ao em nivel de p6s

gradua9ao stricto sensu; sendo preferencialmente 20% de doutores. 

II. Ter pelo menos 80% de seus membros em Regime de Dedica9ao Exclusiva

RDE; 

III. Que todos os membros tenham experiencia minima na docencia superior de 

pelo menos dois anos. 

CAPITULOV 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 8°. Quando urn curso estiver em fase de concep9ao, os membros do NDE serao 

indicados pelo Diretor Geral do campus ou pelo Reitor nos campi em fase de 

implementa9ao. 

§ 1°. Poderao fazer parte do NDE docentes de outros campi do IFSP, desde que haja a 

anuencia dos diretores gerais dos campi envolvidos. 

§ 2°. Ap6s a nomea<;ao dos docentes do curso, os docentes citados no § 1 o deste artigo 

serao substituidos sem a necessidade de respeitar o mandato estabelecido no § 2° do 

artigo 4° deste Regulamento. 

Art. 9°. 0 prazo para adequa9ao a este Regulamento dos cursos que ja possuem NDE 

no IFSP, e de urn ano, a partir desta data. 

Art.lO Os casos omissos serao resolvidos pela Pr6-reitoria de Ensino, ouvida a 

Diretoria de Gradua9ao. 

Art.ll. Este Regulamento entrara em vigo 

Arnaldo ugusto Ciquielo Borges 
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$3*. Na ausencia ou impedimento eventual do Coordenador do curso, responderă pela 

presidância do NDE um docente por ele indicado. 

Art.5%. O Diretor-Geral de cada campus, por delegacăo do Reitor, emitiră portaria 

nomeando os membros do NDE indicados pelo Colegiado do Curso. 

CAPITULO IV 
DO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 6%. O NDE se reuniră ordinariamente, pelo menos duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou de 60% dos 

membros. 

Art. 70. Săo requisitos necessârios para atuacăo do NDE: 

A Ter pelo menos 60% de seus membros com titulacăo em nivel de p6s- 

graduaqăo stricto sensu; sendo preferencialmente 20% de doutores. 
II. Ter pelo menos 80% de seus membros em Regime de Dedicacăo Exclusiva - 

RDE; 

II. Que todos os membros tenham experiencia minima na docencia superior de 

pelo menos dois anos. 

CAPITULO V 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 8. Quando um curso estiver em fase de concepcăo, os membros do NDE serăo 

indicados pelo Diretor Geral do campus ou pelo Reitor nos campi em fase de 

implementacăo. 

$ 1*. Poderăo fazer parte do NDE docentes de outros campi do IFSP, desde que haja a 
anuância dos diretores gerais dos campi envolvidos. 

Ş 2%. Ap6s a nomeagăo dos docentes do curso, os docentes citados no $ 1* deste artigo 
serăo substituidos sem a necessidade de respeitar o mandato estabelecido no $ 2* do 

artigo 4* deste Regulamento. 

Art. 9. O prazo para adequagăo a este Regulamento dos cursos que jâ possuem NDE 

no IFSP, & de um ano, a partir desta data. 

Art.10 Os casos omissos serăo resolvidos pela Pro-reitoria de Ensino, ouvida a 

Diretoria de Graduacăo. / 

/a partir dest da 
   

  

Art.11. Este Regulamento entrară em vigoy/ 

  

/ 

Arnaldo Augusto Ciquielo Borges 

Aprovado pela Resolugăo n." 833, de 19 de maro de 2013


