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RESOLUÇÃO Nº 03/2010

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de
deliberação no plano didático-científico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas
atribuições legais, considerando os instrumentos de avaliação do MEC para fins de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e o que consta no Processo nº 1004391, resolve
instituir os Núcleos Docentes Estruturantes no âmbito da estrutura da gestão
acadêmica dos cursos de graduação da UFV – Bacharelado, Licenciatura e Cursos Superiores de
Tecnologia, conforme consta do anexo desta Resolução.

Publique-se e cumpra-se.

Viçosa, 20 de abril de 2010.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente do CEPE

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 03/2010 – CEPE
INSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES DA UFV

Art. 1º - O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão
acadêmica em cada curso de graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria
sobre matéria de natureza acadêmica, co-responsável pela elaboração, implementação, atualização
e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 2º - O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelo(a) Coordenador(a) do Curso,
como seu presidente e por docentes que ministram disciplinas no curso, obedecido os seguintes
limites:
I - cursos com carga horária total até 3.300 horas – 5 a 7 docentes;
II - cursos com carga horária total de 3.310 a 5.000 horas – 7 a 9 docentes;
III - cursos com carga horária total de 5.010 a 8.200 horas – 10 a 12 docentes.
Parágrafo único – São requisitos necessários para atuação no Núcleo Docente Estruturante:
I - titulação em nível de pós-graduação stricto sensu;
II - regime de trabalho em tempo integral;
III - experiência docente mínima de 3 (três) anos; e,
IV - no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, experiência profissional fora do
magistério mínima de 3 (três) anos.
Art. 3º - A composição do Núcleo Docente Estruturante deverá obedecer,
preferencialmente, às seguintes proporções:
I - pelo menos 50% (cinquenta por cento) de docentes com título de doutor;
II - pelo menos 40% (quarenta por cento) de docentes atuando ininterruptamente no curso
desde o último ato regulatório; e
III - pelo menos 80% (oitenta por cento) com formação acadêmica na área do curso;
IV - no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, pelo menos 70% (setenta por cento) de
docentes com experiência profissional fora do magistério.
Art. 4º - A designação dos membros do NDE será feita pelo Diretor de Centro, ouvida a
Comissão Coordenadora do Curso, com mandato de 4 (quatro) anos.
Art. 5º - Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso a presidência do
Núcleo Docente Estruturante será exercida por um docente por ele designado.
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

