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REGULAMENTO N. 9, DE DE 10 DE ABRIL 2017 
 

 
 

Estabelece os procedimentos 
necessários à sistematização do 
funcionamento do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do Curso de 
Matemática, Licenciatura, do 
Instituto de Ciências Exatas (ICE) 
da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 

 
 
O DIRETOR DA FACULDADE DE MATEMÁTICA (FAMAT), no uso das 
atribuições que lhe confere a Portaria 728/2014-UNIFESSPA, revoga o do 
Regulamento n. 1/2013-FAMAT/CAMAR/UFPA, de 13 de dezembro de 2013, e 
com base na Resolução CNE/CES n. 3, de 18 de fevereiro de 2003, que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em 
Matemática, e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), estabelece o seguinte 
Regulamento: 

 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º. O presente Regulamento cria e disciplina as atribuições e o 
funcionamento do NDE do Curso de Matemática, da Faculdade de Matemática 
(FAMAT), do ICE, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA). 
 
Art. 2º. O NDE é o órgão consultivo de coordenação didática integrante da 
FAMAT, responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 
e tem por finalidade elaborar; atualizar; complementar a política de ensino, 
pesquisa e extensão; acompanhar e avaliar a sua execução; ressalvada a 
competência dos Conselhos Superiores. 
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CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 3º- São atribuições do NDE: 
a)  Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 
de ensino constantes no currículo; 
c) Incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 
necessidades da graduação, de exigências das atividades laborais advindas do 
mundo do trabalho em consonância com as políticas públicas relativas à área 
de conhecimento do curso, bem como destas com a concepção político-
pedagógica do curso; 
d) Avaliar/atualizar em até 2 anos o PPC; 
e) Conduzir os trabalhos de avaliação e reestruturação curricular do Curso, 
para aprovação pelo Conselho da FAMAT e, posteriormente, pela 
Congregação do ICE, sempre que necessário; 
f) Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso e suas 
respectivas ementas, recomendando ao Diretor da FAMAT, modificações dos 
programas para fins de compatibilização; 
g) Acompanhar os trabalhos das comissões internas do curso: Estágio 
Supervisionado Obrigatório, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) dentre outras que sejam 
formadas; 
h) Promover a integração horizontal e vertical do Curso, respeitando os núcleos 
estabelecidos pelo PPC; 
i) Coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos 
bibliográficos e, quando cabível, outros materiais necessários ao Curso; 
j) Sugerir providências de ordem didática, científica e administrativas 
entendidas como 
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso; 
k) Zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo Curso. 
l) Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE), a cada ano em que forem realizadas; 
m) Orientar e acompanhar as comissões responsáveis pela elaboração do 
plano de melhorias do Curso de Matemática, a partir dos resultados do 
ENADE, quando for necessário. 
n) Acompanhar e avaliar a execução do plano de melhorias do Curso de 
Matemática, a partir dos resultados do ENADE, quando for necessário. 
o) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o 
Curso de Matemática. 
 

CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 4º. O NDE será constituído: 
a) O Coordenador do NDE será escolhido dentre um dos seus membros em 
reunião ordinária do Núcleo; 
b) Por no mínimo 05(cinco) docentes do quadro efetivo do curso de 
Matemática, sendo preferencialmente de áreas de formação distintas; 
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Parágrafo Único - O Coordenador do NDE, em caso de ausência ou 
impedimento de participação nas reuniões, será substituído pelo membro do 
NDE mais antigo na FAMAT. 
Art.5º. A escolha dos membros para compor o NDE, excetuando-se o 
Coordenador do Curso, será feita por indicação dos docentes no Conselho da 
FAMAT. 
Art.6º. Caso o coordenador do NDE, por motivo de força maior, seja impedido 
de exercer a função, será substituído, temporariamente, respeitando-se os 
seguintes critérios: 

a) Pelo membro mais antigo do NDE; 
b) Pelo docente mais antigo na FAMAT; 

Parágrafo Único - Qualquer um dos demais membros poderá solicitar sua 
saída do NDE e ser substituído em reunião, conforme o caso. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO NDE 
Art.6º. Compete ao Coordenador do NDE: 
a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive em caso de 
desempate; 
b) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 
c) Encaminhar as deliberações do NDE às instâncias competentes; 
d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 
NDE e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES 

 
Art.7º. O NDE do curso de Matemática reunir-se-à ordinariamente, 
preferencialmente, duas vezes por mês e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo coordenador ou por 2/3 dos seus membros. 
§ 1º - A convocação de todos os seus membros será feita pelo coordenador do 
NDE, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora marcada para o 
início da sessão e, sempre que possível, com a pauta da reunião. 
§ 2º - Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de 
que trata o 
"caput" deste artigo, desde que todos os membros do NDE do curso tenham 
conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes de urgência 
dos assuntos a serem tratados. 
§ 3º - O NDE do curso, salvo quorum estabelecido por lei ou por este 
Regulamento, funciona, normalmente, com a presença da maioria simples de 
seus membros; 
§ 4º - O NDE poderá requisitar junto à direção da FAMAT, o pessoal técnico 
necessário para auxiliar nas suas atividades; 
§ 5º- Os integrantes do NDE poderão ter asseguradas em sua carga horária 
semanal de, no máximo, 02 horas semanais para o exercício de suas 
atividades, após aprovação pelo Conselho da FAMAT; 
 
Art. 8º. Todo membro do NDE tem direito à voz e voto. 
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Art. 9º - Observar-se-ão nas votações os seguintes procedimentos: 
a) Em todos os casos, o voto será em aberto; 
b) Qualquer membro do NDE, caso tenha interesse, poderá fazer constar em 
ata expressamente o seu voto; 
c) Nenhum membro do NDE deve votar em assuntos que sejam, 
exclusivamente, de seu interesse pessoal. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou órgão superior, de 
acordo com a competência dos mesmos. 
 
Art 11. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo conselho 
da FAMAT. 
 
 
 

Marabá-PA, 10 de abril de 2017 
 
 


