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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
De acordo com o artigo 6º da Lei No  10.861 de 14 de abril de 2004, inciso I (Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES) e o disposto no Parecer 
CONAES No 04 de 17 de junho de 2010, o  presente Regulamento organiza e disciplina 
as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de 
Graduação em Letras do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFRRJ. 
 
Art.1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes 
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico dos cursos Letras: 
Português-Literaturas e Letras: Português-Inglês e Literaturas. 
 
Parágrafo único: O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente dos cursos 
que exerçam liderança acadêmica no âmbito do conhecimento na área, no 
desenvolvimento do ensino e em outras dimensões acadêmicas (Programas de Extensão, 
Eventos Acadêmicos, Monitoria e outras). 
 
 

CAPÍTULO II: ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 

Art.1º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):  
 
I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino; 

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 
oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado de trabalho, afinadas 
com as políticas públicas relativas à(s) área(s) de conhecimento do curso; 

IV. Zelar pelo aprimoramento das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

V.  Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Letras; 

VI. Analisar os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 
Curso, sempre que necessário;  

VII. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento dos cursos, de acordo 
com a Pró-Reitoria de Graduação da UFRRJ e o MEC;  

VIII. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 
estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 
Portuguesa, Literaturas e Língua Inglesa e o Projeto Pedagógico do curso (PPC). 



 
CAPÍTULO III: CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos Letras: Português-Literaturas 
e Letras: Português-Inglês e Literaturas será constituído pelos seguintes membros: 
 
I. Ser constituído por um mínimo de 5 professores, com titulação acadêmica obtida em 
Programas de Pós-graduação stricto sensu, (50%, cinqüenta por cento com título de 
Doutor), pertencentes ao corpo docente dos cursos, a saber:  
 
A. Coordenador dos cursos; 
B. Professor da área de Linguagem; 
C. Professor da área de Literatura; 
D. Professor da área de Língua Inglesa; 
E. Professor da área de Ensino de Língua Materna; 
F, Professor da área de Ensino de Língua Estrangeira. 
 
II. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 
pelo menos 20% em tempo integral; 
 
Parágrafo único: A indicação e aprovação dos representantes docentes ocorrerão em 
Reunião do Colegiado de Curso, para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade 
de mais uma recondução. 
 
 

CAPÍTULO IV: REUNIÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
Art.3º. - O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do coordenador dos 
cursos, 2 (duas) vezes no semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
Coordenador ou pela maioria de membros do Colegiado.  
 
Parágrafo único: As reuniões ordinárias do NDE serão estabelecidas para cada semestre 
curricular. 
 
Art.4º. As decisões do Núcleo serão encaminhadas e apreciadas no Colegiado do curso. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou outros órgãos, de acordo com a 
natureza dos casos. 
 
O presente Regimento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado de Curso do 
Curso de Graduação em Letras – UFRRJ. 
 
 

Seropédica, 01 dezembro de 2011 
 
 
  


