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ATA N°1 de 2019 - NDE ENGENHARIA FÍSICA

Às 16 horas e 20 minutos do dia dois de abril de dois mil e dezenove reuniram-se, no bloco

7, laboratório de física, no Parque Tecnológico de Itaipu os Professores: Daniel Nedel, Dafni F. Z.

Marchioro, Janine B. Padilha, Marcelo G. Honnicke, Kelly D. Sossmeier e Raphael Fortes,

membros do NDE do curso de Engenharia Física da UNILA. A reunião teve como pauta 1.

Assinatura das atas referentes às reuniões realizadas em 2018; 2. Elaboração e aprovação do

regimento do NDE do curso de Engenharia Física; 3. Preparação da documentação exigida pelo

MEC para a avaliação do curso de Engenharia Física no ano de 2019; 4. Reformulação do PPC do

curso de Engenharia Física: continuação das discussões encerradas em 2018. A reunião teve início

com a aprovação e assinatura da ata anterior. Na sequência, a professora Janine apresentou a

primeira versão do regimento do NDE. O documento foi discutido, algumas alterações foram feitas

e na sequência o regimento do NDE do curso de Engenharia Física foi aprovado (versão final em

anexo). Dando sequência a reunião, o professor Raphael apresentou informes sobre o andamento do

processo de avaliação do curso e irá colocar na pasta compartilhada do NDE a última versão do

documento de avaliação preenchido por todos. Referente às alterações do PPC, fez-se uma

verificação das sugestões já acatadas e decidiu-se marcar nova reunião com pauta exclusiva sobre o

tema para finalizar o trabalho. A reunião teve seu término às dezoito horas e eu Kelly D. Sossmeier,

lavrei esta ata. Foz do lguaçu, 02 de abril de 2019.
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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

DO CURSO DE ENGENHARIA FÍSICA

CAPITULO I

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° 0 presente Regulamento aborda as atribuições e o funcionamento do Núcleo

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Física, da Universidade

Federal da Integração Latino Americana (UNILA).

Art. 2° 0 NDE é o órgão consultivo, propositivo e de assessoramento sobre

questoes acadêmicas, sendo corresponsável pela concepção, implementação,

atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Química,

Licenciatura.

CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE

Art. 30 São atribuições do NDE:

§1° 0 NDE será corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e

consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.

§2° C) Núcleo Docente Estruturante seguirá critérios de avaliação do curso

emanados da Comissão Própria de Avaliação - CPA, devendo apresentar os

resultados de sua análise à última.

Art. 4° De acordo com a Resolução 013/2013, aprovada pelo Conselho Superior
Deliberativo pro tempore em 24 de julho de 2013, o Núcleo Docente Estruturante

tem caráter consultivo e propositivo em matéria acadêmica e terá as seguintes

atribuições:

I - contribuir para a consolidação do perfil formativo e profissional do egresso do

curso;



II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de

ensino constantes no curso;

Ill - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e

extensão, oriundas de necessidades da graduação e da formação profissional,
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV- conduzir os trabalhos de alteração ou reestruturação curricular para aprovação
dos órgãos competentes, sempre que necessário.

V - cumprir o estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

Graduação e demais marcos regulatórios, emanados dos órgãos competentes.

Parágrafo único. As proposições do Núcleo Docente Estruturante serão

submetidas à apreciação e deliberação do Colegiado de Curso.

CAPÍTULO Ill

DA CONSTITUIÇÃO DO NDE

Art. 5° 0 NDE será composto de 5 (cinco) a 07 (sete) professores efetivos

pertencentes ao corpo docente atuante no curso.

I. um deles o presidente, indicado dentre os membros do NDE;
II. um deles o secretário, indicado dentre os membros do NDE;
Ill. membros restantes.

§1° Os cargos de presidente e secretário não poderão ser exercidos

acumulativamente.

§2° 0 coordenador de curso deverá ser membro do Núcleo Docente Estruturante,

podendo, neste caso, exercer a presidência do mesmo, desde que atenda os pré -

requisitos exigidos a todos os demais membros e que haja a devida concordância

com os demais membros.

§3° A presidência do NDE não poderá ser exercida por docente que não atue

efetivamente no curso.

Art. 6° A eleição dos membros do NDE será feita pelo Colegiado de Curso de

Química para um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido 1/3 (um
terço) dos membros por igual período, caso haja interesse do NDE e com aprovação
do Colegiado de Curso.

§1° 0 mandato dos cargos de presidente, de vice-presidente e de secretário terão

duração de 03 (três) anos, sendo permitida uma recondução.

§2° A perda do mandato ou a exoneração de qualquer membro permite ao

Colegiado de Curso a indicação ou eleição de outro membro para substituí-lo.



CAPITULO IV

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A ATUAÇÃO NO NDE

Art. 7° 0 percentual de professores do NDE em regime de dedicação exclusiva (DE)
será de, no mínimo, 80% (oitenta por cento).

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO NDE

Art. 8° Compete ao Presidente:

I. organizar a pauta, convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o

de qualidade;
II. representar o NDE junto aos órgãos da instituição, sempre que for necessário;
Ill. encaminhar as deliberações do NDE;
IV. designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE;
V. promover a integração com os demais Colegiados e setores da instituição;
VI. enviar a pauta de cada reunião com antecedência mínima de 02 (dois) dias

letivos.

Art. 9° Compete ao Secretário lavrar as atas de reuniões bem como providenciar as

assinaturas.

Art. 10 Compete a todos os membros contribuir efetivamente para o sucesso de

todas as incumbências do NDE discriminadas no artigo 4°.

CAPITULO VI

DAS REUNIÕES

Art. 11 0 NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do seu Presidente, no

mínimo 02 (duas) vezes por semestre, preferencialmente ao início e ao fim de cada

semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo(a) Presidente,
ou por requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros, com

indicação precisa da matéria a ser tratada.

Art. 12 0 quórum mínimo para dar início à reunião é de metade mais um de seus

membros do NDE.

Art. 13. 0 comparecimento dos membros efetivos às respectivas sessões, salvo

motivo justificado, é obrigatório.

§10 Será considerada justificativa:
a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica;
c) Participação em eventos técnico-científicos;

d) Estar em horário de aula;

e) Motivo relevante, a critério do NDE.



§2° Perderá o mandato o membro efetivo que, sem motivo justificado, faltar a 2

(dois) reuniões consecutivas ou a 3 (três) intercaladas.

§3° 0 membro suplente poderá participar como membro ouvinte e apenas terá

direito a voto na ausência do membro efetivo.

Art. 14 Se em até 15 (quinze) minutos do horário marcado para o início não houver

quórum, a sessão será suspensa e convocada nova sessão pelo Presidente,
devendo haver entre a primeira e a segunda, o intervalo mínimo de 48 (quarenta e

oito) horas.

Art. 15 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base

no número de presentes.

Art. 16 A votação será simbólica ou nominal, adotando-se a primeira forma sempre

que a segunda não seja requerida por pelo menos 50% (cinquenta porcento) dos

presentes, nem esteja expressamente prevista.

Parágrafo único. No caso de empate, caberá ao presidente da sessão do NDE o

voto de desempate.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE, pelo Colegiado de Curso, ou

outro Orgão superior, de acordo com a sua competência.

Art. 18 0 presente Regulamento entra em vigor imediatamente após sua aprovação
pelo(s) Orgão(s) competente(s) e publicação.


