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CAPÍTULO  I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Jogos              
Digitais é um órgão consultivo e de assessoramento, constituído por um grupo de docentes,              
responsável pelo processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto           
Pedagógico do Curso. Suas atribuições seguem a Resolução nº 01 da Comissão Nacional de              
Avaliação do Ensino Superior (CONAES), do MEC, de 17 de junho de 2010 e a               
Resolução/CONSUP/IFBA nº 17 de 27 de agosto de 2012, que disciplina as atribuições e o               
funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do IFBA. 
  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais              
do IFBA, Campus Lauro de Freitas, será composto por: 
 



I - Coordenador(a) do Curso, que o presidirá; 
II - No mínimo 5 (cinco) e máximo 10 (dez) professores pertencentes ao corpo docente do                
curso, preferencialmente garantindo a representatividade das áreas do curso, contemplando,          
ao menos, um representante de cada área. 
 
Destaca-se que: 
a) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE devem ter titulação acadêmica               

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 
b) Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados em regime de horário parcial               

e/ou integral, sendo que 40% (quarenta por cento) destes atuem em tempo integral.  
 
Art. 3º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um               
mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução de no máximo 60% (sessenta por               
cento) dos docentes que compõem o NDE. O colegiado deverá indicar, preferencialmente: 
I - docentes que participaram da elaboração do projeto do curso; 
II - professores pertencentes ao corpo docente do curso. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 4º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino             
constantes no currículo; 
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,              
oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas             
com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 
IV - colaborar com a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso; 
V - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do             
Curso, sempre que necessário; 
VI - cooperar na supervisão das formas de avaliação da aprendizagem; 
VII - auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, através de instrumentos             
avaliativos definidos pelo Colegiado, a exemplo da avaliação institucional, recomendando ao           
mesmo a indicação ou substituição de docentes, quando necessário; 
VIII - contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso, das Ementas, dos                
Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
IX - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores             
de Tecnologia; 
X - Encaminhar as alterações do Projeto Pedagógico de Curso e demais propostas ao              
colegiado do curso. 



 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

 
Art. 5º Compete ao Presidente do NDE: 
I - Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade; 
II - Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 
III - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE; 
IV - Designar um membro do NDE para secretariar e lavrar as atas; 
V - Indicar e apoiar representação e participação de integrantes do NDE em diferentes              

instâncias acadêmicas; 
VI - Encaminhar as propostas do NDE ao Colegiado; 
VII - Consultar, quando pertinente, informações a outros setores do IFBA ou órgãos da              

administração pública; 
VIII - Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da instituição. 
  
 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 6º O NDE reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre, por convocação do              
Presidente, de acordo com calendário estabelecido no início do período letivo e,            
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um            
terço) de seus membros. 
 
Art. 7º A convocação das reuniões deverá ser através do e-mail institucional ou Sistema              
Eletrônico de Informações (SEI), constando a pauta e os documentos, se houver, a serem              
discutidos, sendo obedecidos os seguintes prazos:  
I - reuniões ordinárias: antecedência mínima de 8 (oito) dias;  
II - reuniões extraordinárias: antecedência mínima de 2 (dois) dias;  
 
Parágrafo Único. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação poderá             
ser reduzido.  
 
Art. 8º O quorum mínimo para dar início à reunião é de 50% + 1 (cinquenta por cento mais                   
um) dos membros do NDE. 
 
Art. 9º Constatada a falta de quorum, todos os que estiverem ausentes quando alcançada a               
tolerância de 15 minutos já serão considerados em atraso. 



§ 1º Esgotado o prazo de 30 minutos de tolerância com o alcance do quorum mínimo, a                 
reunião terá início com os que se fizerem presentes, considerando-se ausentes todos aqueles             
cuja a presença não tenha sido constatada até o momento, independentemente de chegarem             
posteriormente no curso da reunião. 
 
§ 2º Esgotado o prazo de 30 minutos de tolerância e não sendo atingido o quorum mínimo, a                  
reunião será cancelada e os membros ausentes se sujeitarão à justificativa da ausência e às               
respectivas consequências. 
 
Art. 10  Para o caso de faltas e atrasos, as seguintes ações devem ser realizadas: 
I - é obrigatória a frequência às reuniões do NDE devendo o membro apresentar justificativa,               
através dos meios de comunicação SEI ou e-mail, dentro de 48 horas na impossibilidade do               
comparecimento, implicando a ausência em lançamento de falta. 
II - os membros que chegarem atrasados mais de 30 (trinta) minutos do início da reunião sem 
justificativa aceita pelo NDE terá registrada sua falta; 
III - toda ocorrência de falta/atraso, com apresentação de justificativa ou não, deverá ser              
apreciada pelo NDE na reunião subsequente; 
 
Art. 11 Perderá o mandato qualquer membro que: 
I - for removido ou redistribuído do Campus no qual funciona o curso; 
II - for cedido para outro Campus, Reitoria ou outra instituição; 
III - faltar, sem justificativa ou com justificativa não aceita, a 2 (duas) reuniões seguidas ou a                 
4 (quatro) alternadas no período de 12 (doze) meses. 
 
Art. 12 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com               
base no número de presentes,  sendo o voto de qualidade do presidente do NDE. 
 
Art. 13 Na ausência ou impedimento eventual do Presidente do NDE, a Presidência será              
exercida, em ordem de preferência:  
I - pelo membro mais antigo, em termos de tempo de serviço no campus. 
II -  o mais antigo em efetivo exercício na instituição. 
 
Art. 14 Todo membro do NDE têm direito à voz e a voto com peso um, cabendo à                  
Presidência o voto de desempate quando estritamente necessário. 
 
§ 1º Todas as votações serão, obrigatoriamente, abertas.  
 
§ 2º É facultado a qualquer membro do NDE solicitar que se conste em ata a expressão do                  
seu voto.  
 
§ 3º O voto é temporal, pessoal e intransferível, não sendo admitido voto antecipado,              
postergado, ou por procuração.  



§ 4º É vedado o voto de membro a assunto que lhe seja de interesse pessoal/profissional                
direto sendo este declarado impedido especificamente para a referida votação.  
 
§ 5º O impedimento previsto no § 4º também se aplica ao Presidente, situação na qual o voto                  
de desempate será exercido conforme critérios estabelecidos pelo Art. 13. 
 
Art. 15 De cada reunião do NDE será lavrada uma ata.  
 
§ 1º No momento da leitura da ata, qualquer membro poderá pedir sua retificação, que deverá                
ser aprovada pela maioria dos presentes.  
 
§ 2º A ata deverá ser assinada imediatamente por todos os presentes com prazo máximo até a                 
reunião subsequente. 
  
Art. 16 As reuniões do NDE serão secretariadas por um de seus membros, designado pelo               
presidente.  
 
Art. 17 Toda a documentação do NDE será processada e arquivada na Coordenação do              
Curso. 
 
Parágrafo Único. Todos os documentos gerados ou arquivados pelo NDE do Curso serão de              
livre acesso ao público. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso ou Órgão Superior, de               
acordo com a competência dos mesmos. 
 
Art. 19 Este Regimento poderá ser reformulado mediante solicitação do NDE, da Diretoria             
de Ensino, da Direção Geral ou do próprio Colegiado do Curso, sendo aprovado por este               
último órgão e encaminhado à Direção Geral para publicação. 
 
Art. 20 Este Regimento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso e               
publicação da Portaria pela Direção Geral do Campus. 


