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Através da Resolução n. 01 de 17 de junho de 2010, a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES, que é um órgão colegiado de Coordenação e Supervisão do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004, normatizou o Núcleo Docente Estruturante – NDE para todos os cursos de 

graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogos). Trata-se de um requisito legal, cujo elemento 

diferenciador visa à qualidade do curso, devendo este núcleo ser constituído por professores com 

contrato de trabalho em Tempo Parcial e/ou Integral. Ainda, este núcleo docente deve ser composto 

por 60% (sessenta por cento) dos seus membros com formação stricto sensu. Vale ressaltar que as 

Instituições de Educação Superior - IES precisam ficar atentas para que este núcleo seja composto, 

ainda, por professores que tenham reconhecida liderança acadêmica no âmbito do curso e, assim, 

poderem refletir, de fato, a “alma do curso”. Esta pesquisa relata as experiências vividas pela autora 

deste artigo entre o período de 2010 a 2013, quando assumiu o cargo de Diretora Acadêmica e 

Diretora Geral em algumas instituições de educação superior no estado da Bahia. Legitimar, apoiar 

e defender a existência do NDE é investir continuamente para o avanço qualitativo da educação 

superior que, sem o apoio necessário dos gestores educacionais, este núcleo certamente não terá 

êxito para a promoção e consolidação das suas atividades nos cursos de graduação em que atuam. 

Por outro lado, este relato apresenta diversas ações que podem ser assumidas pelas IES, como 

forma de contribuir para a valorização e manutenção deste núcleo que, dentre outros fatores, 

prestigia a docência universitária e contribui positivamente para um ensino superior de qualidade, 

meta e objetivos de todos nós – educadores, professores, seres humanos. 

 

 

 

 

Abstract 
Through resolution no. 01 of june 17, 2010, the national commission of superior education 

avaliation - conaes which is colligation of coordenation and supervision of national superior 

education commission - sinaes, brought by law no. 10.861 of april 14, 2004, normalized the 

estruturant docent nucleus - nde for every graduation courses (bachelor, degree and technician). it 

is a legal requirement, whose element that makes the difference to the quality of the course, this 

core should be composed by teachers with an employment contract in part time and/or integral 

time. it is concerning legal instrument which differencing element must be done by 60% (sixty 

percent) of his members with strictosensu formation. it's worth to emphasize that superior 

education institutions - ies needs to be attent so that this nucleus get done, althought by teachers 

that have recognised academic leadership and general management as far as the course is 

concerned, this way they may do reflections, in fact, the "course's soul". this search reports 
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experiences lived by the author of this article between 2010-2013 when she worked as academic 

director and general director  in some superior institutions of bahia state. to legitimate, help, and 

defend the nde existence for qualitative superior education progress without a necessary help of 

educational managers, this nucleus certainly will have no sucess for promotion and consolidation of 

his activities in courses where they act. in other side,  this relate show many actions that may be 

assumed by ies as contribution way to appreciation and maintenance of this nucleus that beside 

other factor, prestigiates the unniversitary education and contributes positively for a quality 

superior education, goal, aim of all of us educators, teachers, humans. 

 

 

Introdução 
a análise que empreendo neste texto retrata alguns acontecimentos e experiências que tive o 

prazer de vivenciar no decorrer dos últimos cinco anos, quando assumi cargos de gestão em 

algumas faculdades particulares na cidade do salvador – bahia, como também em algumas cidades 

no interior deste estado. numa perspectiva histórica, busquei compreender as políticas implantadas 

pelo ministério da educação (mec), no que diz respeito aos processos de avaliação de cursos 

(autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) e avaliações de faculdades que, 

neste texto, direciono-me as faculdades particulares e, em especial, as políticas de implantação do 

núcleo docente estruturante – nde. 

certamente, são muitos despachos, leis, resoluções, decretos e portarias que fazem parte da 

legislação da educação superior no brasil. entretanto, dentro dos limites deste texto, abordarei 

especificamente a resolução n. 01, de 17 de junho de 2010 – que normatizou o nde em todos os 

cursos de graduação. 

segundo o inep/mec (2012), das 2.378 instituições de ensino superior que temos atualmente 

no brasil, 2.100 são instituições privadas, o correspondente a 88,3%. já em relação às instituições 

públicas, a distribuição encontra-se da seguinte forma: 278 instituições as quais totalizam 11,7%, 

sendo 99 federais (4,2%), 108 estaduais (4,5%) e 71 municipais (3,0%).pensar na melhoria da 

qualidade da educação superior no brasil vem sendo objeto de constantes diálogos por parte de 

educadores e pesquisadores de diversas universidades e faculdades no brasil, como também por 

parte de organismos governamentais, a exemplo do próprio ministério da educação.  

considerando ser este um tema de grande complexidade e importância no campo 

educacional, compreender a importância do núcleo docente estruturante – nde nos diversos cursos 

de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos) torna-se necessário, dentre outros fatores, 

para legitimar o trabalho do docente universitário, que não se restringe apenas à sala de aula, mas 

sim, requer um envolvimento maior com a instituição, requer o conhecimento de habilidades e 

competências que vão além do conteúdo da matéria que leciona: é preciso conhecer e se envolver 
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com os projetos do curso, é preciso articular os conhecimentos da sua disciplina com o perfil do 

egresso do aluno, a partir do conhecimento das diretrizes e legislações pertinentes na construção do 

projeto pedagógico do curso – ppc. o investimento nessas atividades pode ser ainda maior quando o 

professor passa a fazer parte do nde do curso que leciona, pois é certo afirmar que este 

envolvimento do docente com o curso oportunizará uma aprendizagem mais significativa para os 

alunos, a partir do momento em que um grupo de professores reúnem-se para discutir e avaliar o 

ppc. 

como diz barnett (1997), vivemos numa era de supercomplexidade que acaba exigindo novas 

formas de atuação dentro de uma instituição de ensino superior. desse modo, este artigo buscou 

investigar as repercussões do nde – como instrumento de gestão pedagógica para a melhoria da 

qualidade da educação superior nos cursos de graduação.como perspectiva metodológica, 

aabordagem deste artigo é de natureza qualitativa, pois esta visa “explorar a realidade de forma 

mais completa e profunda possível, destacando o significado e a intencionalidade inerentes aos 

atos, às relações e às estruturas sociais nas quais estão inseridos os seres humanos.” (soares; cunha, 

2010: 19).  

este trabalho é, portanto, resultado deobservações vivenciais no contexto da educação 

superior sobre a gestão pedagógica e o efetivo desenvolvimento daprática docente e suas relações 

com a formação pedagógica, na articulação de saberes teórico-conceituais, perpassandopela 

compreensão de experiências formativas do professor eobjetivando uma reflexão sobre o processo 

formativo de professores da educação superior, em especial, os docentes que atuam no núcleo 

docente estruturante. 

 

 

O núcleo docente estruturante – nde: histórico e conceituação  
no mundo contemporâneo, os avanços tecnológicos ganham reconhecida notoriedade na 

sociedade e no universo acadêmico, fazendo com que os instrumentos oriundos da tecnologia da 

informação e comunicação ultrapassem as fronteiras e os muros da escola, mostrando aos gestores 

educacionais os desafios que fazem parte desta funçãoe, por isso, torna-se necessário adotar 

práticas de gestão capazes de promover, dentre outros fatores, um aprendizado significativo para os 

alunos, sendo esta a razão da educação que nos move.  

foi através da portaria ministerial 147, de 02 de fevereiro de 2007, no seu artigo 2º, 

inciso iv – que trata da autorização do curso de medicina, e artigo 3º, Inciso II – que trata da 

autorização do curso de direito, que o núcleo docente estruturante foi inicialmente caraterizado, 

configurando-se como um núcleo responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua 

implementação e desenvolvimento, sendo necessário ser composto por professores com: A) 
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titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados em regime de trabalho que 

assegure preferencialmente dedicação plena ao curso e; c) com experiência docente. 

Bons cursos de graduação preocupam em criar, manter e consolidar o seu nde, sendo que 

seus membros devem ser professores que, poder-se-ia dizer, refletem a alma do curso, portanto, o 

núcleo docente estruturante (CONAES, 2010). A resolução Nº 1 surgiu para normatizar o núcleo 

docente estruturante - nde, cujo texto indica que todos os integrantes do nde sejam docentes com 

contrato de trabalho em tempo integral – Tie contrato de trabalho em tempo parcial - tp. 

comparando sobre o quesito titulação entre a portaria 147 com a resolução N. 01 aqui discutida, 

percebe-se que a portaria 147 defendia que todos os membros do nde (dos cursos de direito e 

medicina, vale ressaltar),fossem professores com formação stricto sensu, enquanto que a resolução 

atual no quesito titulação diz que o nde deve ser composto por um grupo de professores que tenham 

pelo menos 60% de formação stricto sensu (mestres ou doutores).  

considerando outro fator importante neste quesito de análise, recordo-me dos dizeres de uma 

colega de profissãoquecerta vez me disse que as instituições de educação superior precisam definir 

critérios de atuação e convocação real do nde para avaliar a cada semestre a atuação do curso. 

enfim, a colega defende ainda que é preciso retirar o currículo da "gaveta" ou da "estante" e fazê-lo 

verdadeiramente um artefato vivencial e formativo, pois o nde como figura decorativa não dá mais, 

já que este precisa ser atuante para poder cumprir com as suas finalidades. 

 

 

O núcleo docente estruturante na prática 
após a implantação dos ndes nos cursos de graduação, como gestora acadêmica foi possível 

notar os avanços qualitativos na concepção e constante atualização  do projeto pedagógico do curso 

– ppc, cujo foco é a plena formação do egresso. através das contribuições coletivas dos professores 

membro deste núcleo, foi possível perceber, ainda, que a interdisciplinaridade tão necessária entre 

as diversas áreas (humanas, saúde, tecnologia, educação)passou a fazer parte de forma mais 

atuante, comprometida e eficaz.por essa via, o nde apresenta outros objetivos, que são: discutir as 

diretrizes curriculares; contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

traçar as linhas de pesquisa dos cursos, e; viabilizar estratégias de planejamento do curso e de suas 

disciplinas. 

por essa via de pensamento, podemos inferir que o nde é um elemento que viabiliza o avanço 

qualitativo das discussões acadêmicas no âmbito de um curso de graduação, contribuindo e muito 

para pensar o curso de forma mais participativa e democrática. 

 

 

Considerações finais 



 

1441 

 

portanto, é de concluir que estamos num campo imerso e de muitas demandas e atividades, 

típicas de um momento em constante transformação nas universidades, onde os gestores 

pedagógicos necessitam ficar mais atentos e sensíveis para que núcleos como esses não sejam 

constituídos, na grande maioria das vezes, apenas no período de avaliação do mec, pois, segundo 

relato de uma colega professora, com mestrado em direito, ela afirma que isso é “inútil e 

desestimulante”, se quisermos ter (e ver) um ensino superior pautado na ética e no respeito ao 

outro.   

particularmente, acredito que a formação dos núcleos deveria efetivamente contar com 

professores com carga horária suficiente para pensar as estratégias necessárias à implementação de 

uma política pedagógica que despertasse a vontade de apreender entre os discentes e criasse 

políticas reais de melhorias das condições de trabalho para os docentes, fortalecendo desta forma o 

ensino. ainda, entendo que uma gestão pedagógica dinâmica deve estar ancorada nos saberes da 

docência que podem ser traduzidos pelo conhecimentoaprofundado de um dado campo de estudos e 

pela sua participação autônoma e atuante no espaço acadêmico. compor este discurso “implica lidar 

com saberes e fazeres, lugares etempos, conhecimentos e práticas, enfim, um conjunto múltiplo de 

fatores” que, além de seconsiderar “desde a sua elaboração, o discurso pedagógico necessita de um 

discurso sobresi, para o qual confluem muitas vozes, que o legitimam e instituem, perpetuando 

relações depoderes internas e externas”.(lunardi, 2012: 4). então, é óbvio que é preciso valorizar a 

atuação dos professores, estabelecendo uma carga horária remunerada para os membros do nde, 

além de um espaço físico adequado para os encontros semanais/quinzenais/mensais, isso sempre 

com a devida supervisão da coordenação do curso. investir neste núcleo é contribuir para a 

formação de profissionais que a sociedade globalizada tanto precisa: pessoas críticas, 

empreendedoras, éticas e verdadeiramente humanas. 
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Resumen 
En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se ha creado 

un Área Centralizada de Actividades Prácticas (ACAP). En la misma se busca organizar, 


