
Memo 55/2017                                                     Jataí, 14 de novembro de 2016

ASSUNTO: Funções do NDE

Prezadas alunos,

Venho por meio deste comunicar quais as ações desempenhadas pelo

NDE do Curso de Enfermagem, segundo a Resolução CEPEC 1066 são as

seguintes:

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 Projeto Pedagógico de Curso
(PPC);
III - acompanhar e atuar no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do PPC;
IV -  indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de
pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de
exigências  do  mercado  de  trabalho  e  afinadas  com  as  políticas
públicas relativas à área de conhecimento do curso;
V  -  zelar  pelo  cumprimento  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais
para os Cursos de Graduação;
VI - atuar em conjunto com a coordenação de curso na organização
e desenvolvimento das semanas de planejamento administrativo e
pedagógico das unidades acadêmicas;
VII - acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo
do curso;
VIII - auxiliar no processo de avaliação e fomentar a discussão dos
resultados  dos  diferentes  processos  avaliativos  do  curso,
envolvendo os diferentes segmentos da comunidade acadêmica;
IX - auxiliar a gestão do curso na resolução de conflitos no campo
pedagógico que podem prejudicar o andamento do curso.

Infomamos que  a  presidência  do  NDE está  sob  responsabilidade  da

profa Valquiria Coelho Pina Paulino e que questões relacionadas aos assuntos

de atribuição do NDE, deverão ser repassadas à professora. 



A nova coordenação do curso,  eleita  em outubro  de  2017,  está  sob

responsabilidade  das  profas  Giulena  Rosa  Leite  (coordenadora)  e  Hellen

Cristina Sthal (vice-coordenadora) que assumiram a coordenação até outubro

de  2019  e  também  estão  com  horário  disponível  para  recebê-los  na

coordenação do curso.

Informamos ainda que são  representantes  dos  alunos  na  reunião de

professores do Curso de Enfermagem, os alunos Wigney Carvalho e Juliana

Silva Rodrigues que estão incumbidos de repassar as discussões ocorridas

nesse âmbito, bem como de trazer as demandas dos alunos.
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