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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE QUÍMICA

Resolução no 02/2018 de 27/04/2018, da Congregação da Escola de Química.

A Egrégia Congregação da Escola de Química, em sessão de 27 de abril de 2018, considerando:

1- A Resolução CEG 06/2012, que institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos 
cursos de graduação da UFRJ;
2- A proposta feita pela Direção Adjunta de Ensino de Graduação e pelas coordenações dos cursos 
de graduação da Escola de Química perante a Egrégia Congregação desta Unidade, referente à 
alteração na proposta de composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso da 
escola de química;

RESOLVE:

Art. 1º - Cada NDE terá em sua composição:
I - Coordenador do respectivo Curso de Graduação, que será presidente daquele NDE;
II - Pelo menos 1 docente representante do Departamento de Engenharia Bioquímica atuante no 
curso;
III - Pelo menos 1 docente representante do Departamento de Processos Orgânicos atuante no 
curso;
IV - Pelo menos 1 docente representante do Departamento de Processos Inorgânicos atuante no 
curso;
V - Pelo menos 1 docente representante do Departamento de Engenharia Química atuante no 
curso.
§ 1º - Poderão ser convidados pelo coordenador, de forma facultativa, docentes de fora da Escola 
de Química, que ministrem disciplinas no curso por no mínimo 3 anos.
Art. 2º - Cada representante, atendendo a Resolução CEG 06/2012, deve ser de regime de 
trabalho de dedicação exclusiva, e ter experiência docente mínima de 3 anos em exercício no 
respectivo curso.
Art. 3º - Quando houver mais de um turno para o curso, os respectivos coordenadores farão parte 
do NDE e o presidente será indicado entre eles.
Art. 4º - Os nomes que comporão os NDE's, indicados na forma do Art. 1º, deverão ser aprovados 
pela Congregação.
Art. 5º - Ficam revogadas todas as normas anteriores que versam sobre composição dos NDE's.
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