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Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso 
de Direito, da Faculdade de Direito da Fundação Armando Alvares Penteado. 

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se em um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de 
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do curso. 

Art. 3º 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 de necessidades da 
graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as demandas da ciência do Direito, dos efeitos 
sócio-ambientais da globalização e da mundialização das relações humanas;  

IV -  zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 

Art. 3º A indicação e renovação dos membros do NDE serão feitas pelo Colegiado de Curso da Faculdade Direito da FAAP e 
aprovada pela Congregação. 

Art. 4º - Quanto à composição do Núcleo Docente: 

I -  será formado por, no mínimo, cinco professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

II -  no mínimo três quintos de seus membros devem possuir titulação acadêmica de Doutor e Mestre; 

III -  todos os membros devem possuir regime de trabalho em tempo parcial ou integral na instituição, sendo que pelo 
menos um docente deve apresentar atuação em tempo integral na instituição. 

IV -  os membros deverão permanecer por três anos no NDE, no mínimo, exceto por causa de força maior ou imprevista 
ou devido a desligamento do docente. 

V -  a cada três anos, poderão ser substituídos até dois quintos dos membros do NDE, caso haja a necessidade. Este 
processo será finalizado em reunião de Colegiado de Curso. Esta estratégia de renovações parciais do NDE visa 
permitir continuidade no pensar do curso. 

VI -  o docente que porventura for nomeado para substituir outro, desligado do NDE antes do término do mandato de 
três anos, deverá permanecer com este status apenas até o término do mandato daquele que substitui, podendo 
participar normalmente no processo de renovação do NDE quando de sua realização. 

Art. 5º O Núcleo deve reunir-se ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
Colegiado do Curso ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

O presente Regulamento entra em vigor após aprovação da Congregação. 

 

 

 

 

 

 


