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PROGRAMA INSTITUCIONAL NDE: VALORIZAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO  - 1ª Edição  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É preocupação constante desta Pró-Reitora a valorização do ensino de graduação por meio da 

qualidade de seus cursos. Neste sentido, dentre as competências que lhes são atribuídas 

regimentalmente, esta Pró-Reitoria busca incentivar a realização de atividades/estratégias com vistas 

à manutenção ou alcance do excelente resultado dos cursos de graduação obtido nos processos 

decorrentes de avaliações internas e externas. 

O Programa Institucional NDE: Valorização do Ensino de Graduação tem por finalidade 

contribuir com o fortalecimento da qualidade do ensino a partir da concretização de ações educativas 

desde o momento em que o estudante ingresse em nossa Instituição.  

A Resolução nº. 019/2011 – CONSEPE que regulamenta a constituição e o funcionamento dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação da UDESC o define como o órgão 

consultivo responsável pela concepção, implementação, avaliação, consolidação e atualização dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da UDESC. Dentre as atribuições do NDE, destacam-se 

as de contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do egresso do curso; zelar pela 

integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

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, além de zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação.  

Neste sentido, conforme acordado na reunião colegiada dos diretores gerais durante o 

primeiro semestre de 2017, o NDE será responsável por pensar e propor as atividades a serem 

desenvolvidas no respectivo Programa, com aporte de recurso financeiro para esta finalidade. 

Esta 1ª edição do Programa terá como foco os cursos de graduação que realização o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

O Programa nesta sua 1ª edição tem por objetivo geral fortalecer os NDEs para que promovam ações 

educativas com vistas à manutenção ou alcance do excelente resultado dos cursos de graduação 

obtido nos processos decorrentes de avaliações internas e externas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Contribuir para o melhor desempenho do estudante no ENADE;  

- Incentivar o envolvimento do corpo discente e docente no processo que envolve o ENADE; 



  

- Contribuir para a avaliação positiva do indicador da qualidade dos cursos de graduação como um 

elemento de diferenciação quanto ao comprometimento da instituição com o excelente padrão 

acadêmico. 

 

3  PILARES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Os projetos ou ações deverão estar centradas em estratégias que possam trabalhar os 5 (cinco) pilares, 

a saber:  

- aprimoramento da habilidade de leitura interpretativa e crítica; 

- idiomas, cultura e conhecimentos gerais; 

- tipos de avaliação do processo de ensino e aprendizagem de caráter interdisciplinar contemplando 

os conteúdos das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s da área de conhecimento; 

- integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

- identidade institucional (PPI, PDI, Projeto Pedagógico de Curso – PPC, currículo, vocação institucional, 

inserção regional e condições de ensino oferecidas aos estudantes). 


