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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Filosofia – Bacharelado
da FATEO é um órgão consultivo, composto por um grupo de docentes que atuam
no

curso.

Este

núcleo

é

responsável

pela

concepção,

consolidação,

acompanhamento e atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia –
Bacharelado.
Em concordância com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, que
normatiza os núcleos docentes estruturantes dos cursos de graduação, o NDE da
FATEO é composto por cinco docentes que exercem liderança acadêmica no âmbito
do curso, envolvidos com atividades administrativas, de ensino, pesquisa e/ou
extensão. Todos possuem titulação acadêmica obtida em programas de pósgraduação stricto-sensu e regime de trabalho regido pela CLT (Quadro 01).
São atribuições do NDE:
•

elaborar, implantar, acompanhar, avaliar e reformular o PPC do Curso de

Filosofia – Bacharelado da FATEO, estabelecendo concepções e fundamentos,
articulando-se com o Colegiado do Curso e Grupos de Trabalho (GT);
•

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

•

zelar pela integração curricular 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, exigências da comunidade e
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; e
•

zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de

Filosofia – Bacharelado.
Estratégias de funcionamento e de renovação parcial dos integrantes do NDE
do curso regem-se por normatização consonante com a legislação vigente e as
normas da FATEO.
Quadro 01. Composição do NDE do Curso de Filosofia – Bacharelado da FATEO.
Nome
Adilson
Antônio
da
Costa
Godwin
Nnaemeka
Uchego
Lázaro Ilzo Daniel
Leila
Maria
Orlandi
Ribeiro
Marcos Reges Valente

Graduação
Filosofia e Teologia

Titulação
Mestre em Teologia

Ingresso
2013

Administração,
Filosofia e Teologia
Filosofia e Teologia
Teologia
e
Pedagogia

Mestre em Filosofia

2013

Filosofia
Pedagogia

Doutor em Teologia
2017
Mestre em Educação. 2013
Especialista
em
Teologia
e Mestre em Teologia
2013
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