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Breve histórico do NDE 

 

O primeiro NDE do curso de Administração do CPNV foi constituído pela Instrução 

de Serviço n. 70 de 29 de novembro de 2016, formada pelos servidores docentes: Marco 

Antonio Costa da Silva (Siape 1673558), Jaiane Aparecida Pereira (Siape 241062), Marcelo 

da Silva Mello Dockhorn (Siape 2338964), Sibelly Resch (Siape 2343013) e Wesley Osvaldo 

Pradella Rodrigues (Siape 1263315). 

Em 22 de março de 2019, nova composição foi formada pela Instrução de Serviço n. 

13, sendo os membros: Marco Antonio Costa da Silva (Siape 1673558), Fábio da Silva 

Rodrigues (Siape 2388036), Helena Rodi Neumann (Siape 1041835), Jaiane Aparecida 

Pereira (Siape 241062) e Victor Fraile Sordi Siape (3060032). Em 10 de maio de 2019, os 

professores Marcelo da Silva Mello Dockhorn (Siape 2338964) e Sibelly Resch (Siape 

2343013) foram integrados ao NDE, conforme Instrução de Serviço n. 15. 

Segundo o Art. 6° da Resolução n. 537, de 18 de outubro de 2019, as atribuições do 

NDE no âmbito da UFMS são: 

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

II - propor estratégias de integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 



 

 
 

III - sugerir ações no PPC que contribuam para a melhoria dos índices de desempenho 

do curso; 

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o 

Curso de Graduação; 

V - atuar no acompanhamento, na consolidação, na avaliação e na atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso, na realização de estudos visando à atualização periódica, à 

verificação do impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e 

na análise da adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do 

mundo do trabalho; 

VI - referendar e assinar Relatório de Adequação de Bibliografia Básica e 

Complementar que comprove a compatibilidade entre o número de vagas autorizadas (do 

próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou 

assinatura de acesso) disponível no acervo, nas bibliografias básicas e complementares de 

cada Componente Curricular; e 

VII – elaborar, a cada dois anos, relatório de acompanhamento do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC). 

 

Atuação do NDE do curso de Administração do CPNV/UFMS 

 

A partir da constituição do primeiro NDE, foi realizada uma reunião, no dia 14 de 

dezembro de 2016, para planejamento e organização das atividades a serem desenvolvidas 

pelos membros, conforme ata. Nesta oportunidade, foi realizado um calendário de reuniões 

para o NDE e foram disponibilizados documentos a serem lidos e conhecidos pelos membros, 

como segue: 

1) Projeto Pedagógico do Curso de Administração do CPNV; 

2) Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

(CNE/CES); 

3) Regulamento Geral dos Cursos de Graduação Presenciais da UFMS; e 

4) Regulamento do Núcleo Docente Estruturante – NDE/UFMS. 

As reuniões foram realizadas conforme calendário e, desde o início, as preocupações 

dos professores, em resumo, foram: 

1) Necessidade de conhecer a realidade do município e região para identificar a 

vocação regional e posteriormente sugerir alterações no PPC; 



 

 
 

2) Elaboração de projeto de pesquisa voltado para o desenvolvimento local e 

regional; 

3) Elaboração de projetos de extensão por meio de parcerias com organizações 

públicas e privadas locais com foco na melhoria das mesmas, por meio da atuação 

dos acadêmicos e professores do CPNV; 

4) Discussão sobre a necessidade de adequação do PPC com base nos estudos e nos 

projetos desenvolvidos; 

5) Possibilidade de desenvolver conteúdos e avalição integrada nas disciplinas por 

semestre, considerando a complexidade do mundo do trabalho. 

Essas ações e discussões foram desenvolvidas e aprofundadas entre dezembro de 2016 

e final de 2019, quando foi apresentada a proposta de alteração do PPC do curso. 

Diante da necessidade de elaboração de relatório de acompanhamento do PPC, a cada 

dois anos, instituída pela Resolução n. 537, de 18 de outubro de 2019, apresenta-se no quadro 

1, um resumo com as principais ações desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Quadro 1: Principais ações do NDE (2018-2019) 

N. Data Assunto Ação Resultado 

006 03/2018 

 

Necessidade de 

análise da 

bibliografia do 

curso 

Revisar toda a bibliografia 

das disciplinas a serem 

ofertadas no ano de 2018 

Adequação da bibliografia 

conforme disponibilidade 

na biblioteca física e 

virtual 

  Elaboração dos 

conteúdos 

integrados para 

as disciplinas do 

semestre  

Discussão e elaboração de 

conteúdos, trabalhos e 

avaliações integradas no 

semestre (2018-1) 

Trabalho integrado e 

avaliações integradas 

007 05/2018 

 

Revisão da 

Matriz 

Curricular  

Pesquisa e análise de matriz 

curricular em outras 

instituições de ensino para 

comparação 

Sugestão de nova matriz 

curricular com base nas 

pesquisas e considerando 

as DCNs do curso 

008 08/2018 

 

Análise das 

sugestões da 

matriz curricular 

Apontamento e discussão das 

sugestões dos professores 

para a nova matriz curricular 

Aprovação da nova matriz 

curricular proposta 

  Análise do 

Nível de 

aprendizagem 

dos acadêmicos 

(2018-1) 

Discussão sobre o nível de 

aprendizagem dos 

acadêmicos com base nos 

resultados das disciplinas e 

avaliação institucional 

Mudanças a partir das 

sugestões dos acadêmicos 

009 11/2018 

 

Análise do 

Nível de 

aprendizagem 

dos acadêmicos 

(2018-2) 

Discussão sobre o nível de 

aprendizagem dos 

acadêmicos com base nos 

resultados das disciplinas e 

avaliação institucional 

Mudanças a partir das 

sugestões dos acadêmicos 

010 12/02/2019 

 

Necessidade de 

análise da 

bibliografia do 

curso 

Revisar toda a bibliografia 

das disciplinas a serem 

ofertadas no ano de 2019 

Adequação da bibliografia 

conforme disponibilidade 

na biblioteca física e 

virtual 

  Elaboração dos 

conteúdos 

integrados para 

as disciplinas do 

semestre 

Discussão e elaboração de 

conteúdos, trabalhos e 

avaliações integradas no 

semestre (2019-1) 

Trabalho integrado e 

avaliações integradas 

011  05/06/2019 

 

Revisão do PPC Revisão das diversas partes 

do PPC, exceto matriz 

curricular 

Reformulação das diversas 

partes do PPC, exceto 

matriz curricular 

  Análise e 

discussão das 

sugestões de 

mudança no 

PPC 

Discussões sobre alterações 

nos objetivos do curso, TCC, 

atividades complementares e 

estágio obrigatório 

Proposta de alterações nos 

objetivos do curso, TCC, 

atividades complementares 

e estágio obrigatório 

012 21/08/2019 Estágio 

supervisionado 

do curso de 

Administração 

Discussões sobre adequações 

no Regulamento de estágio 

obrigatório 

Aprovada proposta do 

Regulamento de Estágio 

Obrigatório 

  Alterações no 

PPC do curso de 

Administração 

para 2020 

Reformulação e organização 

do PPC 

Aprovação do PPC para 

enviar ao Colegiado de 

Curso 



 

 
 

Extra

ordin

ária 

05/11/2019 Apresentação do 

novo PPC após 

adequação as 

normativas 

legais 

Análise e discussão de cada 

uma das partes do novo PPC 

Aprovação da versão final 

do novo PPC 

  

 


