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O NDE – constituído por sete docentes e presidido pelo Coordenador do Curso 

de Medicina da FADIP – orienta sua atuação institucional para (1) o acompanhamento, à 

consolidação e à atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) – subsidiada por 

estudos periódicos de temas relevantes no âmbito da educação médica –, (2) a verificação 

do impacto do sistema de avaliação da aprendizagem na formação discente – uma vez que 

alguns de seus membros pertencem à CAP-MED, (3) a apreciação da bibliografia básica, 

complementar e suplementar do curso, de modo a adequá-la à matriz curricular, ao 

ementário e aos pressupostos do PPC, e (4) à análise da adequação do perfil do egresso – 

com clara observância às DCN (2014), ao PDI institucional, à realidade locorregional e às 

novas demandas do mundo do trabalho. O NDE tem reuniões periódicas, no mínimo duas 

por semestre, mas, a despeito disso, mantém-se em contato permanente para o 

desenvolvimento das suas funções. 

Deve também ser ressaltado que o NDE verifica o impacto do sistema de 

avaliação de aprendizagem na formação do estudante e suas preocupações se voltam ao 

conteúdo das disciplinas, à didática adotada para o ensino, às formas de avaliação da 

aprendizagem, à relação entre professores e alunos, à estrutura institucional de apoio à sua 

realização, dentre outras. Também constitui objeto de trabalho do NDE a verificação da 

adequação do perfil do egresso às exigências do mercado de trabalho e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Para tanto, há constante 

revisão dos programas das disciplinas e atuação nos aspectos relacionados ao Projeto 

Pedagógico de Curso, ao perfil do profissional e às demandas da realidade laboral. As 

atividades do NDE são registradas em atas de reuniões.  

 

 


