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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
octogésima nona (B) reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia sete de abril de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta minutos, no
auditório do NDI, sob a presidência da pedagoga e coordenadora administrativa Dalânea
Cristina Flôr. Estavam presentes os representantes da coordenação pedagógica: Verena
Wiggers, Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer; representantes dos professores
efetivos: Giandrea Reuss Strenzel, Graziela Maria Beretta Lopez, Rose Elaine Waltrick,
Caroline Machado Momm, Regina Ingrid Bragagnolo, Soraya Franzoni Conde, Debora
Cristina de Sampaio Peixe, Giseli Day, Thaisa Neiverth, Soraya Franzoni Conde, Pricilla
Cristine Trierweiller, Sonia Maria Jordão Castro, Regina Ingrid Bragagnolo, Josiana
Piccolli; representantes dos técnico administrativos: Isabel Cristina da Rosa; representantes
dos professores substitutos: Ligia Mara Santos e Juliana Homem dos Passos; representante
das famílias: Leandro Marcelo Cisneros. A presidente inicia a reunião comunicando que
esta é uma reunião extraordinária do colegiado. Apresenta a pauta e pede a inclusão da data
da parada pedagógica. O representante das famílias, Leandro Cisneros solicita a inclusão da
carta redigida pelas famílias para o reitor. Aprovado. Dalânea Cristina Flor deu
continuidade a reunião explicando a ausência da diretora do NDI, Marilene Dandolini
Raupp, que se encontra em Brasília representando o NDI na reunião do CONDICAP. O
representante das famílias pede a autorização para que outros pais que não tem
representação do colegiado participem, e deixa claro que os mesmos não terão direito ao
voto. Considerando diferentes opiniões sobre tal participação, Dalânea Cristina Flôr propõe
que seja feita uma votação. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer se diz contrária, pois
decisões precisam ser tomadas e alguns profissionais podem ficar inibidos durante as
decisões. Colocado em votação ficou decidido que eles não poderiam participar. O primeiro
ponto de pauta foi a leitura da carta das famílias, por Leandro Cisneros. Segue-se para o
segundo ponto de pauta: definição dos grupos que se encontram sem professor. Dalânea
Cristina Flor inicia falando que na segunda-feira, dia quatro de abril, na reunião da direção
e coordenadoras pedagógicas do NDI com o reitor ficou explicitado que existem seis
professores da educação básica técnica e tecnológica que estão em desvio de função, e que
uma delas será transferida para o NDI. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer completa
dizendo que a professora já sabe que está a disposição do NDI, mas não tem uma data, pois
a mesma já tem tempo para se aposentar, ou pode se afastar para tratamento de saúde,
porém, se ela vir será professora do grupo 1B matutino que está sem professor. Giandrea
Reuss Strenzel questiona se existe professor equivalente para educação básica técnica e
tecnológica. Dalânea Cristina Flor explica que até o momento existe somente para o ensino
superior. Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer diz que os pontos de discussão do reitor
com o Ministro da Educação foram: a contratação de professores efetivos e substitutos, a
aquisição de novos códigos de vagas, a situação do SEI HU e do CEI Flor do Campus e o

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Campus Professor João David Ferreira Lima – Trindade –
CEP 88040-000 – Florianópolis – SC - Fone: (48) 3721-9906 ou (48) 3721-9432 (FAX)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

aumento do numero de bolsistas. Comenta que foi acordada com o reitor a reestruturação
de um grupo de crianças do NDI, decorrendo desta decisão a diminuição do número de
crianças de 278 para 261. Relata que foi enfatizado para o reitor sobre a necessidade de
haver dois professores plantonistas no NDI, mas que num primeiro momento um já
minimizaria as dificuldades do cotidiano do NDI. Considera que a proposta de diminuição
de um grupo é o primeiro passo para que no ano que vem possamos diminuir o numero de
crianças e de grupos. Rose Elaine de Liz Waltrick comenta que tem que ficar claro que
temos grupos que não estão completos e que não será feito novo edital para o ingresso de
novas crianças. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer relata que caso a professora
Eloísa Raquel de Oliveira volte da licença de saúde poderá escolher um grupo que tenha
uma substituta como professora ou ser professora plantonista. Giandrea Reuss Strenzel e
Rose Elaine de Liz Waltrick acham que não se deve chamar nenhuma criança da lista de
espera, mas apenas fazer as trocas de turno e continuar com o numero atual de crianças no
NDI. Dalânea Cristina Flor lembra que ao ser tomada esta decisão é preciso que o grupo
tenha claro que a verba para o NDI poderá diminuir, pois os valores são pagos por criança.
Giandrea Reuss Strenzel diz que a diminuição de um grupo vespertino pode ser feito
mediante o fato do NDI ter falta de bolsistas. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer e
Verena Wiggers falam que foi dito ao reitor que a proposta de reestruturação de um grupo
seria analisada na reunião de colegiado e que antes da reestruturação haverá uma conversa
com as professoras Rose Elaine de Liz Waltrick e Sonia Maria Jordão de Castro,
professoras diretamente envolvidas. Giseli Day pergunta quantas crianças teria no grupo e
se há outra proposta. Dalanea Cristina Flor responde que o grupo ficará com dezoito
crianças. Rose Elaine de Liz Waltrick comenta que a proposta é interessante, mas teme que
alguns pais possam não concordar que os filhos frequentem o Grupo 5. Marcia Regina
Goulart da Silva Stemmer fala que dependendo do que for decidido teremos uma reunião
com os pais do grupo 6B às onze horas de amanhã, oito de abril. Sonia Maria Jordão de
Castro comenta que ultimamente os grupos maiores tem tido vagas ociosas e que esse fato
não é interessante para o professor. Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer complementa
dizendo que essa falta de procura nos grupos maiores não acontece só no NDI, mas também
nas instituições municipais, particulares e com mais frequência no período da manhã. Sonia
Jordão levanta que os pais podem demostrar uma insatisfação com a proposta de
reestruturação do Grupo e que caso não aceitem a turma deve ser fechada. Dalânea Cristina
Flor explicita as propostas apresentadas: primeira proposta fechar o grupo, a segunda os
professores assumirem esse grupo em sistema de plantão (rodízio) e a terceira a
reestruturação do grupo, reduzindo o numero de crianças para 261. Antes de iniciar a
votação Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer e Verena Wiggers lembram que a
Coordenação Pedagógica atende estágios, observações, plantões, NDI comunidade das sete
as dezenove horas e dizem que os professores não têm mais saúde para continuar com
sistema de plantão. Consideram adequado que a auxiliar de creche Cláudia Maria Pereira
fique no grupo 1B, com duas bolsistas, sob a supervisão da CP, até definir a situação da
professora de educação básica técnica e tecnológica que se encontra em desvio de função.
Giandrea Reuss Strenzel comenta que como membro da comissão de vigilância
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permanente, tem recebido vários e-mails das famílias e tem tido um desconforto com o fato
das cartas serem assinadas pela direção e coordenação pedagógica e não pelo Colegiado.
Verena Wiggers comenta que os pais não têm um entendimento do trabalho realizado na
educação infantil e que é necessário esclarecer. Giseli Day complementa que um fator
positivo dessa comissão é o fato dos pais estarem mais envolvidos com o NDI, com o
trabalho realizado. Leandro Cisneros esclarece que o e-mail por ele enviado teve um
entendimento equivocado e concorda com a Verena Wiggers que devemos acolher os pais
no espaço educativo do NDI. Soraya Franzoni Conde complementa que os pais do seu
grupo estão comprometidos com a situação vivida no NDI e que o fato de as professoras
fazerem plantões extras possa adoentá-las. Leandro cisneros concorda com o que foi dito,
considera que esta situação está acontecendo em vários centros de ensino desta
universidade e que os pais querem que as coordenadoras pedagógicas assumam os grupos
de crianças caso não tenha outra alternativa. Em sistema de votação, foi aprovada a
reestruturação de um grupo de crianças. O segundo ponto de pauta foi a apreciação da
alteração da data da parada do dia 18 de abril para o dia 29 do mesmo mês. Aprovado. Ato
contínuo, a Presidência deu por encerrada a Sessão, da qual, para constar, eu, Isabel
Cristina da Rosa, pedagoga, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela
Presidência e demais membros. Florianópolis, 7 de abril de 2011.

