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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
nonagésima primeira reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia trinta de maio de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta minutos, no
auditório do NDI. Estavam presentes a Coordenadora Administrativa Dalânea Cristina
Flôr; as professoras efetivas: Caroline Machado Momm, Débora Cristina de Sampaio
Peixe, Eloisa Raquel de Oliveira, Giseli Day, Graziela Maria Beretta Lopez, Jodete Bayer
Gomes Fullgraf, Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer, Josiana Piccolli, Pricilla
Cristine Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick, Sandra
Maria Bayestorff, Sônia Maria Jordão de Castro, Soraya Franzoni Conde, Thaisa Neiverth,
Verena Wiggers; os representantes de técnicos administrativos: Isabel Cristina da Rosa,
Valdete de Oliveira Martins e coordenadora de saúde Elfy Margrit Goering Weiss; a
representante de professores substitutos: Ligia Mara Santos. Justificaram a ausência as
professoras Giandrea Reuss Strenzel, Sonia Mary Valente Bayestorff e o representante de
pais Leandro Marcelo Cisneros. A presidente põe em apreciação a ata da última reunião.
Aprovada. Explica que os convidados, diretor do Centro de Ciências da Educação,
professor Wilson Schmidt justificou sua ausência e a professora Vera Lúcia Bazzo não
esteve presente. Apresenta o diretor do Colégio de Aplicação desta universidade e
presidente da Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas de Educação Básica vinculadas
as Instituições Federais de Ensino Superior (CONDICAP), professor Romeu Bezerra. Este
socializa o evento de comemoração aos cinqüenta anos do CA e Encontro Bianual dos
CAps. Informa que no evento está previsto apresentação de trabalhos e inscrição de
minicursos, convidando todos para participarem. Em seguida trata sobre a minuta de
portaria que pretende regulamentar a educação básica nas IFES, explicita alguns artigos da
minuta de portaria e o empenhos dos CAps junto com a ANDIFES numa reunião em
Brasília para retirar da mencionada minuta o que consideraram incabível e propor aspectos
considerados essenciais para os CAps. Explica que a razão aluno X professor indicada na
minuta de portaria é um dos pontos de tensão. Informa que foi criada uma comissão
paritária (ANDIFEs, SESU e CONDICAp) que continua tratando sobre a minuta de
portaria. Afirma que a SESU está exigindo que os CAps sejam regulamentados, pois só
assim haverá professor equivalente. Romeu Bezerra explica rapidamente a situação
irregular de muitos professores substitutos da educação básica técnica e tecnológica nas
universidades federais e enfatiza a importância da regulamentação para regularizar esta
situação. Salienta que a minuta de portaria tem sido analisada ponto a ponto e elaboradas,
ao final, propostas gerais referentes, por exemplo, à reposição do quadro de professores. A
presidente esclarece a relação do NDI com a Associação Nacional das Unidades
Universitárias Federais de Educação Infantil (ANUUFEI) e o CONDICAP e explica que o
NDI e o Núcleo de Educação Infantil (NEI) integram o CONDICAP e a ANUUFEI.
Esclarece que a portaria pretende afirmar o que é um colégio de aplicação e como deve ser
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instituído. A presidente coloca em questão a possibilidade de o NDI se tornar departamento
de educação básica, juntamente com o CA. Explica que tem dúvidas se o NDI conseguirá
se manter sem ser departamento. Professor Romeu Bezerra comenta sobre suas
preocupações em relação ao CA e o NDI se tornarem departamento, pois na configuração
atual os dois tem representação no Conselho Universitário (CUN), tem matriz orçamentária
entre outros diferenciais que talvez como departamento perderiam. Considera que uma
possibilidade, talvez mais positiva, é a união entre as duas unidades. A presidente informa
que haverá a reunião de planejamento estratégica do CED para a qual o NDI gostaria de
levar o máximo possível de professores. Rose Elaine de Liz Waltrick pergunta se o NDI
está envolvido na Resolução 01/CNE/MEC/janeiro/2012 que regulamenta a educação
infantil nas IFEs e também na minuta de portaria do CONDICAP e questiona, nesse caso,
qual será a referência do NDI. A presidente explica que a mencionada resolução trata da
especificidade da educação infantil nas IFES mas que o NDI integra o CONDICAP e deste
modo estará sendo regulamentado tanto pela Resolução quanto pela Minuta de Portaria
sobre os CAPs. Jodete Bayer Gomes Fullgraf explica que são dois movimentos
diferenciados. A regulamentação busca algo em comum entre as unidades de educação
infantil e a Minuta de Portaria é a regulamentação dos CAps. Retoma uma afirmação de
outras reuniões, que o NDI precisa saber o que ele quer. Sandra Maria Bayestorff lembra
do primeiro documento escrito para esclarecer o que é o NDI e sua responsabilidade de
ensino, pesquisa e extensão. Registra-se a saída do professor Romeu Bezerra. Rose Elaine
de Liz Waltrick expressa sua preocupação com duas definições diferenciadas ao mesmo
tempo. Jodete Bayer Gomes Fullgraf explica que a Resolução talvez nivele o NDI por
baixo. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer concorda que a Resolução não faz muita
diferença para o NDI. A presidente afirma que a Resolução consolida a vinculação das
unidades de educação infantil nas IFES e define quais delas são da universidade e quais não
são, inclusive remetendo para a municipalização aquelas unidades que não cumprem com
as normas da Resolução. Jodete Bayer Gomes Fullgraf afirma que o interesse do NDI é o
vinculo com a SESU. Lembra da importância da autonomia da universidade. Rose Elaine
de Liz Waltrick explicita sua preocupação com a real autonomia da universidade. Na
sequência, a presidente solicita que o grupo proponha mini cursos para o evento do CA
como mais uma ação para fortalecer a vinculação entre NDI e CA. Tratando de extensão,
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer explica que qualquer projeto de extensão que
inclua professores de mais de um departamento precisa passar pelo colegiado do NDI.
Seguindo para os informes a presidente comentou sobre a importância do preenchimento do
Planejamento e Acompanhamento das Atividades Docentes (PAAD) que será deverá ser
feito logo que a PREG repassar as orientações mas, para isso, é fundamental que todos os
profissionais enviem os seus Planos Internos de Trabalho (PIT) atualizados para o e-mail
direcaondi@ced.ufsc.br . Informa sobre a necessidade deste colegiado apreciar e aprovar a
iniciativa da direção do NDI de solicitar ao MEC, a adesão do NDI em dois Programas
deste Ministério: Programa de Informática (PROINFO) e Um Computador por Aluno
(UCA). Rose Elaine de Liz Waltrick afirma ter dúvidas sobre a necessidade do NDI
possibilitar o acesso a este tipo de mídia já que as crianças do Núcleo já tem esse acesso em
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casa. Os demais membros do Colegiado consideram interessante o uso dos computadores
com as crianças no NDI e aprovam a mencionada adesão. Ato contínuo, a Presidência deu
por encerrada a Sessão, da qual, para constar, eu, Dalânea Cristina Flôr, Pedagoga,
Coordenadora Administrativa no NDI, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pela Presidência e demais membros. Florianópolis, trinta de maio de 2011.

