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)

ATA N. 92 / COLEGIADO / 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
nonagésima segunda reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia vinte e sete de junho 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, Debora Cristina de Sampaio
Peixe, Eloisa Raquel de Oliveira, Giseli Day, Giandréa Reuss Strenzel, Graziela Maria
Beretta Lopez, Jodete Bayer Gomes Fullgraf, Josiana Piccolli, Marcia Regina Goulart da
Silva Stemmer, Pricilla Cristine Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Sônia Maria
Jordão de Castro, Soraya Franzoni Conde, Thaisa Neiverth, Verena Wiggers; a professora
substituta: Flora Bazzo Schimidt, e os representantes das famílias Carlos Henrique Lemos
Soares e Marcio Holsbach Costa. Justificaram a ausência: as professoras Sonia Mary
Valente Bayestorff, Ligia Mara Santos, Rose Elaine de Liz Waltrick e as técnicas
administrativas Elfy Margrit Goering Weiss e Isabel Cristina da Rosa. Ausente em razão da
greve: técnica administrativa Valdete de Oliveira Martins. Ausente sem justificativa a
professora Sandra Maria Bayestorff. A presidente, professora Marilene Dandolini Raupp,
deu início à reunião dando as boas vindas aos novos representantes das famílias do NDI,
repassando a eles algumas publicações sobre a história do NDI. Encaminha a apreciação e
aprovação da ata número noventa e um. Aprovada. Convida os novos representantes das
famílias do colegiado a se manifestarem. Eles agradecem a eleição. A presidente explica
que a direção do NDI está precisando dar conta de muitas tarefas referentes aos vinte e um
servidores técnicos administrativos que estão em greve. Enfatiza, pela mesma razão, a
preocupação com a falta de materiais de uso básico com as crianças, como papel toalha, e
de uso básico para os adultos, como papel higiênico além do papel toalha. Em seguida
retoma a pauta da reunião. Thaisa Neiverth solicita inclusão da apreciação de alteração de
seu Plano Interno de Trabalho na pauta. Aceito. A presidente abre a discussão da abertura
do NDI para a comunidade. Solicita que as professoras Márcia Regina Stemmer da Silva
Goulart e Jodete Bayer Gomes Fullgraf, com a colaboração de uma família do NDI, Carlos
Henrique Lemos Soares, socializem o documento que elaborariam sobre o assunto.
Explicam que não o elaboraram por falta de tempo. A presidente contextualiza a
necessidade da abertura do NDI para a comunidade por exigência da Resolução que
normatiza a educação nas universidades e explica que o único ponto da Resolução não
atendido pelo NDI é a abertura para comunidade. Socializa sobre a situação de falta de
contratação de professores substitutos para a educação básica nas IFES e explicita a
preocupação no NDI para o segundo semestre caso as contratações não ocorram. Explica
que a direção do NDI solicitou parecer sobre a abertura de vagas para a comunidade à
procuradoria e que esta encaminhou para manifestação da Pró-Reitoria de Ensino da
Graduação. Que a mencionada pro reitora ainda não se manifestou oficialmente mas
comentou, pessoalmente, que a abertura é necessária considerando o caráter acadêmico do
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NDI. A presidente enfatiza que é necessário criar critérios para essa abertura. O edital para
dois mil e doze é previsto, todos os anos, para outubro, por isso é necessário definições
sobre o assunto. A professora Jodete Bayer Gommes Fullfraf refere-se a dificuldade de
tempo para elaborar o documento sobre a abertura das vagas do NDI para a comunidade e
considera que deve haver uma discussão mais ampla e não um pequeno grupo elaborar o
documento. Lembra que na última reunião pedagógica discutiu-se sobre a possível não
abertura de vagas para dois mil e doze, portanto considera que isso precisa ser um alerta o
tempo todo. Acrescenta que muitas questões estão em aberto como diminuição do número
de grupos atendidos pelo NDI, contratação de professores e técnicos administrativos e que a
discussão sobre todos esses aspectos deve vir junto com a discussão da abertura de vagas
para a comunidade. Indica que essa discussão precisa ser feita com mais representação.
Considera que os estudantes que têm filhos no NDI representam a comunidade externa. A
presidente esclarece que permanece no NDI os problemas relacionados a falta de
professoras e de técnicos administrativos. Ressalta sobre a dificuldade que tem sido
substituir professor em situação de licença saúde e que portanto o que a professora Jodete
Bayer Gommes Fullgraf aponta vai na direção da necessidade do NDI ter professor
plantonista e que isso é possível com a diminuição de número de grupos. Relembra que os
Colégios de Aplicação não têm a obrigação de atender a demanda. Explicita que a PróReitoria de Assuntos Estudantis esta criando uma comissão para discutir creche para
crianças cujas famílias têm vulnerabilidade social e que a direção do NDI foi convidada
para compor esta comissão. Explica que os conselheiros do Centro de Ciências da
Educação enfatizam que o NDI é quem deve definir o que deseja. A professora Márcia
Regina Stemmer da Silva Goulart reforça a fala da professora Jodete Bayer Gommes
Fullgraf dizendo que sentiu dificuldade de elaborar o documento solicitado. Concorda que
esses aspectos são interligados. Fala que o documento sobre os Colégio de Aplicação é
muito claro na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por isso tais discussões
tem relação entre si. Diz que se houver um processo administrativo fica mais fácil analisar e
elaborar um parecer. O representante das famílias, Carlos Henrique Lemos Soares explica o
porquê de sua participação na reunião de colegiado mencionada por Márcia Goulart da
Silva Stemmer e Jodete Bayer Gommes Fullgraf. Entende que o documento deve ser um
documento norteador, com objetivo de expor o problema e dar início à discussão.
Considera que o documento enviado à procuradoria deve ser um documento abrangente e
não uma pergunta que demandasse resposta sim ou não. Afirma que é preciso saber o que
perguntar à procuradoria e quais são as medidas que o NDI e a UFSC devem tomar.
Conclui que a manifestação da procuradoria é uma expressão para toda comunidade sobre o
assunto e que portanto, necessitamos do respaldo do procurador na UFSC. A presidente
ressalta que o Estatuto da UFSC trata da Educação Básica e que o NDI tem representação
em diferentes instancias da UFSC. Márcio Holsbach Costa explicita que ao encaminhar a
pauta desta reunião aos outros pais não houve manifestações contrárias sobre a abertura do
NDI a comunidade. Destaca que a educação infantil do NDI está presente no segundo
artigo, oitavo Parágrafo do Estatuto da UFSC. Considera que a preocupação dos pais é a
manutenção do atendimento dos grupos que estão abertos e que a possibilidade de não
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início do segundo semestre causa angústia e preocupa os pais. Afirma que a prioridade deve
ser os problemas urgentes como este. Considera que não haveria restrição dos pais quanto a
abertura à comunidade e sim o não atendimento de algum grupo. A presidente explica o
empenho feito para trazer uma professora da carreira da educação básica que estava em
desvio de função na UFSC e a efetivação de sua lotação no NDI a partir do dia treze de
junho. Informa que a mencionada professora obteve férias pela chefia anterior, a partir do
dia dez de junho e que deverá se apresentar no NDI no dia vinte e oito de junho. Marcio
Holsbach Costa solicita informação sobre o que o NDI pensa em fazer a partir do dia da
apresentação da professora, caso ela não se apresente. A presidente esclarece que está
sendo discutido sobre como ficará a situação do Grupo 1 matutino caso a professora não se
apresente. A professora Jodete Bayer Gomes Fullgraf comenta que a própria comissão do
regimento do NDI poderia tratar da abertura da comunidade baseada nos documentos
existentes. Explica que o NDI deve posicionar sua atuação no sentido de atuar na condição
que tem, lidar com os códigos de vagas que tem, não abrindo vagas para crianças novas,
por exemplo. Carlos Henrique Lemos Soares considera que levantar expectativas e depois
não dar conta é muito complicado. Pergunta se a portaria para substituição resolve o
problema do NDI. A presidente explica que, provavelmente, a portaria resolverá. Marcio
Holsbach Costa aponta sua preocupação com o fato de correr-se o risco de não ter a
professora no dia vinte e oito de junho. Considera que há a possibilidade de solução jurídica
e que o NDI, a direção, é responsável pela sua administração. Considera que a fala de
Jodete Bayer Gommes Fullgraf de diminuição de grupo é perfeita e que deveria ser tomada
antes de vir o problema. A presidente esclarece que o Colegiado é a instância superior do
NDI. A professora Sonia Maria Jordão Castro discorda da afirmação do Marcio Holsbach
Costa, comentando que todos os problemas do NDI são pensados antecipadamente e que a
impressão de que não há planejamento do NDI não é verdadeira, porém algumas situações,
às vezes, fogem do controle, como por exemplo, os contratos dos professores substitutos do
ano anterior. A presidente esclarece que no ano passado entramos em férias de final de ano
com a certeza de que os contratos das professoras substitutas seriam renovados e que no
período de publicação do edital estas contratações estavam confirmadas, possibilitando a
abertura dos vinte e dois grupos de crianças. Que no decorrer das férias, em janeiro,
recebeu a notícia da interrupção dos contratos das professoras substitutas. A professora
Soraya Franzoni Conde diz que não tem notícias de que o Centro de Ciências da Educação
resolve os problemas de falta de professores com o seu quadro reduzido. Comenta inclusive
que famílias engajadas cobram pelo movimento de greve. A presidente pergunta sobre a
continuidade da questão de abertura das vagas do NDI para a comunidade. Carlos Henrique
Lemos Soares sugere que haja uma agenda para discutir o assunto. Jodete Bayer Gommes
Fullgraf considera que a discussão não deva ser de colegiado, mas sim várias discussões
abertas, convidando técnicos administrativos do NDI/comunidade/estudante/pais. A
presidente pergunta se fica mantida a elaboração do documento para ajudar na discussão. A
professor Eloisa Raquel de Oliveira considera que sim, pois ajudaria na discussão
especialmente se for divulgado antes da agenda de discussões indicada. As professoras
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer e Marilene Dandolini Raupp, além do Carlos
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Henrique Lemos Soares, ficam responsáveis pela elaboração do documento que norteará a
discussão e farão uma proposta de agenda das discussões. A professora Giandréa Reuss
Strenzel lembra que o NDI deve agendar uma reunião de Colegiado para aprovar o relatório
de estagio probatório das professoras que ingressaram no NDI no último concurso público.
A professora Jodete Bayer Gommes Fullgraf sugere que haja a definição de uma hora e
meia do dia de atendimento de pais para esta reunião. Segue-se para o próximo ponto de
pauta. A professora Giandréa Reuss Strenzel relata sobre o projeto de pesquisa da
professora Soraya Franzoni Conde. Explicita os objetivos da pesquisa, considera a
investigação instigante e importante, que a professora obteve importantes resultados até o
momento e é de parecer favorável. Aprovado. Na sequencia, apreciação da pesquisa da
professora Pricilla Cristine Trierweiler. A relatora professora Verena Wiggers explicita os
objetivos da pesquisa e as bases teóricas. Considera uma pesquisa importante para a área e
por isso é de parecer favorável. Aprovado. O Projeto de pesquisa da professora Caroline
Machado Momm é relatado pela professora Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. A
relatora explicita aspectos gerais do projeto de pesquisa e é de parecer favorável. Aprovado.
O projeto de pesquisa da professora Josiana Piccolli, relatado pela professora Sonia Maria
Jordão que explicita aspectos gerais do projeto, os objetivos e é de parecer favorável por
considerar importante para a área a pesquisa. Aprovado. O projeto de pesquisa da
professora Regina Ingrid Bragagnolo, é relatado pela professora Graziela Beretta Lopez. A
relatora cita os objetivos da investigação e considera relevante a pesquisa, sendo de parecer
favorável. Aprovado. Segue se para a alteração do PIT da professora Thaisa Neiverth que
solicita a retirada do projeto vinculado a professora Roselane Fátima Campos, e solicita o
acréscimo da participação no projeto de pesquisa coordenado pela professora Jodete Bayer
Gommes Fullgraf, além da inserção no Curso de Especialização em Educação Infantil,
como coordenadora local da região de Florianópolis. Aprovado. 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, vinte e sete de junho de
2011.

