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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
nonagésima quarta sessão, extraordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento
Infantil, realizada no dia oito de agosto de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta
minutos, na sala de reuniões do NDI, sob a presidência da Diretora Marilene Dandolini
Raupp. Estavam presentes a Coordenadora Administrativa Dalânea Cristina Flôr; a
Coordenadora de Saúde Elfy Margrit Göhring Weiss; as Coordenadoras Pedagógicas
Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer e Verena Wiggers; as professoras efetivas:
Caroline Machado Momm, Debora Cristina de Sampaio Peixe, Giandréa Reuss Strenzel,
Graziela Maria Beretta López, Jodete Bayer Gommes Fullgraf, Josiana Piccolli, Juliane
Mendes Rosa La Banca, Pricilla Christine Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose
Elaine de Liz Waltrick, Sônia Maria Jordão de Castro, Soraya Franzoni Conde; as
representantes das professoras substitutas: Flora Bazzo Schimidt; o representante das
famílias: Marcio Holsbach Costa. Justificaram ausência as professoras efetivas Giseli Day,
Sonia Mary Valente Bayestorff, Thaisa Neiverth e a representante dos Técnicos
Administrativos Pedagoga Isabel Cristina da Rosa. Falta sem justificativa: professora
efetiva Sandra Maria Bayestorff e a Técnica Administrativa Valdete Oliveira Martins. A
presidente Marilene Dandolini Raupp deu início a reunião dando as boas vindas a
professora efetiva Juliane Mendes Rosa La Banca que iniciou suas atividades no NDI no
dia vinte e sete de julho. Informa que a aposentadoria da professora Eloisa Raquel de
Oliveira foi publicada no Diário Oficial dia quatro de agosto de dois mil e onze e que a
direção do NDI solicitará ao Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de
Pessoas (DDPP) a contratação de uma professora substituta para repor a vaga da
mencionada aposentadoria. Elfy Margrit Göhring informa que dia dezesseis de agosto
haverá vacinação da póliomelite no NDI às nove e às quatorze horas. Informa também que
a nutricionista, Melina Valério dos Santos, que atuará vinte horas semanais no NDI já se
apresentou e iniciou seus trabalhos no período da manhã. A presidente explica que o Centro
de Ciências da Educação está ciente das dificuldades do NDI para continuar as atividades
com as crianças em razão da greve dos servidores Técnicos Administrativos e que na
reunião dos diretores dos Centros de Ensino com o reitor, ficou definido que cada Centro
de Ensino avaliará sobre a continuidade dos trabalhos neste início do segundo semestre.
Afirma que o NDI está com dificuldades pela falta do funcionamento do setor saúde, da
secretaria e a falta de materiais, porém segundo o diretor do Departamento de Materiais e
Serviços Gerais da universidade, serão comprados para o NDI alguns materiais básicos de
higiene. Na sequencia, coloca em apreciação a ata de número noventa e três. Aprovada.
Segundo ponto de pauta: estágio probatório da professora Pricilla Cristine Trierweiller cuja
presidente é a professora Rose Elaine de Liz Waltrick. O relato descreve o plano interno de
trabalho da professora e sugere a aprovação do período de estágio probatório. Em
apreciação. Aprovado. Terceiro ponto de pauta: Estágio probatório de Soraya Franzoni
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Conde. O parecer, lido por Jodete Bayer Gommes Fullgraf descreve o plano interno de
trabalho da professora, considera que as inclusões de materiais solicitadas foram feitas e
que o processo está de acordo com as exigências, por isso é de parecer favorável. Em
apreciação. Aprovado. Quarto ponto de pauta: Projeto de pesquisa solicitado pelas
professoras Caroline Machado Momm, Regina Ingrid Bragagnolo, Josiana Piccolli, Thaisa
Neiverth e Verena Wiggers relatado pela professora Sonia Maria Jordão de Castro. O relato
descreve os objetivos do pré-projeto de pesquisa com bebês e é de parecer favorável. A
presidente lembra que já houve uma pesquisa deste tipo para essa faixa-etária no NDI e
sugere que o grupo a considere. Giandrea Reuss Strenzel informa que está em andamento a
elaboração de um artigo, de sua autoria, sobre a temática. A presidente informa que há um
convite para o NDI de uma publicação sobre bebês e que é possível a professora Giandréa
Reuss Strenzel apresentar este artigo, caso tenha interesse. Giandrea Reuss Strenzel
comenta que não é possível num curto prazo. Verena Wiggers explica que o pré-projeto
sugere um resgate ao material que o NDI já produziu sobre o assunto. Jodete Bayer
Gommes Fullgraf explica que teve um projeto de pesquisa sobre política voltado à bebês,
mas que há outros trabalhos como o da Qualidade da Educação Infantil e como o da
professora Giandréa Reuss Strenzel além de relatórios que podem ser utilizados para este
artigo. Verena Wiggers lembra que há a base de dados da pesquisa feita em parceria com o
Ministério da Educação e Cultura que também pode ser utilizada. Jodete Bayer Gommes
Fullgraf sugere ampliar o cronograma. Verena Wiggers afirma que o cronograma
apresentado trata somente da elaboração do projeto. Em apreciação. Aprovado. O quinto
ponto de pauta é retirado e será retomado na próxima reunião. Sexto ponto de pauta: projeto
sobre biblioteca do NDI, solicitantes Carolina Machado Momm, Debora Cristina de
Sampaio Peixe e Josiana Piccolli, relatado por Sônia Mary Valente Bayestorff lido por Elfy
Margrit Göhring Weiss. O relatório descreve o pré-projeto de pesquisa e sugere sua
aprovação. Soraya Franzoni Conde sugere que este projeto tenha um desdobramento em
projetos de extensão e que possibilite a vinda de bolsistas de biblioteconomia. Em
apreciação. Aprovado. Retirado o sétimo ponto de pauta. Discuti-se sobre a necessidade ou
não de passar atividade de extensão no colegiado. Jodete Bayer Gommes Fullgraf explica
que há dois tipos de registros de extensão: atividades de extensão e projeto de extensão e
que as atividades de extensão devem ser registradas no SIAREX, não necessitam serem
apreciadas no Colegiado mas constar dos relatórios individuais. Rose Elaine de Liz
Waltrick considera que o registro do SIAREX não inviabiliza a passagem de atividades no
colegiado para que todos tenham conhecimento. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer,
coordenadora de extensão, explica que existe uma resolução sobre o assunto, que o NDI
precisa seguí-la, para tanto pode socializá-la ao grupo. A presidente concorda que é
importante a socialização, especialmente quando a atividade de extensão inclui vários dias
de trabalho em momentos distintos. Na sequencia a presidente comenta outros informes:
justifica que a não elaboração de informes às famílias para iniciar o semestre se deu em
razão da quantidade de trabalho, o acúmulo de tarefas para cobrir os setores com servidores
em greve, porém a direção do NDI tentará enviar o mais breve possível, pois é fundamental
informar as famílias sobre a portaria que possibilita contratar professores substitutos, entre
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outras questões. Informa que Rose Elaine de Liz Waltrick vai representar o Conselho
Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições Federais de
Ensino (CONDICAP) na reunião da Associação Nacional das Unidades Universitárias
Federais de Educação Infantil (ANUUFEI) em Brasília, substituindo a professora Giandréa
Reuss Strenzel que decidiu não assumir tal representação. Giandrea Reuss Strenzel explica
os motivos pelos quais não foi possível manter a mencionada representação. Para finalizar a
presidente informa que há possibilidades de realização de uma pesquisa do NDI juntamente
com o professor e pesquisador Moyses Kulhmann Junior da Fundação Carlos Chagas de
São Paulo e professor da Universidade São Francisco no mesmo estado e que o foco das
suas pesquisas é a história da educação infantil. Finaliza a reunião afirmando que o NDI,
apesar das dificuldades e problemáticas nos últimos meses, inicia o segundo semestre com
duas grandes conquistas que é motivo de comemoração: a contratação das professoras
substitutas e o ingresso da professora efetiva Juliane Mendes Rosa La Banca. 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, oito de agosto de 2011.

