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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
primeira reunião ordinária do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no dia
vinte e seis de março de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos, no auditório do Núcleo
de Desenvolvimento infantil. Presentes a coordenadora administrativa Dalânea Cristina Flôr; as
coordenadoras pedagógicas Sonia Maria Jordão de Castro e Marcia Regina Goulart da Silva
Stemmer; as professoras efetivas Débora Cristina de Sampaio Peixe, Giandréa Reuss Strenzel,
Giseli Day, Jane Cunha Pacheco, Jodete Bayer Gomes Füllgraf, Josiana Piccoli, Juliane Mendes
Rosa La Banca, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick, Sônia Mary Valente
Bayestorff, Soraya Franzoni Conde, Thaisa Neiverth; as representantes de técnicos
administrativos em educação: Isabel Cristina da Rosa e Valdete Oliveira Martins; a representante
dos professores substitutos Flora Bazzo Schmidt e o representante das famílias Marcio Holsbach
Costa e Renata Freitas. Justificaram ausência as professoras Caroline Machado Momm, Graziela
Maria Beretta López, Pricilla Cristine Trierweiller, Ligia Mara Santos, Sandra Maria Bayestorff e
a coordenadora de saúde Elfy Margrit Göhring Weiss. A presidente, Marilene Dandolini Raupp,
inicia a reunião com a apreciação da pauta de número cem. Juliane Mendes Rosa La Banca
sugere retirada do último parágrafo referente e-mail. Aprovado. Segundo ponto de pauta: Plano
Interno de Trabalho da professora Sonia Mary Valente Bayestorff. Carga horária didática: ensino
vinte e quatro horas, planejamento dez horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: portal do
professor duas horas; administrativa: colegiado uma hora. Aprovado. Plano interno de trabalho
da professora Giandréa Reuss Strenzel. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas,
planejamento três horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: portal do professor uma hora,
NDI Comunidade uma hora; Pesquisa: cinco horas; administrativa: colegiado uma hora;
Formação: duas horas. Plano interno de trabalho da professora Debora Cristina de Sampaio
Peixe. Carga horária Didática: ensino vinte e quatro horas, planejamento quatro horas, reunião
pedagógica três horas; extensão: Curso de Especialização em Educação Infantil uma hora, projeto
biblioteca uma hora, NDI Comunidade uma hora, Portal do professo uma hora; administrativa:
colegiado uma hora; Formação: Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Ontologia Critica uma hora,
Seminário em Ontologia Crítica duas horas, inclusão uma hora. A professora informa que uma
hora destinada ao Curso de Especialização em Educação Infantil será alocada, com o término dos
trabalhos, para o Portal do Professor, passando a destinar para esta atividade duas horas. Plano

31
32
33
34
35
36
37
38
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

interno de trabalho da professora Juliane Mendes Rosa La Banca. Carga horária didática: ensino
vinte e quatro horas, planejamento cinco horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: NDI
Comunidade uma hora, TV Escola duas horas; Pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisa em
Políticas da Educação Infantil, quatro horas; Administrativa: colegiado uma hora. Plano interno
de trabalho da professora Jane Cunha Pacheco. Carga horária Didática: atividade de ensino vinte
e quatro horas, planejamento onze horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: NDI
Comunidade uma hora; Administrativa: colegiado uma hora. plano interno de trabalho da
professora Rose Elaine de Liz Waltrick. Carga horária didática: atividade de ensino vinte e quatro
horas, planejamento nove horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: NDI Comunidade uma
hora, TV Escola duas horas; Administrativa: colegiado uma hora. Aprovado Plano interno de
trabalho da professora Jodete Bayer Gomes Füllgraf. Carga horária didática: atividade de ensino
vinte e quatro horas, planejamento seis horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: duas
horas; Pesquisa quatro horas; Administrativa: colegiado uma hora. Plano interno de trabalho da
professora de Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. Carga horária de ensino dez horas;
Extensão: NDI Comunidade e evento científico vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre
Ontologia Critica duas horas; Pesquisa seis horas; Administrativa: Conselho Universitário uma
hora, Câmara de Extensão do Centro de Ciências da Educação uma hora; coordenação
pedagógica dez horas; Coordenação de Extensão dez horas. Em votação: Aprovado com um voto
contrário do representante das famílias, Márcio Holsbach Costa, com a seguinte ressalva: reitera a
posição das famílias que colocam em dúvida a carga horária de ensino da coordenação
pedagógica, pois consideram irregular. Ele explica que entrou com processo sobre o assunto junto
a Reitoria. Toma como base a Resolução número trinta e dois no seu artigo segundo. Plano
interno de trabalho da professora Sonia Maria Jordão de Castro. Carga horária de ensino: dez
horas; coordenação pedagógica vinte horas; projeto de inclusão cinco horas; NDI Comunidade
uma hora; TV Escola duas horas; Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas da Educação Infantil
duas horas. Em apreciação: Marcio Holsbach Costa pergunta se a professora já possui portaria do
Reitor. A professora Sonia Maria Jordão de Castro informa que sim mas não têm o documento
em mãos. A presidente Marilene Dandolini Raupp confirma a existência da portaria. Marcio
Holsbach Costa solicita vistas a portaria. A aprovação é adiada para próxima reunião do
colegiado. Plano interno de trabalho da professora de Soraya Franzoni Conde. Carga horária
didática: ensino vinte e quatro horas, planejamento três horas, reunião pedagógica três horas;
Extensão: TV Escola duas 2 horas, NDI Comunidade uma hora; Pesquisa duas horas;
Administrativa: colegiado uma hora; Formação: doutorado quatro horas. Informa que ao finalizar
o doutorado as horas serão transferidas para planejamento. Plano interno de trabalho da
professora Flora Bazzo Schmidt. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas,
planejamento sete horas, reunião pedagógica três horas, plantão cinco horas; Administrativa:
colegiado uma hora. Aprovado. Plano interno de trabalho da professora Regina Ingrid
Bragagnolo. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas, planejamento cinco horas,
reunião pedagógica três horas; Extensão: NDI Comunidade uma hora; Pesquisa: duas horas;
Administrativa: colegiado uma hora; Formação: doutorado quatro horas. Informa que ao terminar
o doutorado as horas irão para o projeto de inclusão. Em apreciação: Giandréa Reuss Strenzel
questiona sobre a especificação de horas para o projeto de inclusão. Sonia Maria Jordão de Castro
explica a importância e a especificidade do caso da criança que a professora Regina Ingrid
Bragagnolo atenderá. Esclarece que Regina Ingrid Bragagnolo terá que se deslocar para
diferentes lugares especializados que atendem a criança. Aprovado. Plano interno de trabalho da
professora de Josiana Piccoli. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas, planejamento
três horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: projeto biblioteca uma hora; Pesquisa: três
horas; Administrativa: colegiado uma hora; Formação cinco horas. Aprovado. Plano interno de
trabalho da professora Thaisa Neiverth. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas,

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

planejamento seis horas, reunião pedagógica três horas; Extensão: NDI Comunidade uma hora,
Curso de Especialização em Educação Infantil uma hora; Pesquisa: projeto de 0 à 3 anos uma
hora; Administrativa: colegiado uma hora; Formação: Grupo de Estudos sobre Política, Educação
e Trabalho uma hora, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Ontologia Critica uma hora, II Encontro
de Teoria Social, Educação e Ontologia Crítica,evento científico vinculado ao Grupo de Estudos
e Pesquisa sobre Ontologia Critica uma hora. Informa que ao finalizar a o Curso de
especialização em educação infantil, as horas serão remanejadas para o Grupo de Estudos e
Pesquisa em Políticas da Educação Infantil. Aprovado. Plano interno de trabalho da professora
Giseli Day. Carga horária didática: ensino vinte e quatro horas, planejamento sete horas, reunião
pedagógica três horas; Extensão: NDI Comunidade uma hora, Curso de Especialização em
Educação Infantil duas horas; Administrativa: colegiado uma hora; Formação: Grupo de Estudos
e Pesquisa sobre Ontologia Critica duas horas. Ao finalizar o Curso de Especialização em
Educação Infantil as horas serão destinadas ao planejamento pedagógico. Aprovado. Terceiro
ponto de Paula: Proposta de ministração de disciplina no PPGE da UFSC. Proponente professora
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. Relatora professora Sonia Maria Jordão de Castro. A
relatora considera que a “...pós-graduação é um importante campo de atuação a ser trilhado pelos
professores do NDI, assim é de parecer favorável. Marilene Dandolini Raupp afirma a
importância da participação da professora na disciplina e para contribuir na apreciação do debate
relembra que a carga horária total da coordenação pedagógica é de trinta horas semanais, portanto
questiona se seria viável os horários para a disciplina serem retirados das trinta horas. Márcia
Regina Goulart da Silva Stemmer explica que com tal disciplina pretende abrir precedente para
que outras professoras possam atuar na pós-graduação em educação, portanto é importante que
seja considerada carga horária de ensino. Soraya Franzoni Conde considera essa participação
importante para promover a articulação entre teoria e prática. Jodete Bayer Gomes Fullgraf
concorda com a participação da professora na disciplina e defende que esteja contemplada nas
trinta horas destinadas a coordenação pedagógica, pois, segundo ela, atuar como professora Curso
de Especialização e Educação Infantil, coordenado pelo Núcleo de Desenvolvimento Infantil, foi
muito interessante porém, a carga horária extra plano interno de trabalho exigiu um esforço
bastante grande para garantir a qualidade do trabalho com a qual os profissionais do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil fazem questão de atuar. Giandrea Reuss Strenzel também se manifesta
favoravelmente a inclusão da disciplina no plano interno de trabalho da professora, pois relembra
que a carga horária de vinte a quatro horas aula, do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, é
incompatível com a participação docente em especialização. Fica definido que a disciplina ficará
alocada como horas de ensino e se somará as outras dez horas, ou seja, a professora terá
registrado quatorze horas de ensino neste semestre mais vinte horas dedicadas a coordenação.
Aprovado. Na sequência, a presidente informa que o Ministério Público Federal entrou com uma
ação judicial com um pedido de liminar para determinar que o Núcleo de Desenvolvimento
infantil abra as vagas de ingresso e permanência das crianças para a comunidade em geral.
Realiza a leitura da resposta do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, sobre o assunto, solicitada
pela procuradoria desta universidade. Ato contínuo, a presidência deu por encerrada a sessão, da
qual, para constar, eu, Dalânea Cristina Flôr, pedagoga, coordenadora administrativa no Núcleo
de Desenvolvimento Infantil, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela
presidência e demais membros. Florianópolis, vinte e seis de março de dois mil e doze.

