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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da nonagésima
sétima reunião extraordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no
dia oito de novembro de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de estudos do
NDI. Estavam presentes: a Coordenadora Administrativa: Dalânea Cristina Flôr; as
coordenadoras pedagógicas: Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer e Verena Wiggers; as
professoras efetivas: Débora Cristina de Sampaio Peixe, Giandréa Reuss Strenzel, Graziela
Maria Beretta Lopez, Jane Cunha Pacheco Derner, Jodete Bayer Gommes Fullgraf, Josiana
Piccolli, Juliane Mendes Rosa La banca, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick,
Sônia Mary Valente Bayestorff, Soraya Franzoni Conde, Thaisa Neiverth; os representantes de
Técnicos administrativos: Isabel Cristina da Rosa e Valdete de Oliveira Martins; a representante
de professores substitutos: Flora Bazzo Schmidt e o representante das famílias: Carlos Henrique
Lemos Soares. Justificaram ausência: as professoras Sônia Maria Jordão de Castro, Sandra Maria
Bayestorff, Pricilla Cristine Trierweiller, Giseli Day, Caroline Machado Momm, Ligia Mara
Santos; a coordenadora de saúde Elfy Margrit Göhring Weiss; o representante das famílias
Marcio Holsbach Costa. A presidente inicia a reunião propondo a correção do quarto ponto de
pauta para a seguinte redação: Manifestação do NDI sobre a abertura de vagas para a
comunidade, propõe também a inversão de pauta, passando os pontos dois e três para o final da
reunião. Aprovado. Primeiro ponto de pauta: Aprovação da ata número 96. Flora Bazzo Schmidt
aponta que seu nome foi redigido incorretamente. Antes de passar para o segundo ponto de pauta
o representante das famílias, Carlos Henrique Lemos Soares, solicita um momento para um
informe. Ele explicita os motivos que o levou a encaminhar o questionário sobre abertura das
vagas do NDI à comunidade aos pais (a maioria com opinião contrária a sua) tratado na reunião
anterior. Explica que apesar da crítica feita tanto pelo NDI quanto pelo representante das famílias
Marcio Holsbach Costa, considera importante o questionário ter sido aplicado. Explica que a
visão predominante dos pais está cristalizada, não conseguem ver o NDI com outra formatação.
Diz que o questionário trouxe o que é predominante entre os pais. Afirma que gostaria de dar um
retorno sobre as respostas para todos. Segundo ponto de pauta: Manifestação do NDI sobre a
abertura de vagas para a comunidade. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer lê o parecer
favorável à abertura das vagas do NDI para comunidade explicitando que houve o empenho de
toda a equipe do Núcleo na ampla divulgação e efetivação de mesas de conversas/debates sobre o
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assunto. Rose Elaine de Liz Waltrick sugere que seja incluído no relato a participação dos pais
nos momentos de conversas/debates, ainda que poucos tenham participado. A presidente solicita
que Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer leia a manifestação da Pró-Reitoria de Ensino da
Graduação. Carlos Henrique Lemos Soares fala da importância de deixar claro, no parecer, os
motivos da abertura das vagas e como funcionará a partir da aprovação. Sugere, por exemplo,
colocar que 100% das vagas novas serão abertas para a comunidade. Giandréa Reuss Strenzel
reitera a idéia do representante de pais, considerando que se deve escrever com detalhamento
suficiente para que, quem não está interado do assunto possa entender claramente. Sugere incluir
que não haverá reserva de vagas. Em votação. Um voto contrário, de Carlos Henrique Lemos
Soares, com a seguinte declaração: “coerente com as posições avaliadas, emitidas por meio de
questionários dos pais, sou de voto contrário a abertura das vagas do NDI para a comunidade,
considerando que o resultado do questionário foi 12 votos favoráveis e 19 votos contrários”. O
restante do Colegiado vota favoravelmente. Aprovado. Terceiro ponto de pauta: alteração da
Resolução Nº 35/CEPE, de 13 de outubro de 1994. Discute-se sobre a possibilidade de reserva de
vagas para deficientes. Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer esclarece que além de não haver
legislação que trate deste aspecto, na educação infantil nem sempre é possível identificar uma
deficiência na criança, assim não faz sentido a reserva de vagas. A presidente encaminha para
elaboração de uma minuta de resolução que altera todos os itens que tratavam do público restrito
(filhos de docentes, de técnicos administrativos e de estudantes) direcionando-o para público em
geral. Quarto ponto de pauta: Alteração da Portaria Normativa nº 024/GR de 24 de abril de 2009.
Dado a adiantado da hora a presidente sugere que este ponto fique para próxima reunião de
colegiado. Aprovado. Quinto ponto de pauta: Reconsideração do Plano Interno de Trabalho –
PIT, de Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. A presidente explica que a direção do NDI fez
o pedido, para o Reitor, de uma portaria ou função gratificada - FG para legalizar a situação das
coordenadoras pedagógicas, de pesquisa e extensão no NDI. Márcia Regina Goulart da Silva
Stemmer apresenta as reconsiderações de seu PIT, definindo: 10 horas para ensino, 10 horas para
extensão, 10 horas para coordenação pedagógica, 4 para Grupo de Estudos sobre Ontologia
Crítica - GEPOC e 6 horas para pesquisa. Apreciação. Aprovado. PIT de Verena Wiggers: 10
horas para ensino, 10 horas para extensão, 10 horas para coordenação pedagógica, 3 horas para
pesquisa e 7 horas para extensão. Apreciação. Aprovado. Para finalizar a reunião a presidente
retoma a discussão sobre a participação do NDI no CONDICAP e sua saída da ANUUFEI.
Explica que a opção pelo CONDICAP não significa que o NDI não irá dar apoio a ANUUFEI.
Informa que Dulce Tristão comentou que futuramente deve haver a publicação de uma portaria
que trate tanto do CONDICAP quanto da ANUUFEI. 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 novembro de 2011.

