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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da
centésima segunda reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia quatorze de maio de 2012 às dezoito horas e trinta minutos, no
auditório do NDI, sob a presidência da Diretora Marilene Dandolini Raupp. Estavam
presentes a coordenadora pedagógica Sônia Maria Jordão de Castro; as professoras
efetivas: Caroline Machado Momm, Débora Cristina de Sampaio Peixe, Graziela Maria
Beretta López, Jodete Bayer Gommes Fullgraf, Juliane Mendes Rosa La Banca,
Giandrea Reuss Strenzel, Giseli Day; a representante dos técnicos administrativos
pedagoga Isabel Cristina da Rosa e Valdete Martins; a representante das professoras
substitutas: Flora Bazzo Schimidt; os representantes das famílias: Marcio Holsbach
Soares e Renata Freitas. Justificaram ausência as professoras Josiana Piccolli, Carolina
Shimomura Spinelli, Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer, Regina Ingrid
Bragagnolo, Thaisa Neiverth, Sonia Mary Valente Bayestorff; a coordenadora de saúde,
Elfy Margrit Gohring Weiss e a coordenadora administrativa Dalânea Cristina Flôr. Não
justificaram ausência as professoras Pricilla Cristine Trierweiller, Rose Elaine de Liz
Waltrick e Soraya Franzoni Conde. A presidente do Colegiado deu início à reunião
indagando se havia alguma inclusão na pauta. Foi incluído o plano interno de trabalho
das professoras Juliana Homem dos Passos e Caroline Machado Momm e da
coordenadora pedagógica Sônia Maria Jordão de Castro; a progressão horizontal da
professora Sonia Mary Valente Bayestorff. Primeiro ponto da pauta: Apreciação da ata
número cento e um. Giandréa Reuss Strenzel solicita que a carga horária destinada à
formação, presente em seu plano interno de trabalho, seja especificada como horas
referentes à participação no grupo estudos e pesquisa sobre ontologia crítica. Lembra
que não há registro da participação da professora Márcia Regina Goulart da Silva
Stemmer na disciplina “Seminário Especial sobre Ontologia Crítica e o Conhecimento:
questões teórico-metodológicas na pesquisa em educação”, aprovada na reunião
anterior. A aprovação da ata ficará para próxima reunião. Segundo ponto da pauta:
Plano Interno de Trabalho da coordenadora pedagógica Sônia Maria Jordão de Castro.
Aprovado com um voto contrário do representante das famílias Márcio Holsbach
Soares. Terceiro ponto de pauta: Plano Interno de Trabalho da professora Juliana
Homem dos Passos. Carga didática: ensino, vinte e quatro horas/aula; planejamento,
oito horas; reunião pedagógica, três horas; plantão, cinco horas. Aprovado. Quarto
ponto de pauta: Plano Interno de Trabalho da professora Caroline Machado Momm.
Carga didática: ensino, vinte e quatro horas/aula; planejamento três horas; reuniões
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pedagógicas três horas; pesquisa “Eixos norteadores do projeto 0 a 3 anos”, duas horas;
extensão: projeto da biblioteca, duas horas e Portal do Professor, uma hora;
administrativo; uma hora para o Colegiado; formação NEPESC, duas horas e Grupo de
Estudos da Teoria Crítica, duas horas. Aprovado. Marilene Dandolini Raupp aproveita
esse momento para parabenizar a professora Carolina Machado Momm pela defesa de
sua tese de doutorado. Quinto ponto de pauta: Progressão funcional horizontal da
professora Sonia Mary Valente Bayestorff. Relatora professora Sonia Maria de Castro
Jordão. A relatora é de parecer favorável pois a professora obteve a pontuação
necessária. Aprovado. Sexto ponto de pauta: Apresentação da Proposta de Residência
Docente do Colégio Pedro II.. A relatora, Marilene Dandolini Raupp, afirma que a
CAPES solicita a adesão dos Colégios de Aplicação à proposta em pauta, pois apoia a
ideia da residência docente. Na proposta, o professor de educação infantil, que trabalha
à três anos na educação, teria a oportunidade de atuar no cotidiano da instituição durante
doze meses, quinhentas horas e receberia ao final uma certificação. O colégio Dom
Pedro II fará adesão ao projeto no segundo semestre deste ano. Flora Bazzo Schimidt
questiona se teriam professoras interessadas devido a carga horária de trabalho, e faz
uma comparação com a residência médica, onde o valor da bolsa é mais alto. Giandréa
Reuss Strenzel comenta que o Colégio Dom Pedro II possui privilégios por ter
legislação própria, que a proposta é interessante, mas que ao invés de aumento salarial
querem oferecer aos professores bolsas de trabalho. Marilene Dandolini Raupp
esclarece que o Colégio Pedro II não tem professores efetivos na educação Infantil, que
eles estão esperando a regulamentação do Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Juliane
Mendes Rosa La Banca questiona se estes cursistas entrariam na relação aluno por
professor. Marilene Dandolini Raupp responde que esta proposta deverá ser considerada
pelo CONDICAP, mas que não tem certeza. Márcio Holsbach Costa não concorda com
a residência docente, pois acarretaria acumulo de trabalho, diminuição dos dias letivos,
cansaço dos professores, fechamento de turmas. Giandrea Reuss Strenzel é favorável a
diminuição da carga horária e do segundo professor, pois assim como no ensino
superior, os professores do NDI precisam fazer ensino, pesquisa e extensão. Jodete
Bayer Gomes Fullgraf afirma que é necessário lutar pela diminuição da carga horária
dos professores do Núcleo de Desenvolvimento Infantil e por aumento salarial.
Comenta também que o Núcleo está sem representação no Forum Catarinense de
Educação Infantil. Ficou decidido que na próxima reunião, do dia vinte e oito de maio,
um profissional do Núcleo participará. Marilene Dandolini Raupp informa que haverá a
continuidade do Projeto NDI comunidade, da segunda edição do Curso de
Especialização, do Portal do professor e da TV Escola. E que por meio do PDE
educativo tem uma proposta de aperfeiçoamento docente de cento e oitenta horas em
parceria com o Centro de Ciências da Educação. Eu, Isabel Cristina da Rosa, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais membros.
Florianópolis, quatorze de maio de dois mil e doze.

