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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
terceira reunião ordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no dia
vinte e oito de maio de dois mil e doze, às dezoito e trinta horas, no auditório do NDI. 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 Gomes Fullgraf, Josiana Piccolli, Juliane Mendes Rosa La Banca, Pricilla Christine
Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick, Soraya Franzoni Conde,
Thaisa Neiverth, Jane Cunha Pacheco, Sonia Mary Valente Bayestorff; os representantes de
técnicos administrativos em educação: Isabel Cristina da Rosa e Valdete de Oliveira Martins; a
representante de professores substitutos: Flora Bazzo Schmidt; o representante das famílias:
Marcio Holsbach Costa Renata Freitas. Justificaram ausência: as professoras: Giandréa Reuss
Strenzel, Carolina Shimomura e Gisele Day. A Coordenadora Administrativa: Dalânea Cristina
Flôr. A presidente Marilene Dandolini Raupp inicia a reunião apresentando a pauta para
apreciação. Aprovada. Na sequencia, segue em apreciação a ata de número cento e um. Rose
Elaine de Liz Waltrick destaca que seu entendimento em relação ao Plano Interno de Trabalho da
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer era que a ministração da disciplina no Programa de Pós
Graduação em Educação foi aprovada fora das trinta horas destinadas a coordenação pedagógica,
de pesquisa e de ensino. Marilene Dandolini Raupp comenta que seu entendimento foi o mesmo,
mas, informa que ao consultar Dalânea Cristina Flôr esta afirmou que foi aprovada dentro das
trinta horas mencionadas. Fica decidida a transferência da aprovação da ata para a próxima
reunião. Segundo ponto de pauta: reapreciação do Plano Interno de Trabalho da professora
Regina Ingrid Bragagnolo. Com a finalização do doutorado, as duas horas destinadas para essa
formação foram assim distribuídas: uma hora para participar como membro no Comitê
Catarinense de Direitos Humanos e uma hora para coordenar o “Fazendo Gênero Infantil”, que
fará parte do Seminário Internacional “Fazendo Gênero. Aprovado. Terceiro ponto de pauta:
Progressão Funcional Vertical da Classe IV nível S para Classe DV nível 1 de Eloisa Helena Teixeira
Fortkamp. Aprovado. Quarto ponto de pauta: Progressão Funcional Horizontal da Classe DV nível 1
para Classe DV nível 2 da professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. Aprovado. Quinto ponto de
pauta: Progressão Funcional Horizontal da Classe D nível 2 para Classe D nível 3 da professora Jane
Cunha Pacheco. Aprovado. Sexto ponto de pauta: Progressão Funcional Horizontal da Classe D nível
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3 para Classe D nível 4 da professora Jane Cunha Pacheco. Aprovado. Sétimo ponto de pauta:
Progressão Funcional Vertical da Classe D nível 4 para Classe E nível 1 da professora Jane Cunha
Pacheco. Aprovado. Marilene Dandolini Raupp sugere a definição de uma comissão permanente

anual para realizar as análises das progressões docentes e sugere a Sonia Mary Valente
Bayestorff para presidi-la. A partir da constatação de que esta comissão somente poderia ser
composta por docentes que têm o nível de progressão mais elevado não foi possível aprovar a
sugestão. Marilene Dandolini Raupp relembra que as Comissões dos Estágios Probatórios têm a
função essencial de orientar e subsidiar o profissional avaliado. Em caso de problemas o
profissional deve receber as devidas orientações e isso precisa constar no processo. Soraya
Franzoni Conde solicita que não sejam feitos pedidos de documentos com prazos muito curtos.
Marilene Dandolini Raupp concorda e ressalta que os planejamentos pedagógicos devem estar
impressos e disponíveis todos os dias. Jodete Bayer Gomes Fullgraf sugere que os diversos
setores encaminhem às professoras em estágio probatório os possíveis documentos que poderão
ser solicitados para os pareceres serem feitos. Sonia Maria Jordão de Castro indica que as
comissões procurem a coordenação pedagógica, de pesquisa, de extensão e de saúde durante o
ano e não somente no período de elaboração dos pareceres parciais. Oitavo ponto de pauta:
informes. Marilene Dandolini Raupp destaca o edital de abertura de novas vagas no NDI e sua
preocupação sobre a possibilidade de permanência de vagas ociosas. Levanta a possibilidade de
integralização das mesmas. Informa que a comissão responsável pela elaboração da proposta ao
Conselho Universitário sobre a abertura das vagas do NDI para a comunidade geral tem
apresentado uma posição unânime quanto à abertura, porém, o critério de seleção está sendo
polêmico. Comenta que, na função de representante que está exercendo nesta comissão, sua
manifestação tem sido a favor do sorteio universal, sem outro critério de seleção, exceto
resguardar os 5% de vagas para as crianças com deficiência. Marilene Dandolini Raupp informa
que o Núcleo de Publicações do Centro de Ciências da Educação solicita a representação do NDI
no seu Conselho Editorial. Aprovados os nomes de Caroline Machado Momm, representante
titular e Jodette Bayer Gomes Fullgraf como suplente, até o final do ano de dois mil e doze.
Marilene Dandolini Raupp consulta os membros do colegiado sobre a proposta da direção e
coordenações de promover, na próxima parada pedagógica do dia dezoito de junho, um debate
sobre a Medicina na Educação Infantil. A idéia é compor uma mesa com alguns convidados para
subsidiar a discussão. Na sequência, Juliane Mendes Rosa La Banca e Thaisa Neiverth repassam
notícias sobre a participação no evento do Fórum Catarinense de Educação infantil, ocorrido nos
dias nove e dez de agosto em Joinville. Os temas em debate incluíram a creche noturna e a
política de financiamento. Marcio Holsbach Costa lembra que as portarias dos representantes das
famílias expiram em trinta dias. Solicita esclarecimento sobre a greve do transporte coletivo e
sugere uma comissão para equacionar este tipo de situação. Marilene Dandolini Raupp esclarece
que a iniciativa da direção foi informar o representante das famílias do NDI sobre as professoras
que dependiam do transporte com objetivo das mesmas se articularem e viabilizarem a chegada e
retorno das professoras ao NDI. Caroline Machado Momm pondera a iniciativa e Jodette Bayer
Gomes Fullgraf coloca em questão a não cobertura de seguro dos professores que vêm com as
famílias. Em caso de manutenção da greve, é aprovada a suspensão do atendimento às crianças
cujos grupos as professoras dependem do transporte coletivo. Eu, Josiana Piccolli, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais membros. Florianópolis,
vinte oito de maio de dois mil e doze.

