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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
quinta reunião, extraordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no
dia vinte e quatro de setembro de dois mil e doze, às dezoito e trinta horas, no auditório do
Núcleo. Estavam presentes: Coordenadora Administrativa: Dalânea Cristina Flôr; a coordenadora
pedagógica: Sônia Maria Jordão de Castro; as professoras efetivas: Carolina Shimomura Spinelli,
Débora Cristina de Sampaio Peixe, Giandréa Reuss Strenzel, Gisele Day, Jodete Bayer Gomes
Fullgraf, Caroline Machado Momm e Josiana Piccoli, Juliane Mendes Rosa La Banca, Regina
Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick, Soraya Franzoni Conde, Thaisa Neiverth. As
representantes de técnicos administrativos em educacão: Isabel Cristina da Rosa e Valdete de
Oliveira Martins. A representante das famílias: Renata Freitas. Justificaram ausência a
coordenadora pedagógica: Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer; as professoras: Graziela
Maria Beretta Lópeze e Pricilla Cristine Trierweiller. A presidente inicia a reunião com a
apreciação da pauta. Excluem-se os pontos quatro e cinco da pauta. Primeiro ponto de pauta:
Apreciação da ata de número cento e quatro. Elaine de Liz Waltrick solicita o adiamento da
aprovação tendo em vista envio muito próxima da reunião. Aprovado. Segundo ponto de pauta.
Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades do Núcleo de Desenvolvimento Infantil
referente ao ano de dois mil e onze e plano de trabalho para dois mil e doze. Caroline Machado
Momm relata sobre completude do relatório, aponta a diminuição do número de docentes
substitutos, o aumento do trabalho para os docentes, a grande carga horária. Apreciação:
Giandréa Reuss Strenzel lembra que o relatório de atividades da Coordenação de Extensão do
Núcleo passava anualmente por apreciação e aprovação do Colegiado. Marilene Dandolini Raupp
explica que no relatório anual do Núcleo de Desenvolvimento Infantil constam todos os dados do
Núcleo. Valdete de Oliveira Martins questiona a ausência de seu nome no relatório. Giandréa
Reuss Strenzel solicita que seja registrado em ata o pedido de que os representantes institucionais
do Conselho de Unidade do Centro de Educação, Câmara de Pesquisa e Extensão, Coordenação
do Curso de Pedagogia entre outros socializem as convocações e relatos das reuniões, semelhante
ao que vem ocorrendo com a socialização do conselho Universitário. Encaminha-se que
correções de forma serão enviadas para e-mail pessoal de Marilene Dandolini Raupp, esta
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informa que o relatório será colocado no site do Núcleo. Renata Freitas considera importante
deixar no relatório somente as falas que representam posições de grupos de famílias e não falas
isoladas. Aprovado. Terceiro ponto de pauta: Progressão funcional horizontal, Classe D4 Nível 4
para Classe D5 Nível 1, de Giandréa Reuss Strenzel. A professora apresentou a pontuação
necessária. Aprovado. Quarto ponto de pauta: Progressão funcional horizontal, Classe E Nível 2
para Classe E Nível 3 de Rose Elaine de Liz Waltrick. A professora apresentou a pontuação
necessária. Aprovado. Quinto ponto de pauta: Progressão de progressão funcional horizontal,
Classe E Nível 3 para Classe E Nível 4, de Rose Elaine de Liz Waltrick. A professora apresentou
a pontuação necessária. Aprovado. Sexto ponto de pauta: Apreciação e aprovação do segundo
semestre do processo de estágio probatório de Juliane Mendes Rosa La Banca. A professora
cumpriu com todas as suas obrigação, apresentando as comprovações documentais necessárias.
Apreciação. Aprovado. Sétimo ponto de pauta: Composição da comissão para elaboração do
calendário de ensino para o ano de dois mil e treze. Fica adiada para a próxima reunião de
colegiado. Oitavo ponto de pauta: Apreciação e aprovação da representação do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil na Comissão para Política de Creche na Universidade Federal de Santa
Catarina. Aprovado que o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Politica na Educação Infantil
assumará a composição da comissão. Nono ponto de pauta: Apreciação e aprovação de uma
proposta de critérios de composição da Comissão de Elaboração do Regimento do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil. Renata Freitas defende que o representante das famílias na comissão
deve ser o representante das famílias do colegiado. Juliane Mendes Rosa La Banca considera que
o representante das famílias não precisa ser necessariamente o mesmo do colegiado. Elaine de
Liz Waltrick considera importante a presença de um professor do Centro de Ciências da
Educação, porém afirma não precisar necessariamente ser um professor da área de educação
infantil. Dalânea Cristina Flôr sugere que não haja um representante da direção tendo em vista
que a ideia é ter uma representante de técnico administrativo em educação e um representante de
docente, mesmas categorias que compõem a direção. A proposta fica em cinco pessoas: um
representante de técnico administrativo em educação, um representante de docente, um
representante da direção, um representante das famílias e um professor de Departamento do
Centro de Ciências da Educação. Aprovado. Décimo ponto de pauta: informes. Dalânea Cristina
Flôr informa que a eleição para representantes das famílias no Colegiado do Núcleo foi adiada
para o dia dez de outubro de dois mil de doze. Caroline Machado Momm sugere que Renata
Freitas divulgue entre as famílias. As professoras sugerem que o horário de votação seja ampliado
de forma que a urna esteja aberta das sete horas e vinte minutos até as dezoito horas e dez
minutos. A representante das famílias concorda com a ampliação do horário e considera que a
mudança facilitará a participação das famílias. Marilene Dandolini Raupp informa sobre a festa
de comemoração da revitalização do Núcleo, semana da criança e chegada da primavera, que
ocorrerá no dia quatro de outubro. Dalanea Cristina Flôr informa sobre sua saída temporária para
atuar num grupo de trabalho referente a flexibilização da jornada de trabalho da universidade que
tem como pressuposto a construção de uma universidade verdadeiramente democrática. Explica
que este trabalho é resultado de uma luta histórica da categoria de técnicos administrativos em
educação e precisamente de um grupo de trabalho organizado durante a greve do ano corrente,
que resultou em uma proposta de trabalho feita pela categoria e com a categoria num movimento
democratizante, negociado e aprovado com a reitora Roselane Neckel. Informa que a reitora se
comprometeu com a emissão de portaria de liberação integral dos componentes de seus setores de
trabalho, prazo de três de outubro até trinta e um de maio para a finalização dos trabalhos e a
providência das condições de trabalho para o grupo, entre elas a substituição dos componentes do
Grupo de Trabalho indicados pela categoria. Eu, Dalânea Cristina Flôr, lavrei a presente ata que,
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se aprovada, será assinada pela presidência e demais membros. Florianópolis, dezessete de
setembro de dois mil e doze.

