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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
sétima reunião, extraordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil,
realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e doze, às dezoito e trinta horas, no
auditório do Núcleo. Estavam presentes: Coordenadora Administrativa: Dalânea Cristina
Flôr; as coordenadoras pedagógicas: Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer e Sônia
Maria Jordão de Castro; as professoras efetivas: Carolina Shimomura Spinelli, Débora
Cristina de Sampaio Peixe, Giandréa Reuss Strenzel, Graziela Maria Beretta López, Jodete
Bayer Gomes Fullgraf, Juliane Mendes Rosa La Banca, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose
Elaine de Liz Waltrick, Thaisa Neiverth, Josiana Picolli; as representantes de técnicos
administrativos em educação: Isabel Cristina da Rosa e Camila de Amorim Ferreira; os
representantes das famílias: Issakar Lima Souza e Natacha Eugênia Janata. Justificaram
ausência a coordenadora de saúde Elfy Margrit Gohring Weiss, as professoras: Caroline
Machado Momm, Soraya Franzoni Conde, Gisele Day, e Pricilla Cristine Trierweller; a
técnica administrativa em educação Valdete de Oliveira Martins e a representante das
famílias Renata Freitas. A presidente inicia a reunião com as boas vindas aos novos
representantes das famílias do Núcleo de Desenvolvimento Infantil e entrega as portarias a
eles. Agradece a presença dos familiares no debate realizado com os candidatos. Primeiro
ponto de pauta: aprovação das atas de número cento e um, cento e quatro e cento e cinco.
Sobre a ata de número cento e um, em relação ao PIT da professora Márcia Regina Goulart
da Silva Stemmer, atual coordenadora pedagógica e de extensão, Marilene Dandolini
Raupp considera que as horas dedicadas para a disciplina no programa de pós graduação
em educação, ministrada pela professora Márcia, deveriam ser incluídas no plano interno de
trabalho porém fora das vinte horas destinadas à coordenação pedagógica e de extensão e as
dez horas destinadas ao ensino, considerando que nossos argumentos em prol da
manutenção de professores exercendo a função de coordenadoras pedagógicas e de
pesquisa ou extensão têm apontado a essencial necessidade das mencionadas vinte horas
para a coordenação pedagógica e de pesquisa ou extensão. Sugere que as horas dedicadas a
disciplina sejam alocadas nas dez horas restantes do plano de trabalho da professora.
Giandréa Reuss Strenzel defende que a carga horária seja alocada nas horas destinadas ao
ensino. Rose Elaine de Liz Waltrick, concorda com a sugestão da professora Marilene e
nessa direção argumenta que, tendo em vista o momento atual vivido pelo Núcleo de
Desenvolvimento Infantil, incluir essa atividade na carga horária de ensino fragilizaria a
defesa que se tem feito sobre a manutenção das coordenações docentes do Núcleo,
defendendo que as quatro horas dedicadas à pós-graduação devem ser alocadas nas 10
horas restantes do PIT. Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer concorda em registrar as
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quatro horas de ensino destinadas a disciplina somadas às vinte horas destinadas a
coordenação pedagógica e de extensão e as dez horas destinadas ao ensino. Com tais
modificações, a professora Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer permanece destinando
vinte horas para a coordenação pedagógica e de extensão, dez horas para o ensino, quatro
horas para a disciplina e as restantes seis horas para atividades de pesquisa e ou extensão. A
ata é aprovada. Aprovação da ata número cento e quatro. Camila de Amorim Ferreira
solicita correção referente a seu pedido de inclusão da psicóloga na equipe da coordenação
pedagógica. Após algumas manifestações de que não é possível retirar da ata os fatos
ocorridos, especialmente se houver posições contrárias referentes ao assunto apreciado na
reunião, a ata é aprovada. Ata cento e cinco. Com o acréscimo de um parágrafo, solicitado
por Giandréa Reuss Strenzel, sobre a necessidade dos representantes institucionais nos
colegiados, câmaras e conselhos, socializarem as informações, convocações, atas ou relatos
das reuniões, para que as informações circulem e cheguem a todos os profissionais do
Núcleo, a ata foi aprovada.Segundo ponto de pauta: Apreciação e aprovação do Projeto de
Extensão: segunda Edição do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil (Lato
Sensu). A relatora, Jodete Bayer Gomes Fullgraf descreve alguns pontos da composição do

curso, entre eles as disciplinas, as formas de avaliação, os formulários presentes, as
ementas. Afirma que o curso continuará representando um importante referencial para as
redes municipais de educação, apresentando-se favorável à aprovação. Apreciação.
Aprovado. Terceiro ponto de pauta: Informes: Marilene Dandolini Raupp informa que
repassará a convocação das reuniões do Conselho de Unidade, do Centro de Ciências da
Educação, por e-mail, para todos. Repassa as portarias de representante do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil no curso de pedagogia para Marcia Regina Goulart da Silva
Stemmer e Sonia Maria Jordão de Castro. Solicita que todos pensem sobre a pauta do
seminário do Conselho Nacional de Dirigentes das Unidades de Educação Básica
vinculadas às Instituições Federais de Ensino Superior, para contribuírem com Marilene
Dandolini Raupp, Débora Cristina de Sampaio Peixe e Soraya Franzoni Conde, que
representarão o Núcleo no seminário. A presidente explica que, com as aposentadorias de
professores ocorridas recentemente, se não houver a aprovação do banco de equivalentes
docente/EBTT o Núcleo terá direito a apenas quatro substitutas para o ano de dois mil e
treze e deste modo poderá ter apenas duas docentes afastadas para formação. Explica que
este seminário é pontual, importante e que os reitores das diferentes universidades serão
convidados para participar, pois a situação dos colégios de aplicação em geral é muito
complicada. Afirma que um dos objetivos do seminário é discutir a diminuição da carga
horária dos professores. Jodete Bayer Gomes Fullgraf lembra que as políticas de
afastamento para formação não estiveram sempre dadas e que é preciso pensar sobre elas,
que as conquistas ocorreram devido lutas do grupo. Marilene Dandolini Raupp solicita que
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haja uma reunião com as docentes para assistir o DVD sobre mobiliário e escolher os
móveis para as salas, para o ano de dois mil e treze. Lembra o prazo para o envio de
sugestões para composição da agenda do Núcleo para dois mil e treze. Solicita que a
coordenação pedagógica reveja a lista de livros que deverão ser comprados. Informa que os
computadores do programa - Um Computador por Criança - estão chegando. Finaliza
parabenizando todos pelo período de avaliação com as famílias. Eu, Dalânea Cristina Flôr,
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela presidência e demais membros.
Florianópolis, vinte e dois de outubro e doze.

