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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
oitava reunião ordinária, do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada
no dia vinte e seis de novembro de dois mil e doze, às dezenove 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, Gisele Day, Graziela Maria Beretta López, Jodete
Bayer Gomes Fullgraf, Josiana Piccolli, Juliane Mendes Rosa La Banca, Pricilla Cristine
Trierweiller, Regina Ingrid Bragagnolo, Rose Elaine de Liz Waltrick, Soraya Franzoni
Conde, Thaisa Neiverth; os representantes de técnico-administrativos em educação:
Camilla de Amorim Ferreira e Gilberto Lopes Lerina; Justificaram ausência a professora
Caroline Machado Momm e os representantes das famílias: Renata Freitas e Natacha
Eugenia Janata. A presidente inicia a reunião com a apresentação da pauta. Sonia Maria
Jordão de Castro solicita inclusão da formalização de projeto de extensão de assessoria a
prefeitura municipal de Florianópolis, considerado sétimo ponto de pauta; Carolina
Shimomura Spinelli solicita como oitavo ponto de pauta a apreciação e aprovação de seu
Plano Interno de Trabalho para o ano de dois mil e doze. Primeiro ponto de pauta:
apreciação e aprovação das atas cento e seis e cento e sete. Ficam adiadas para a próxima
reunião. Segundo ponto de pauta: apreciação e aprovação do afastamento de Jodete Bayer
Gomes Fullgraf para pós-doutorado durante o ano de 2013. Rose Elaine de Liz Waltrick
relata que o processo está composto pelos documentos necessários para a solicitação e,
considerando a relevância da pesquisa para a educação infantil de Santa Catarina e do
Brasil e a possibilidade da abertura de diálogo entre diferentes universidades é de parecer
favorável a aprovação, sugerindo apenas a inclusão da carta de aceite no processo. Josiana
Piccolli pergunta sobre a formalização de saídas para formação. Marilene Dandolini Rauup
explica que a situação atual do Núcleo não permite saída para formação para o próximo
ano, porém há uma indicação da diretora Dulce Tristão, da Secretaria de Educação
Superior, apresentada no evento do Conselho de Diretores dos Colégios de Aplicação, que
não há diminuição de número de vagas de acordo com o aumento de aposentadorias, tal
fato permitiria a saída de três professoras ao ano para formação. O referido Conselho
enviou documento solicitando que a SESu se manifeste por escrito para respaldar a saída de
professores no ano de dois mil e treze e a resposta está sendo aguardada, caso tal resposta
não chegue, não há possibilidade de saída de Jodete Bayer Gomes Fullgraf. Considerando o
direito de licença para pós-graduação, Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer sugere que
se aprove o pedido de saída da professora e se resolva no momento de sua saída a
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substituição. Marilene Dandolini Raupp explica que nos departamentos do Centro de
Ciências da Educação os afastamentos estão rigorosamente dentro do percentual de vinte
por cento do total de docentes, como rege a lei. Considera que podemos aprovar a saída
condicionada a resposta da Secretaria de Educação Superior. Giandréa Reuss Strenzel
considera que é necessário criar condições para saída, criar o fato. Juliane Mendes Rosa La
Banca lembra que o problema da quantidade reduzida de professores efetivos se dá devido
o fato de não serem repostas as vagas de aposentados por pessoas que foram aprovadas em
concurso. Considera-se que a volta de licença para formação de Verena Wiggers pode ser
utilizada para saída de Jodete Bayer Gomes Fullgraf. Apreciação. Aprovado. Terceiro
ponto de pauta: afastamento da técnica em enfermagem Maristela Castro para pósgraduação. A relatora, Camilla de Amorim Ferreira, considera que o processo está
composto por todos os documentos necessários para o afastamento, que a licença é
legalmente amparada, que a pesquisa é de importante relevância para a área e que as
condições adequadas para realização de uma pesquisa de qualidade são necessárias,
portanto é de parecer favorável à licença integral, porém, devido a condição atual do setor
de saúde do Núcleo que se encontra com a maioria de suas profissionais afastadas por
motivo de doença, sugere que até o retorno de pelo menos uma das profissionais ou com a
chegada de uma nova técnica em enfermagem que está para ser lotada no Núcleo a licença
seja concedida parcialmente. Apreciação. Aprovado. Quarto ponto de pauta: aprovação da
Comissão de elaboração do Regimento do Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Marilene
Dandolini Raupp explica que a composição da comissão com representação de um docente
e um Tecnico-administrativo em Educação e também um representante das famílias do
NDI, além de um representante do Colégio de Aplicação e um professor de um dos
departamentos do CED foi aprovada no Conselho de Unidade do Centro de Ciências da
Educação. Os Tecnico-administrativos em Educação do Núcleo indicaram Valdete de
Oliveira Martins como representante titular e Camilla de Amorim Ferreira como suplente.
Os docentes do Núcleo indicaram Rose Elaine de Liz Waltrick como titular e Marcia
Regina Goulart da Silva Stemmer como suplente. Sugere-se o período de cento e cinquenta
dias para a elaboração do regimento. Aprovado. Quinto ponto de pauta: Aprovação da
Comissão de elaboração do Calendário do Núcleo. São indicadas Sonia Maria Jordão de
Castro como docente titular e Thaisa Neiverth como suplente; Isabel Cristina da Rosa como
Técnico-administrativo em Educação titular e Camilla Amorim Ferreira, suplente.
Aprovado. Sexto ponto de pauta: Apreciação da solicitação de remoção, do Núcleo para a
Pró-Reitoria de Graduação, da pedagoga Rute da Silva. Camila de Amorim Ferreira
informa que posição dos Técnico-administrativos em Educação do Núcleo é favorável a
saída da pedagoga, pois considera importante a profissional estar bem no seu local de
trabalho, assim como, a equipe com a qual trabalha, explica que a categoria considera
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importante a direção solicitar a reposição da profissional, mas não condicionar sua saída a
substituição. As professoras que estão atuando como coordenadoras pedagógicas
atualmente, também concordam com a liberação da profissional. Jodete Bayer Gomes
Fullgraf solicita que este ponto seja adiado para a próxima reunião para que todos possam
pensar sobre o assunto com calma e sugere que a direção veja como a universidade tem
lidado com esta questão de remoção. Aprovado o adiamento do ponto. Sétimo ponto de
Pauta: formalização do projeto de extensão de formação para profissionais de educação
infantil de Florianópolis. Sonia Maria Jordão de Castro apresenta o projeto de extensão no
qual está atuando, para conhecimento de todos e para proceder formalização nos registros
do Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Aprovado. Oitavo ponto pauta: Plano Interno de
Trabalho de Carolina Shimomura Spinelli. Atividade de Ensino: trinta e seis horas;
atividades administrativas: duas horas; atividades de formação: duas horas. Nono ponto de
pauta: Informes Gerais: Dalânea Cristina Flôr informa que, tendo em vista um problema
judicial que impede atualmente a Administração Central de nomear novos Técnicoadminsitrativos em Educação e que sua substituição por outra pedagoga consequentemente
demorará a ocorrer, os Técnico-admisnitrativos em Educação do Núcleo buscaram
coletivamente outra solução para liberação da profissional para dedicar-se exclusivamente
ao Grupo de Trabalho REORGANIZA UFSC – ISONOMIA PARA TODOS, como rege a
portaria 1580/2012/G. Cristina Mellos de Souza e Giovana Binotto assumirão
coletivamente as atribuições de Dalânea Cristina Flôr, sendo que a primeira assumirá o
cargo de Coordenadora Administrativa e a segunda o cargo de Chefe de Expediente até sua
volta em trinta e um de maio de dois mil e treze. Marilene Dandolini Raupp informa que no
dia treze de dezembro de dois mil e doze haverá eleição para a escolha dos membros que
integrarão a Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade Federal. Eu,
Dalânea Cristina Flôr, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela presidência
e demais membros. Florianópolis, vinte e seis de novembro de dois mil e doze.

