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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
décima reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no dia
primeiro de março de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte minutos, no auditório do
Núcleo. Estavam presentes: Diretora: Marilene Dandolini Raupp; a Coordenadora
Pedagógica e de Extensão: Rose Elaine De Liz Waltrick; a Coordenadora Pedagógica e de
Pesquisa: Sônia Maria Jordão de Castro; as Professoras Efetivas: Caroline Machado
Momm, Carolina Shimomura Spinelli, Débora Cristina de Sampaio, Giseli Day, Juliane
Mendes Rosa La Banca, Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer, Pricilla Cristine
Trierweller, Regina Ingrid Bragagnolo, Soraya Franzoni Conde; os Representantes de
Técnicos Administrativos em Educação: Isabel Cristina da Rosa Cristina da Rosa e Valdete
de Oliveira Martins; o Representante das Famílias: Issakar Lima Souza. Justificaram
ausência as Professoras Giandréa Reuss Strenzel, Graziela Maria Beretta López, Josiana
Piccolli, e Thaisa Neiverth e a representante das famílias Natacha Eugênia Janata. A
presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e solicitando a apreciação da pauta da
reunião. Em apreciação. Ponto de pauta nº quatro foi retirado. Marilene Dandolini Raupp
pede acréscimo de um ponto de pauta referente à aprovação de alteração do PIT da
professora Soraya Franzoni Conde. Pauta aprovada. A presidente apresenta o primeiro
ponto de pauta: apreciação e aprovação da ata nº 109. Em apreciação. Aprovada. O segundo
ponto de pauta: Progressão Funcional Vertical Classe D Nível 4/1 para Classe D Nível 5/1
da Profª Verena Wiggers. A Representante dos técnicos administrativos em educação Isabel
Cristina da Rosa lê o relato que apresenta informações relacionadas ao Memorial Descritivo
com as devidas cópias dos documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas no
período de 2007 a 2009, alcançando a pontuação necessária à progressão. A comissão
examinadora recomenda a progressão funcional. Aprovada. O terceiro ponto de pauta:
Processo de Estágio Probatório (relatório parcial do segundo ano de exercício) da
Professora Pricilla Cristine Trierweller. A coordenadora Rose Elaine De Liz Waltrick lê o
relato que apresenta informações a respeito do Memorial Descritivo com as devidas cópias
dos documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas no período de fevereiro de
2012 a fevereiro de 2013. A comissão recomenda a aprovação do relatório. Aprovado. O
quarto ponto de pauta: Processo de Estágio Probatório (relatório parcial do segundo ano de
exercício) da Professora Josiana Piccolli. A Professora Marcia Regina Goulart da Silva
Stemmer lê o relato que apresenta informações a respeito do Memorial Descritivo com as
devidas cópias dos documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas no período de
fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013. A comissão recomenda a aprovação do relatório.
Aprovado. O quinto ponto de pauta: Processo de Estágio Probatório (relatório parcial do

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Campus Universitário João David Ferreira Lima – Trindade
CEP 88040-000 - Florianópolis – SC
Fone: (48) 3721-9906 ou (48) 3721-9432 (FAX)
e-mail: direcaondi@ced.ufsc.br

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

segundo ano de exercício) da Professora Regina Ingrid Bragagnolo. A coordenadora Sônia
Maria Jordão de Castro lê o relato que apresenta informações a respeito do Memorial
Descritivo com as devidas cópias dos documentos comprobatórios das atividades
desenvolvidas no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013. A comissão recomenda
a aprovação do relatório. Aprovado. Sexto ponto de pauta: Processo de Estágio Probatório
(relatório parcial do segundo ano de exercício) da Professora Soraya Franzoni Conde. A
coordenadora Sônia Maria Jordão de Castro lê o relato que apresenta informações a
respeito do Memorial Descritivo com as devidas cópias dos documentos comprobatórios
das atividades desenvolvidas no período de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013. A
comissão recomenda a aprovação do relatório. Aprovado. Sétimo ponto de pauta: Processo
de Estágio Probatório (relatório parcial do segundo ano de exercício) da Professora Giseli
Day. A representante dos técnicos administrativos em educação Isabel Cristina da Rosa lê o
relato que apresenta informações a respeito do Memorial Descritivo com as devidas cópias
dos documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas no período de fevereiro de
2012 a fevereiro de 2013. A comissão recomenda a aprovação do relatório. Aprovado. O
nono ponto de pauta: Processo de Estágio Probatório (relatório parcial do segundo ano de
exercício) da Professora Thaisa. A Professora Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer lê o
relato que apresenta informações a respeito do Memorial Descritivo com as devidas cópias
dos documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas no período de fevereiro de
2012 a fevereiro de 2013. A comissão recomenda a aprovação do relatório. Aprovado. A
título de comentário em relação aos processos de estágio probatório a presidente Marilene
Dandolini Raupp ressalta que das dez professoras efetivas que entraram nos últimos dois
anos e encontram-se em estágio probatório, três concluíram o doutorado recentemente, três
estão cursando o doutorado e uma cursando mestrado. Além disso, a presidente destaca que
é possível perceber nos relatórios finais de atividades de 2012 a expressiva quantidade de
atividades realizadas pelos profissionais em geral no âmbito do ensino, da pesquisa e da
extensão. O décimo ponto de pauta: aprovação do calendário NDI 2013. A Professora
Juliane Mendes Rosa La Banca lê o relato do calendário apresentando todas as atividades
registradas no calendário de 2013 e a contagem dos dias letivos mês a mês. Ressalta que o
calendário foi formulado em consonância ao calendário de reposição da greve da
Universidade Federal de Santa Catarina, resguardando algumas especificidades do NDI,
como o período de inserção/adaptação dos alunos e as paradas pedagógicas. A relatora
recomenda a aprovação. Para facilitar a apreciação desse ponto, foi apresentada a projeção,
por meio do data show, do calendário de 2013 para que todos o visualizassem. Em
apreciação. Correções: A professora Soraya Franzoni Conde esclarece que a denominação
correta do curso de especialização é “Curso de Especialização em Docência na Educação
Infantil” e não “Curso de Especialização em Educação Infantil em Docência Plena” como
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estava colocado no calendário. Após a discussão das atividades registradas no calendário
mês a mês foram apresentados os seguintes encaminhamentos: (1) Fica mantida a data de
apresentação às famílias dos projetos pedagógicos, resguardando a possibilidade de que,
segundo as especificidades de cada grupo de alunos e professor, as apresentações possam
ser antecipadas ou um pouco adiadas, sendo assim, a data que consta no calendário fica
como uma referência; (2) Registra-se para não gerar dúvidas que em todas as datas
marcados com atividades diferenciadas em que não constam os termos “Sem atividades
com crianças”, o atendimento é normal; (3)Sugere-se que a discussão sobre mudanças na
representatividade no colegiado do NDI seja tratada na próxima reunião de colegiado para
subsidiar a elaboração do regimento; (4) Quanto à exposição das produções dos alunos de 0
a 3 anos que estava prevista para o mês de junho, ficou decidido que essa exposição será
realizada em setembro e contemplará as produções de todos os grupos de crianças do NDI,
compreendendo a faixa etária de 0 a 6 anos; (5) Esclarece-se que para não diminuir o
número de dias letivos, as festas são realizadas em dias com atendimento às crianças, e por
isso, essas comemorações ganham uma nova forma de organização mais singela e simples,
mas não menos significativa; (6) O período de férias dos professores deverá ser explicitado
no calendário; (7) A data do retorno das atividades com crianças no segundo semestre foi
redefinida para o dia 8 de agosto, ficando dos dias 5, 6, e 7 para planejamento e
organização do espaço; (8) Os dias letivos do ano de 2013 serão contados à partir de 8 de
março, data em que os grupos novos iniciam; (9) Alteração da data das atividades internas
de formação, planejamento e organização do espaço no mês de fevereiro de 2014 de 3 à 23
de fevereiro para 3 à 21 de fevereiro. Em votação. Calendário aprovado, por maioria e uma
abstenção, com as alterações sugeridas. Décimo primeiro ponto de pauta Soraya Franzoni
Conde solicita a alteração do PIT de 2012 em virtude de ter concluído alterações-correções
de tese de doutorado em Educação em julho de 2012 e a pesquisa sobre educação infantil
do campo. Informa que em seguida foi iniciado o trabalho de elaboração do projeto do
Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil cuja execução se iniciou em
dezembro de 2012 e a conclusão dos trabalhos está prevista para dezembro de 2014.
Aprovado. Décimo segundo ponto de pauta. Informes Gerais: A professora Soraya
Franzoni Conde traz informes sobre o andamento do Curso de Especialização em Educação
Infantil. Informa que as inscrições para os pólos de Florianópolis e Araranguá foram
encerradas no dia 23 de fevereiro. Há 115 pessoas inscritas nos dois polos. Na ultima
quinta-feira foi realizada uma reunião com a comissão de seleção com representantes do
NDI e dos demais departamentos do CED. Na próxima semana serão realizadas as
entrevistas com os candidatos. A aula inaugural está confirmada para o dia 27 de março
com a professora Suely Mello no auditório do CED. Ressalta a qualidade do trabalho
coletivo da equipe de coordenação. A presidente Marilene Dandolini Raupp informa sobre
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a situação da médica do NDI e consulta feita ao SEGESP sobre o assunto e encaminha a
discussão para próxima reunião de colegiado. Comunica que está previsto para dia 4 o
edital para abertura de vagas de 2013. Informa que a coordenação do projeto UCA será da
Joyce Regina Borges, pedagoga, e está previsto para iniciar este ano. Esta está buscando
articulação com alguma professora do NDI interessada em desenvolver juntamente a
coordenação do UCA. Registra-se que hoje é o primeiro dia da professora Rose Elaine De
Liz Waltrick na função de coordenadora pedagógica e de extensão, eleita pelos professores
e técnicos administrativos em educação do NDI. Finaliza agradecendo a presença de todos.
Eu, Juliane Mendes Rosa La Banca, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pela presidência e demais membros. Florianópolis, primeiro de março de dois mil e treze.

