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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
décima segunda reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no
dia quinze de abril de dois mil e treze, às dezoito horas e quarenta e sete 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, Graziela Maria Beretta López, Giandréa
Reuss Strenzel; Thaisa Neiverth; Josiana Piccolli, Juliane Mendes Rosa La Banca, os
Representantes de Técnicos Administrativos em Educação: Isabel Cristina da Rosa e
Valdete de Oliveira Martins; a Representante de professores substitutos: Roseli Iolanda
Cunha. Justificaram ausência as professoras Débora Cristina de Sampaio, Giseli Day,
Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer, Regina Ingrid Bragagnolo, Soraya Franzoni
Conde, Verena Wiggers; Pricilla Cristine Trierweller, a coordenadora de saúde Elfy Magrit
Gohring Weiss e os representantes das famílias Renata Freitas e Natacha Eugênia Janata.
Aprovada a participação das técnicas administrativas em educação Cecília Hobold e
Maristela Castro na reunião. A presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e
recomendando a apreciação da pauta da reunião. Em apreciação. A presidente pede para ser
retirado o sexto ponto de pauta, devido a ausência da professora coordenadora do blog do
NDI, Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer. Aprovado. A presidente apresenta o
Primeiro ponto de pauta: Apreciação da ata nº 111 de 25 de março de 2013. Em apreciação.
Aprovada. Segundo ponto de pauta: Denúncia 6181/Ouvidoria da UFSC referente ao Setor
de Saúde do NDI. A diretora Marilene Dandolini Raupp realiza a leitura da referida
denúncia e comunica os primeiros encaminhamentos da direção a partir do pedido do
diretor do CED para tomar as devidas providências. Em seguida, abre espaço para
manifestações. A Enfermeira Cecília Hobold destaca a importância da função deste setor
para o trabalho com as crianças no NDI. A Técnica em Enfermagem Maristela Castro
destaca qual é a sua função no setor de saúde do NDI, esclarecendo que não é citada na
denúncia e portanto não há necessidade de fazer nenhuma justificativa. A Técnica Valdete
de Oliveira Martins indica que houve uma desvalorização de todo o NDI e não apenas dos
profissionais citados na denúncia, ressaltando ainda que os técnicos administrativos em
educação realizaram uma reunião e fizeram algumas sugestões de encaminhamentos, entre
eles uma moção de apoio dos funcionários do NDI ao Setor de Saúde. A presidente
Marilene Dandolini Raupp comunica que o diretor do CED indicou a averiguação de todo o
setor de saúde. A professora Thaisa Neiverth sugere como encaminhamento uma
consultoria jurídica e assessoria do sindicato como também uma reunião da coordenação
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pedagógica com a família da criança do grupo sob sua docência devido aos problemas com
esta criança vinculados ao assunto. A Técnica Administrativa em Educação Valdete de
Oliveira Martins reafirma os encaminhamentos da reunião dos técnicos e ainda sugere que
seja discutido amplamente a importância da médica no NDI numa reunião de colegiado
ampliada. A presidente relembra que este encaminhamento já está ocorrendo com o
coletivo do NDI sendo que o primeiro debate sobre o assunto, à pedido deste Colegiado,
aconteceu inclusive com um convidado da área médica. Destaca que neste primeiro debate
todo o coletivo do NDI foi convidado. A professora Josiane Piccoli ressalta a importância
de conversar sobre o funcionamento dos setores do NDI para as famílias e demais
funcionários da instituição. Aprovada a proposta de continuidade do debate sobre a
medicina na Educação Infantil em reunião de colegiado ampliada; elaboração de um
parecer do NDI sobre o setor de saúde; realização pela coordenação pedagógica de uma
conversa com a família da criança; realização de uma consulta à procuradoria jurídica da
UFSC; aprovação da mencionada moção de apoio na próxima reunião de colegiado do
NDI; encaminhamento do parecer sobre a importância do setor de saúde, como resposta à
denúncia, indicando o processo de debates no NDI sobre a medicina na educação infantil.
Terceiro ponto de pauta: Discussão sobre a apresentação anual dos Relatórios de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Formação. A presidente Marilene Dandolini Raupp destaca a
necessidade de anualmente, ao final de cada ano, os profissionais do NDI entregarem
relatórios de ensino, de pesquisa, de extensão e de formação. A professora Giandréa Reuss
Strenzel ressalta a importância de se retomar a prática de entrega dos relatórios
mencionados. Indica a importância da escrita dos relatórios de ensino como forma de
divulgação e socialização para os acadêmicos dos cursos que fazem estágios e observações
no NDI, porém solicitando outro período para a entrega destes documentos, de forma que
não se acumulem com outras atividades de ensino já previstas no nosso calendário. A
Técnica Administrativa em Educação Valdete de Oliveira Martins ressalta a dificuldade dos
técnicos administrativos em educação preencherem estes relatórios, indicando outra forma
de pensar a escrita destes documentos. A presidente esclarece que a coordenadora
administrativa, Dalânea Cristina Flor, reelaborou o relatório anual de atividades docentes
adequando-os aos técnico administrativos em educação do NDI. Este relatório alterado foi
enviado a estes profissionais no segundo semestre de 2012. A professora Giandréa Reuss
Strenzel pergunta sobre a base de dados do NDI. A presidente Marilene Dandolini Raupp
esclarece que está em andamento e que neste momento os setores da coordenação
pedagógica, de pesquisa e extensão, do serviço de atenção à saúde e secretaria estão
fazendo, à pedido do SETIC/UFSC, experimentações nesta base, com objetivo de em breve
termos efetivamente o NDI informatizado. A professora Giandréa Reuss Strenzel requisita
esclarecimentos sobre o significado desta base de dados. A presidente Marilene Dandolini
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Raupp relembra sobre a presença, no NDI, de duas profissionais do SETIC/UFSC que estão
coordenando este processo. Esclarece que as mesmas solicitaram a todos os setores do NDI
quais os dados que deveriam ser incluídos na pretendida informatização. Explica que os
dados foram repassados e que, nesta primeira etapa, referem-se ao ensino. Os dados da
pesquisa e extensão serão desenvolvidos pela SETIC/UFSC, na sequencia, numa segunda
etapa. Em apreciação o terceiro ponto de pauta com a proposta dos relatórios serem
entregues no mês de fevereiro. Aprovado. Quarto ponto de pauta: Processo nº ????
Relatório de Extensão – NDI Comunidade: Formação Continuada de Profissionais da Rede
Pública Municipal - Coordenação: Profª Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. A
relatora Josiana Piccolli recomenda algumas inclusões para a aprovação. Em apreciação.
Aprovação condicionada a inclusão dos dados solicitados pela relatora. A presidente
Marilene Dandolini Raupp ressalta a importância deste projeto institucional e destaca que é
preciso retomar este projeto com as prefeituras municipais catarinenses. A Coordenadora
Pedagógica e de Pesquisa Sonia Maria Jordão de Castro questiona se as professoras terão
disponibilidade para tal demanda. A Professora Juliane Mendes Rosa La Banca destaca a
necessidade de se pensar antes de assumir funções que demandam carga horária em
programas do MEC remunerados, de forma a não prejudicar projetos de extensão
institucionais focados nas prefeituras municipais catarinenses. A Professora Giandreia
Reuss Strenzel afirma que antigamente no NDI quem assumia projetos remunerados
precisava dedicar algumas horas a projetos não remunerados. Citou o exemplo do projeto
que envolveu visitas dos profissionais da prefeitura oferecendo palestras pré-agendadas e
planejadas, assumidas entre os profissionais do NDI. Sugere que os cursos que serão
oferecidos na especialização do NDI sejam ampliados gratuitamente para outros
profissionais da rede pública municipal, em formato de seminário concentrado. A
Coordenadora Pedagógica e de Extensão Rose Elaine De Liz Waltrick ressalta a
necessidade de se retomar os projetos institucionais como parte constituinte dos planos
internos de trabalho dos professores e indica para que este seja um ponto de pauta de uma
reunião coletiva. Quinto ponto de pauta: Processo 2380.016977/2013-24.Relatório de
Pesquisa “Por que Lukács para pensar o complexo da educação?” - Coordenação: Profª
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. A relatora Soraya Franzoni Conde indica a
aprovação mediante a inclusão de algumas informações para a aprovação. Em apreciação.
Aprovação condicionada a inclusão dos dados solicitados pela relatora. A presidente
Marilene Dandolini Raupp finaliza a reunião às vinte horas e quarenta minutos,
agradecendo a presença de todos. Eu, Carolina Shimomura Spinelli, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pela presidência e demais membros. Florianópolis, quinze
de abril de dois mil e treze.

