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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
décima terceira reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no
dia seis de maio de dois mil e treze, às dezoito horas e cinquenta e nove 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, Giandréa Reuss Strenzel; Josiana Piccolli, Juliane Mendes Rosa La
Banca, Giseli Day, Soraya Franzoni Conde, Débora Regina de Sampaio Peixe, Regina
Ingrid Bragagnolo; os representantes de Técnicos Administrativos em Educação: Isabel
Cristina da Rosa e Valdete de Oliveira Martins; a representante dos professores substitutos
Roseli Iolanda da Cunha. Justificaram ausência as professoras Graziela Maria Beretta
López, Pricilla Cristine Trierweller. A presidente inicia a reunião cumprimentando a todos
e recomendando a apreciação da pauta da última reunião. Em apreciação. A presidente pede
para ser retirado o quinto ponto de pauta e incluído o nono de pauta. Aprovado. A
presidente apresenta o Primeiro ponto de pauta: Apreciação da ata nº 112 de quinze de abril
de 2013. Em apreciação. Aprovado. Segundo ponto de pauta: Aprovação do relatório final
de pesquisa projeto “A Gestão da Educação Infantil em Municípios Catarinenses” (abril de
2011 a maio de 2013) sob a coordenação da professora Jodete Bayer Gomes Fullgraf. A
parecerista, professora Gisele Day, realiza a leitura do parecer e indica a aprovação. Em
apreciação. Aprovado. Terceiro ponto de pauta: Aprovação do relatório parcial da pesquisa
“Formação humana, conhecimento e prática nos processos de formação docente para a
Educação Infantil: apontamentos a partir da ontologia crítica de Lukács” , sob a
coordenação da professora Giandréa Reuss Strenzel. A parecerista, professora Regina
Ingrid Bragagnolo, relata o parecer e indica a aprovação no colegiado destacando que o
relatório indica a não conclusão dos trabalhos da pesquisa em virtude da alta carga de
ensino que a professora pesquisadora possui. Aprovado. Quarto ponto de aula: Progressão
Funcional Horizontal da professora Thaisa Neiverth DIII nível 1 para DIII nível 2. A
parecerista do processo, professora Verena Wiggers, relata o processo de progressão e
indica a aprovação da progressão pelo colegiado. Em apreciação. Aprovado. Quinto ponto
de pauta: Progressão Funcional Horizontal da professora Caroline Machado Momm da
classe DIII nível 1 para classe DIII nível 2. A parecerista do processo, professora Giandrea
Reuss Strenzel, relata o parecer e indica a aprovação da progressão. Em apreciação.
Aprovado. Sexto ponto de pauta: Progressão Funcional Horizontal da professora Josiana
Piccolli classe DIII nível 1 para classe DIII nível 2. A relatora do processo, professora
Graziela Maria Beretta López, tem o parecer relatado pela professora Rose Elaine De Liz
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Waltrick, indicando a aprovação. Em apreciação. Aprovado. Sétimo Ponto de Pauta:
Resposta do DEN/PROGRAD ao Processo 23080.025046/2012-36 relacionado às
coordenadoras pedagógicas. A presidente do colegiado, professora Marilene Dandolini
Raupp, lê o processo dando conhecimento para todos do parecer do DEN que indica a
resolução dos problemas indicados no processo para o regimento do NDI que se encontra
em fase de elaboração e submetendo a recomendação para apreciação do colegiado. Em
apreciação. Aprovado. Oitavo ponto de pauta: Revisão do Plano de Capacitação Docente do
NDI 2010-2014. A presidente Marilene Dandolini Raupp lê o plano de capacitação
anteriormente aprovado com previsão até 2014 e apresenta uma nova previsão conforme a
indicação do coletivo de professores até o final de 2014 incluindo as professoras em estágio
probatório que em conformidade com a nova legislação podem solicitar o afastamento. A
professora Verena Wiggers ressalta a importância de registrar as intenções de afastamento
para formação que serve como critério para a provação do afastamento e viabilidade de
bolsa de estudos. É ressaltada a existência de vários pedidos de afastamento para formação
para o período de 2013 a 2014. A presidente, professora Marilene Dandolini Raupp, indica
a necessidade de critérios para a provação do afastamento à capacitação e faz a seguinte
proposta: 1° estar previsto no plano de capacitação docente; 2° tempo de serviço no NDI
como professor efetivo; 3° proximidade com a aposentadoria; 4° legislação vigente. A
professora Sonia Maria Jordão de Castro comenta que é professora antiga da casa, sempre
trabalhou para as colegas usufruírem de afastamento para formação e que tem interesse em
fazer doutorado nos próximos anos e caso outra colega não seja aprovada poderá afastar-se
em seu lugar, pois já colocou seu nome na lista de planejamento para capacitação. A
professora Thaisa Neiverth defende que se adote o critério de colocação no concurso
público. A professora Verena Wiggers indica a necessidade de repensarmos os critérios
para as professoras em estágio probatório do NDI tendo em vista o tempo que falta para a
conclusão do curso, oriundo do pedido de afastamento e discordando do critério de
colocação no concurso público de ingresso no NDI. A professora Giandrea Reuss Strenzel
reitera a indicação da professora Verena Wiggers. A presidente indica a apreciação dos
quatro critérios indicados (1° estar previsto no plano de capacitação docente; 2° tempo de
serviço no NDI como professor efetivo; 3° proximidade com a aposentadoria; 4° legislação
vigente) e sugere que a inclusão de outros critérios seja discutida em outro momento.
Aprovado pela maioria. Nono ponto de pauta: Projetos Institucionais para serem previstos
nos Planos Internos de Trabalho dos profissionais do NDI (apreciação dos PIT ou PAAD
na próxima reunião de Colegiado). A presidente Marilene Dandolini Raupp apresenta os
atuais projetos institucionais indicando o período e as horas que os professores, em média,
podem dedicar e a necessidade de uniformizar as horas dedicadas para as atividades que os
professores dedicam em comum, por exemplo, horas para reuniões de Colegiado, para o
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projeto de extensão NDI Comunidade, entre outros. A presidente indica também a
necessidade de todos enviarem seus Planos Internos de Trabalho até segunda-feira
(13/05/2013) para a direção antes de enviarem para aprovação na próxima reunião de
colegiado. Décimo ponto de pauta: Pedido de afastamento para formação de doutorado da
servidora técnica administrativa em educação Elfy Margrit Gohring Weiss. Em apreciação.
Aprovado. No final, a presidente Marilene Dandolini Raupp informa o pedido de
desistência dos dois representantes das famílias no colegiado: Luciano Py e Renata Freitas.
A presidente Marilene Dandolini Raupp finaliza a reunião às vinte e uma horas e seis
minutos, agradecendo a presença de todos. Eu, Soraya Franzoni Conde, lavrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada pela presidência e demais membros. Florianópolis, seis
de maio de dois mil e treze.

