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Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação. Ata da centésima
décima quarta reunião do Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, realizada no
dia vinte e sete de maio de dois mil e treze, às dezoito horas e quarenta 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 Peixe,
Graziela Maria Beretta López, Giandréa Reuss Strenzel, Gisele Day, Josiana Piccolli,
Juliane Mendes Rosa La Banca, Thaisa Neiverth, Pricilla Cristine Trierweiller, Regina
Ingrid Bragagnolo, Soraya Franzoni Conde, Verena Wiggers; os Representantes de
Técnicos Administrativos em Educação: Isabel Cristina da Rosa e Valdete de Oliveira
Martins; a Representante de professores substitutos: Saskia Bodenmuller. Justificou
ausência o representante das famílias Issakar Lima Souza. A presidente inicia a reunião
cumprimentando a todos e recomendando a apreciação da pauta da reunião. Em apreciação.
A presidente pede a inclusão de dois pontos de pauta, referentes aos relatórios de pesquisa e
extensão sob a coordenação da professora Marcia Regina Goulart da Silva Stemmer, os
quais foram aprovados na última reunião de Colegiado mediante a inclusão de
informações/dados pela respectiva coordenadora. Aprovado. A presidente apresenta o
Primeiro ponto de pauta: Apreciação da ata nº 113 de 06 de maio de 2013. Em apreciação.
Aprovada. Segundo ponto de pauta: Processo de Estágio Probatório (2º relatório parcial – 6
meses) da Prof.ª Carolina Spinelli Shimomura. A relatora do processo Rose Elaine de Liz
Waltrick faz a leitura do parecer indicando a aprovação, esclarecendo que o relatório está
atrasado um mês, pois estava aguardando a aprovação dos Planos Internos de Trabalho. Em
apreciação. Aprovado. Terceiro ponto de pauta: Processo nº 23080.025507/2013-51 –
Projeto de extensão: consultoria para os professores da educação infantil da rede municipal
de Florianópolis. A relatora professora Josiana Piccolli realiza a leitura do parecer e indica
a aprovação. Marilene Dandolini Raupp esclarece que as atividades de extensões do NDI
podem ocorrer também a partir de convites para profissionais específicos e estes têm
autonomia para compor um grupo de trabalho. Em apreciação. Aprovado pela maioria.
Quarto ponto de pauta: Processo n.º 23080.021532/2013-66: Relatório de Extensão – NDI
Comunidade: Formação Continuada de Profissionais da Rede Pública Municipal Coordenação: Profª Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer. Marilene Dandolini Raupp
esclarece que após a reunião de Colegiado foi feito contato por telefone com a professora
Márcia Regina Goulart da Silva Stemmer informando sobre a necessidade de
complementação de informações no processo referente aos relatório final de extensão sob a
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sua coordenação. Informa que a referida professora esteve na secretaria do NDI no dia vinte
e seis de abril, foi solicitada a assinar o protocolo de recebimento do mencionado processo
e recusou-se a recebê-lo. 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. Marilene Dandolini Raupp esclarece que após a
reunião de Colegiado foi feito contato por telefone com a professora Márcia Regina Goulart
da Silva Stemmer informando sobre a necessidade de complementação de informações no
processo referente aos relatório final de pesquisa sob a sua coordenação. Informa que a
referida professora esteve na secretaria do NDI no dia vinte e seis de abril, foi solicitada a
assinar o protocolo de recebimento do mencionado processo e recusou-se a recebê-lo. Sexto
ponto de pauta: Informes Gerais. A professora Gisele Day informa que obteve aprovação de
um trabalho científico num evento internacional que ocorrerá em Lisboa, Portugal,
demandando o afastamento de sala de aula durante quatro dias. Que anteriormente assumiu
uma atividade de extensão junto à rede municipal de educação de Florianópolis que
demandará ausência de sala de aula durante dois dias. Solicita que alguma colega assuma
os dois dias de trabalho ou um deles na mencionada atividade de extensão com objetivo de
não acumular muitos dias de afastamentos de sala de aula. Na sequencia ocorre um debate
sobre a questão das ausências de sala de aula devido atividades de extensão, de pesquisa ou
outras. Marilene Dandolini Raupp, Rose Elaine de Liz Waltrick e Sonia Maria Jordão de
Castro destacam por um lado, sobre a relevância da pesquisa, extensão e formação, por
outro lado, sobre a importância dos profissionais evitarem desenvolver atividades
relacionadas a pesquisa, extensão ou formação nos horários de sala de aula, mesmo que
ocorram permutas com os demais professores. A presidente Marilene Dandolini Raupp
informa que as permutas entre professores devem ser informadas à Coordenação
Pedagógica com uma semana de antecedência. Finaliza a reunião às dezenove horas e
quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. Eu, Larissa Espíndola
Machado, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela presidência e demais
membros. Florianópolis, vinte e sete de maio de dois mil e treze.

