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Prezadas famílias 

Assunto: falta de professores no NDI 

 

A Direção do NDI em articulação com a Administração Central da UFSC tem 

envidado esforços para resolver o problema da falta de professores no Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil (NDI). 

Apesar de todas as tratativas envolvendo também o Conselho Nacional dos 

Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Universidades Federais (CONDICAp), a 

Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC), a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), estamos encontrando 

impedimento na contratação de professores para o NDI, conforme esclarecimento 

enviado anteriormente, pela PROGRAD/UFSC,  para todas as famílias. 

A SESU/MEC, por meio da Diretora Dulce Tristão, aponta possibilidades de 

haver a revisão da Portaria nº 243 de 22 de março de 2013 que distribuiu 71 novas 

vagas de professores efetivos para a educação básica das universidades mas não 

contemplou a UFSC. Também existe a possibilidade da SESU/MEC rever a Portaria 

Interministerial 253/2011 ampliando o quantitativo de professores substitutos para o 

NDI e CA de modo que inclua a previsão de contratação dos mesmos devido as 

aposentadorias que ocorreram em 2012 e ocorrerão em 2013. 

Neste contexto, o Colegiado do NDI em reunião realizada no último dia 06 de 

junho, deliberou, com a participação da Pro Reitora de Graduação Profª Roselane F. 

Campos e do Vice Diretor do Centro de Ciências da Educação Profº Juarez Thiesen, 

pelos seguintes encaminhamentos válidos até o término do I semestre/2013:  

a) redistribuição dos alunos do Grupo 1 matutino para os dois Grupos de 

alunos com faixas etárias próximas;  

b) articulação de professores para a docência no Grupo 2B matutino cuja 

professora se encontra afastada até 30 de julho por motivo de saúde; e  

c) constituição de um Grupo de Trabalho (GT) para apresentar uma proposta 

para o 2º semestre de 2013 relativa ao problema da falta de professores no 



  

NDI, considerando a previsão de  afastamento de 2 professoras para licença 

de gestação além de novas aposentadorias docentes. 

As famílias dos alunos dos Grupos 1 e 2B matutino participaram de uma 

reunião no dia 07 de junho sob a coordenação da PROGRAD, Direção e Coordenação 

Pedagógica do NDI  e foram informadas sobre a deliberação do Colegiado:  

a) O Grupo 2A matutino, Profª Roseli da Cunha, com acolhimento de três 

alunos do Grupo 1 matutino; 

b) O Grupo 2B matutino, durante o período de afastamento da Profª 

Elizabeth, permanecerá sob a docência das professoras plantonistas, das 

coordenadoras pedagógicas, acolhendo também dois alunos do Grupo 1 

matutino; 

c) O Grupo 1 vespertino, Profª Carolina Shimomura, acolhendo uma aluna do 

Grupo 1 matutino.                                                   

Considerando que os Grupos acima mencionados terão alunos excedentes, a 

PROGRAD viabilizará para o NDI dois bolsistas (Bolsa de Estágio) para atuarem nos 

Grupos que terão alunos excedentes. 

Antecedendo o término desse semestre, as famílias dos alunos do NDI serão 

convidadas para participarem de uma reunião cuja pauta será a apresentação da 

mencionada proposta do GT para o segundo semestre de 2013. 

Reiteramos o excelente trabalho desenvolvido pelo coletivo de profissionais do 

NDI e os recorrentes esforços deste coletivo pelo direito dos alunos do NDI a uma 

Educação Infantil de Qualidade. 

 

 

Direção do NDI  (gestão 2010-2014) 
“Todos Juntos Somos Fortes” 

 

Com anuência do Conselho de Unidade do CED (na reunião do dia 18 de junho) e da PROGRAD  


