
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  

COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

CARTA DE APOIO AO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Assim como já manifesto pelo Conselho de Unidade do Centro de Ciências da 

Educação e pelo Conselho Universitário, da Universidade Federal de Santa Catarina, o 

Colegiado do Curso de Pedagogia reitera, por meio desta, sua preocupação em relação aos 

rumos que estão sendo dados pelo MEC/SESU às Unidades de Educação Infantil das 

Universidades Federais do país, em relação ao processo de municipalização das mesmas.  

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC vem desenvolvendo suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nesta universidade desde 1980 e tem servido, 

desde então, como espaço fundamental para a formação dos acadêmicos do Curso de 

Pedagogia.  

Nosso Curso tem como um de seus eixos principais a docência (além da pesquisa e 

da organização dos processos educativos). O NDI, além do trabalho direto com as crianças, 

o que possibilita o desenvolvimento de estágios curriculares e obrigatórios e não-

obrigatórios, é um espaço que agrega também trabalhos de pesquisa e de extensão. Esses 

pilares, indissociáveis e próprios das universidades públicas brasileiras, são desenvolvidos 

pelos profissionais do NDI que se destacam por sua qualificação profissional e produção 

acadêmica.  

Os estudantes de pedagogia participam de atividades desenvolvidas pelo NDI que 

são implementadas por intermédio de projetos envolvendo os seguintes temas: arte-

educação, meio ambiente, educação física, biblioteca, entre outros. Além desses projetos, o 

Núcleo desenvolve atividades que possibilitam articulações com disciplinas obrigatórias do 

currículo do Curso de Pedagogia. Tais articulações permitem que nossos estudantes façam 

também observações referentes às dinâmicas do trabalho lá desenvolvido concernentes às 

brincadeiras, linguagem, rotina, matemática, ciências, entre outras. 

O trabalho desenvolvido neste Núcleo, além de contribuir significativamente com a 

formação dos futuros professores (através de atividades de ensino, pesquisa e extensão) 

também tem contribuição significativa na área da Educação Infantil por intermédio da 

socialização de seus estudos. 

Por considerar o NDI uma instância importante da UFSC e, particularmente, um 

espaço de formação de nossos estudantes é que o Colegiado do Curso de Pedagogia 

manifesta-se em defesa da manutenção deste como local de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Florianópolis, 22 de agosto de 2013. 

 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 


