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Memorando n.º 125 /2013/NDI.                                             Em 21 de junho de 2013. 
 

A Pro Reitora de Graduação 
Professora Roselane Fátima Campos 
 

Assunto: Falta de Professor para o NDI 

1. Conforme é do conhecimento desta Pro Reitoria, o Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil (NDI) continua com falta de professores. Apesar das medidas 

paliativas internas encontradas para suprir esta problemática nos Grupos 1 e 2B 

matutinos, que exigiram o aumento de trabalho dos professores do NDI, novos fatos 

sobre o assunto se apresentam: afastamento de saúde da professora Gisele Day por 

um período de 112 dias: de 10/06 a 29 de 09/2013; prorrogação do afastamento da 

professora Elizabeth Alexandre Russi até o dia 30 de julho. 

2. Diante dos novos fatos, informamos que o NDI não dispõe de 

condições internas para resolver nova situação da falta de professor, além do que foi 

acordado com a Pró-Reitora de ensino, em reunião de Colegiado realizada no dia 6 de 

junho. A tabela abaixo - associada à carga horária de ensino, além das atividades de 

pesquisa e extensão - expressa a impossibilidade. 

TURNO MATUTINO 

GRUPO PROFESSORA 
nº limite 

cças 
nº cças 
atual 

Observação 

Grupo 1 Cças foram distribuídas  07 xxxxxxxx xxxxxxxxx 
Grupo 2 A Roseli 09 12 (3 cças excedentes do grupo 1) 

Grupo 2 B Elizabeth 09 10@  (Grupo c/ rodízio entre 3 
docentes e duas coordenadoras 

pedagógicas)  
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1 trancamento 2 ccas  excedentes do 
grupo 1 

Grupo 3 A Ingrid 10 10* Cça c/deficiência  

Grupo  3 B Keila 10 10* Cça c/ deficiência 

Grupo 4 A Thaisa/GESTANTE 14 12@  1 vaga ociosa em 2013 +  
1 trancamento 

Grupo 4 B Verena 14 14* Cça c/deficiência  

Grupo 5 A Soraya 15 15  

Grupo 5 B Graziela 15 15  

Grupo 6 Priscilla 17 18* (1 cça excedente) 

TURNO VESPERTINO 

GRUPO PROFESSORA nº limite 
cças 

nº cças 
atual 

observação 

Grupo 1 Carolina Shimomura 07 08*  (1 cça excedente do grupo 1)  
Cça c/ deficiência 

Grupo 2 A Josiana 09 09  

Grupo 2 B Caroline Momm 09 09   

Grupo 3 A Deborah G. 10 10  

Grupo  3 B Rubia 10 10* Cça c/ deficiência 

Grupo 4 A Giseli/GESTANTE 14 14 Afastamento 112 dias 

Grupo 4 B Saskia 14 14* Cça c/ deficiência 

Grupo 5 Giandrea 15 15  

Grupo 6 A Juliane 17 17* Cça c/ deficiência 

Grupo 6 B Debora Peixe 17 17* Cça c/ deficiência 

* Grupos Crianças c/ deficiência 
@ Trancamento até final ano letivo/2013 
 

3. Relembramos que os professores do NDI detém a maior carga 

horária de ensino desta universidade: 24h/a semanais. Além de atuarem durante um 

turno de trabalho na educação das crianças e no outro turno desenvolverem projetos 

que expressam o compromisso do NDI com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão conforme evidenciam os dados anexos. 

4. Portanto, os professores do NDI não reúnem condições objetivas 

de acolherem mais crianças nos seus respectivos Grupos. Além disso, estamos 

encontrando dificuldades de solucionarmos as substituições das eventuais ausências 

dos professores considerando que todas as professoras substitutas, que fazem plantão 

no período oposto, estão cobrindo a docência do Grupo 2B matutino. 

5. Salientamos também que, do ponto de vista pedagógico, mais 

crianças excedentes nos Grupos, assim como, mudanças na composição dos mesmos, 



e a impossibilidade do NDI dispor das professoras substitutas para fazerem seus 

respectivos plantões pedagógicos, entre outras mudanças, comprometem a qualidade 

do trabalho pedagógico realizado. 

6. O NDI esteve durante a semana corrente tratando junto ao 

DEN/PROGRAD a resolução da falta de mais um professor, no entanto, apesar do 

empenho deste departamento, até o momento não houve solução. O coletivo de 

profissionais do NDI encontra-se reunido, hoje em “Parada Pedagógica”, e indicou 

como solução, comunicar até o final do dia, as famílias do Grupo 4A vespertino da 

professora Giseli Day para participarem de uma reunião segunda feira, dia 24 de junho, 

com objetivo de esclarecermos e informarmos sobre a inevitável suspensão das 

atividades com as crianças deste Grupo. Porém, aguardaremos até as 17 h 

posicionamento da administração central desta universidade. 

7. Contamos com a compreensão desta Pro Reitoria pela 

impossibilidade do NDI resolver novamente de modo interno o problema de falta de 

professores. 

Atenciosamente, 


