
  

 

Informe nº 04/NDI/2013                                                Florianópolis, 08 de agosto de 2013                                                                       

                                                                           

Prezadas Famílias 

Assunto: Reinício do II Semestre 

 

Conforme é do conhecimento de todas as famílias, o NDI vem desde o início do 

ano corrente informando sobre as dificuldades da contratação de professores para 

este Núcleo. Sobre este assunto, foram encaminhados “Carta dos Profissionais à 

Comunidade no dia 28 de maio”; “Carta de Esclarecimento as Famílias de alunos do 

NDI pela PROGRAD e Direção do NDI no dia 30 de maio”; Informe nº 03 no dia 18 de 

junho. 

Apesar das inúmeras tratativas da Magnífica Reitora Roselane Neckel junto ao 

MEC/SESU (Secretaria de Educação Superior) e a ANDIFES (Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior); da Pro Reitora de Graduação 

Roselane Fátima Campos junto a Procuradoria da UFSC; da Direção do NDI junto ao 

CONDICAp (Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das 

Universidades Federais) não foi possível,  devido os limites impostos pelos marcos 

legais, em especial a Portaria 1034 de 27 de julho de 2011 e a ausência do banco de 

equivalentes para os professores da carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, 

equacionar a falta de professores. 

Os esforços dos profissionais deste Núcleo garantiram, no decorrer do I 

semestre, a manutenção do atendimento de três Grupos de crianças sem professores. 

Acrescenta-se, a partir de setembro, outro Grupo sem professor. 

Com o objetivo de encontrar o mais rápido possível solução para este 

problema, a Administração Central e a Direção do NDI, vêm convidando as famílias 

cujos filhos estão nos Grupos sem professores a participarem de reuniões sobre o 

assunto com objetivo de informá-las e se possível, contribuírem na busca de uma 

solução.   

Temporariamente, três Grupos (1 e 2B matutino; 4A vespertino) estão com as 

atividades suspensas. A Administração Central empenhou-se para contratar os novos 



  

professores mas não foi possível devido impedimentos legais, conforme acima 

mencionado.  

Na próxima segunda feira, dia 12 de agosto, haverá outra reunião com as 

famílias dos Grupos sem professores para discussão dos novos encaminhamentos. 

Posteriormente (data e horário a confirmar) ocorrerá uma assembleia com as famílias 

de todos os Grupos de alunos, considerando que a falta de professores não é um 

problema localizado nestes Grupos envolvendo inclusive todas as Escolas de Educação 

Básica/Colégios de Aplicação das Universidades Federais.  

Conclamamos as famílias para se incluírem nesta luta em defesa do NDI da 

UFSC que se consolidou, nos seus 33 anos de existência , como referência na área da 

Educação Infantil.  

 

Roselane Fátima Campos                                                            Marilene Dandolini Raupp 

Pro Reitora de Graduação                                                                 Diretora do NDI 

 
 


