
  

 

Informe nº 06/NDI/2013                                           Florianópolis, 20 de setembro de 2013                                                                       
                                                                         
Prezadas Famílias 
Assunto: Notícias sobre o NDI 
 

Conforme temos informado às famílias, o NDI desde o início do ano esteve com 
falta de professores. A partir de setembro este problema foi solucionado por meio do 
estabelecimento de um “Termo de Cooperação Técnica da UFSC com a Prefeitura 
Municipal de Educação de Florianópolis com ônus para a UFSC” que viabilizou a 
contratação de quatro professoras para o NDI até o dia 20 de dezembro/2013. Deste 
modo, todos os Grupos de alunos do NDI estão com seus respectivos professores até o 
final deste ano. 

 
É necessário registrarmos que na assembleia do último dia 12 de agosto para 

discussão sobre a falta de professores no NDI (informe de nº 04) estiveram presentes 
somente quinze famílias. Nosso desejo sempre foi e continuará sendo o fortalecimento 
da relação entre o NDI e as Famílias. Historicamente as estratégias para efetivar esta 
aproximação têm sido as mais variadas,1 porém identificamos a presença inexpressiva 
da maioria das famílias nas reuniões gerais da escola. Estamos abertos para sugestões 
com o objetivo de juntos ampliarmos a qualidade da educação infantil do NDI. Neste 
sentido, ocorreu a eleição, dia 12 de agosto, dos representantes das famílias no 
Colegiado do NDI: Aline Lustosa de Paula Vieira e Isabel Joana Bottamedi Nunes 
(Titulares – e-mail: alinelpv@gmail.com e isabel_novatrento@hotmail.com); Renata 
Turbay Freiria e Richard José do Nascimento (Suplentes – e-mail: 
turbayr@yahoo.com.br  e  rjnthanos@hotmail.com). 

 
Sobre a ameaça de municipalização do NDI da UFSC e demais Unidades de 

Educação Infantil existentes nas Universidades Federais,2 estamos considerando que, 
neste momento, a Secretaria de Educação Superior (SESU) do MEC voltou atrás na 
decisão porque está distribuindo 140 novas vagas para professores da carreira do 
Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT)3 para as Escolas Técnicas Federais, os 
Colégios de Aplicação e as Unidades de Educação infantil. Vamos continuar vigilantes. 
Nove profissionais do NDI estarão participando de uma audiência pública em Defesa 

                                                           
1
 Reuniões: de apresentação do NDI no início de cada ano; específica sobre a inserção das crianças com 

presença das famílias na escola nos primeiros dias de atividades; de apresentação do Projeto 
Pedagógico do Grupo; para avaliação semestral da criança e do NDI; confraternizações entre as famílias 
de determinados Grupos no decorrer do ano; confraternização institucional em maio e no final de cada 
semestre (aniversário do NDI, festa junina e de natal); participações individuais das famílias no cotidiano 
pedagógico dos Grupos; palestras, assembleias, comissão elaboração do regimento institucional, 
representação no colegiado do NDI, entre outros.   
2
 Informações sobre o assunto, consultar o site do NDI: www.ndi.ufsc.br com a publicação dos 

documentos relacionados. Para informações complementares, o site do Conselho Nacional dos 
Dirigentes das Escolas de Educação Básica (CONDICAp): www.condicap.org.br e da Associação Nacional 
das Unidades Universitárias Federais de Educação infantil (ANUUFEI): http://w3.ufsm.br/anuufei 

3
 Carreira dos professores do NDI. 

http://www.ndi.ufsc.br/
http://www.condicap.org.br/
http://w3.ufsm.br/anuufei


  

da Educação Básica (Educação infantil/Ensino Fundamental/Ensino Médio) nas 
Universidades Federais, em Brasília, na Câmara de Deputados Federais, no dia 24 de 
setembro. Também irão para a mencionada audiência o diretor do CED, o professor 
Carlos Alberto Marques/CIN/CED, representantes do Colégio de Aplicação, da 
PROGRAD e a Magnífica Vice Reitora Profª Lúcia Helena Pacheco.  

 
Na esfera acadêmica, os profissionais do NDI continuam coordenando o Curso 

de Especialização em Docência na Educação Infantil para professores vinculados a 
nove municípios catarinenses,4 desenvolvendo pesquisas e extensões, acompanhando 
estágios obrigatórios e não obrigatórios e concluindo uma série de publicações na área 
da educação infantil. Inclusive ressaltamos que a ampliação das funções do NDI para 
além das atividades relacionadas ao ensino foi decisiva na permanência deste Núcleo 
na UFSC, diante da ameaça de sua municipalização.  

 
Na estrutura física houve uma série de melhorias no NDI, entre elas: a troca de 

toda a grama; rebaixamento das janelas das salas de aula do Bloco IV (fundos) 
incluindo a colocação de piso vinílico; instalação de janelas na biblioteca infantil 
coletiva; colocação de piso vinílico nas salas administrativas; lombada no 
estacionamento de entrada. 

 
Conforme o informe nº 05/NDI/2013, na semana de 16 a 20 de setembro 

aconteceu na UFSC o 10º SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO que incluiu o 
projeto "Crianças Fazendo Gênero" cuja finalidade foi proporcionar às crianças que 
acompanharam os adultos participantes do evento, vivências relacionadas a temática 
em interação com as crianças do NDI. Avaliamos que este projeto possibilitou a 
ampliação das aprendizagens de todas as crianças participantes. 

 
Sobre o Setor de Saúde que esteve temporariamente fechado, comunicamos 

que a enfermeira Cecília Hoboldt retornou as suas atividades. Assim sendo o setor de 
saúde estará em funcionamento todas as manhãs e duas tardes (2ª e 5ª feiras). 
Estamos em tratativas recorrentes junto a SEGESP para reposição da vaga de 
aposentadoria da técnica em enfermagem Maura que se aposentou no início de 2013. 

 
Nesta oportunidade convidamos todas as famílias para visitarem a Mostra de 

Trabalhos das Crianças do NDI que está ocorrendo no Bloco II. Os trabalhos infantis 
estão sendo expostos de 16 de setembro até 18 de outubro. Dois Grupos matutinos e 
outros dois vespertinos expõem seus trabalhos durante uma semana, sendo que o 
cronograma está exposto em mural próximo a exposição. 

 
Atenciosamente, 
 

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

                                                           
4
 Florianópolis, São José, Biguaçú, Santo Amaro da Imperatriz, Meleiro, Arroio do Silva, Maracajá, 

Araranguá, Sombrio,  


