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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Plano de Trabalho – Pré FASE 02 

Nome do setor/departamento da unidade:  
Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI/CED 

Localização do setor/departamento:  
Campus Trindade – Florianópolis 

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que 
necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas 
em laboratórios):  
Organização e adequação dos espaços 

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados 
com ciclo completo: 
52 servidores. 
Do que temos conhecimento, apenas uma servidora está aguardando para tomar a 
segunda dose. Os demais já estão com o ciclo completo. 
 

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):  
Grace Kelly Caldas da Silva, Rachel Winz Leite Demaria e Carolina Shimomura 
Spinelli estarão atuando de forma remota na pré-fase 2 por se encaixarem como 
gestantes ou lactante. 
Os demais estarão atuando de forma híbrida. 

Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as 
orientações de distanciamento social: 
O NDI possui um espaço físico grande com diversas salas e blocos. Sendo assim, as 
salas serão ocupadas por 1 a 2 servidores simultaneamente nas atividades de 
organização dos espaços. 

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo 
de permanência diária de cada pessoa no local:  
Os horários serão distribuídos em dois turnos. No matutino das 8h às 12h e no 
vespertino das 13h30m às 17h30m. 
A pré-fase 2 no NDI ocorrerá do dia 20/09/2021 a 15/10/2021. 
O tempo de permanência diária de cada pessoa não ultrapassará 4 horas e haverá 
no máximo duas pessoas por sala dedicando às atividades de organização dos 
espaços. 

 
Data: 17/09/2021 
Direção da Unidade/Chefia Imediata: 
 Juliane Mendes Rosa La Banca, diretora do NDI, Portaria 945/GR/2021 
 
 
 
 
Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico e no Portal Ativo de Indicadores da UFSC 


