
RELATÓRIO 
INSTITUCIONAL

Período compreendido: 01/08 à 31/12/2022

Registro sistematizado pela Direção do NDI a partir 
do acompanhamento do trabalho e das informações 

prestadas pelos servidores/setores.

https://www.instagram.com/p/Cii2kKAr8rP/



• O segundo semestre letivo de 2022 iniciou em 01/08 e
finalizou em 16/12.

• Permanecemos com 16 turmas, sendo 8 no turno matutino
e 8 no turno vespertino. Tivemos 204 crianças
matriculadas no segundo semestre.

• De acordo com levantamento feito pela Coordenação
pedagógica, num total de 95 dias letivos no turno matutino
e 91 no turno vespertino no segundo semestre, o que
totaliza 186 turnos de trabalho, considerando que o
atendimento no NDI é em período parcial, tivemos 249
ausências de docentes (considerando os professores de
sala, os de área e os plantonistas) e 379 de
estagiários/auxiliares.

FUNCIONAMENTO DO NDI EM 2022.2

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/


APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES 
AFIRMATIVAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

• A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) agora
possui Políticas de Ações Afirmativas (PAA) em todos os
níveis de ensino. O Conselho Universitário (CUn), em
sessão realizada na terça-feira, 30 de agosto, aprovou a
PAA do Colégio de Aplicação (CA) e do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil (NDI). A minuta de resolução
normativa aprovada prevê reservar 20% das vagas de
ampla concorrência oferecidas na Educação Básica da UFSC
para negros, indígenas e quilombolas, independentemente
do percurso escolar ou da renda. Além das cotas, a Política
de Ações Afirmativas prevê também a adoção de medidas
visando a permanência estudantil.

https://noticias.ufsc.br/2022/09/ufsc-tera-politica-de-acoes-
afirmativas-na-educacao-basica/

https://www.instagram.com/p/CkgKfi1M9CR/

https://noticias.ufsc.br/2022/09/ufsc-tera-politica-de-acoes-afirmativas-na-educacao-basica/
https://www.instagram.com/p/CkgKfi1M9CR/


EDITAIS DE NOVAS VAGAS
No segundo semestre de 2022, publicamos os seguintes editais:

• EDITAL Nº 05/NDI/2022 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 - rematrícula e
vagas para irmãos dos alunos regularmente matriculados no NDI para
o ano letivo de 2023.

O sorteio foi realizado no dia 21/09, e está disponível no link:

https://www.youtube.com/watch?v=0pLPH5tA9jY

• EDITAL Nº 06/NDI/2022 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - abertura das
inscrições para o sorteio de vagas e formação de listas de espera para
o ano letivo de 2023. O Edital contempla ampla concorrência, reserva
de vagas para crianças com deficiência e para crianças pretas, pardas,
indígenas e quilombolas segundo a Política de Ações Afirmativas para
a Educação Básica

O sorteio foi realizado no dia 30/11, e está disponível no link:

https://youtu.be/Dxo-Ooo5MVY
https://www.instagram.com/p/Cj0kBeMLXno/

https://www.youtube.com/watch?v=0pLPH5tA9jY
https://youtu.be/Dxo-Ooo5MVY
https://www.instagram.com/p/Cj0kBeMLXno/


CALENDÁRIO 2023
O calendário letivo de 2023 do NDI foi aprovado pelo Colegiado do NDI e pelo

Conselho de Unidade do CED.

Link do calendário:

https://ndi.ufsc.br/2022/
12/15/aprovacao-do-
calendario-letivo-para-
2023-do-ndi/

https://ndi.ufsc.br/2022/12/15/aprovacao-do-calendario-letivo-para-2023-do-ndi/


• Coordenação das demandas do NDI.

• Acompanhamento dos trabalhos desenvolvido pelos setores.

• Suporte e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do NDI.

• Produção e encaminhamento de documentos diversos como ofícios,
portarias, relatórios, processos e solicitações.

• Gerenciamento de caixas de e-mails e grupos de Whatsapp institucionais.

• Coordenação e participação de reuniões em diversas instâncias.

• Mediação das relações de trabalho.

• Acolhimento das crianças e famílias.

• Durante todo o segundo semestre de 2022, a direção fez reuniões com
vários setores da UFSC, com o intuito de conhecer os profissionais que
assumiram os setores após a posse da nova gestão da reitoria, e também
para expor as demandas do NDI.

PRINCIPAIS AÇÕES DA DIREÇÃO 

https://www.instagram.com/p/CmW3v3iLbg8/

https://www.instagram.com/p/CmW3v3iLbg8/


PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

• São produzidos cotidianamente um grande volume de
registro de reuniões, encaminhamentos e compilações
de dados. Vale destacar que de todas as reuniões
ocorridas e que serão listadas nos itens subsequentes
foram produzidos relatos, sínteses ou atas.

• Ao longo do segundo semestre, foram encaminhados
ofícios para diferentes setores sobre a reorganização
dos grupos, aquisição de alimentos via agricultura
familiar, solicitação de novas câmeras de
monitoramento, registro de demanda de novos
servidores para o setor administrativo, prorrogação do
concurso, situações de guarda e demanda de estágio
não-obrigatório para o NDI e CA.

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/


PORTARIAS DE COMISSÕES

• 16/08/2022 – Portaria nº 17/2022/NDI - Comissão de ingresso e
matrícula de novas crianças para 2023.

• 20/09/2022 – Portaria nº 18/2022/NDI - Comissão de atualização
do plano departamental de capacitação docente 2023.

• 28/09/2022 – Portaria nº 19/2022/NDI - Comissão de Organização
do Acervo Pedagógico.

• 28/09/2022 – Portaria nº 20/2022/NDI – Alteração da Comissão
permanente para o planejamento, acompanhamento, recebimento
e avaliação dos materiais pedagógicos, esportivos e livros.

• 28/09/2022 – Portaria nº 21/2022/NDI - Comissão de seleção de
estagiários não obrigatórios do NDI

• 10/10/2022 – Comissão de elaboração do calendário letivo de
2023.

https://www.instagram.com/p/CibAgJgLAeQ/

https://www.instagram.com/p/CibAgJgLAeQ/


PRINCIPAIS DOCUMENTOS RECEBIDOS
• 01/08/2022 – Ofício 04/2021/DDP. Levantamento de Necessidades de

Capacitação.

• 23/09/2022 – Portaria nº 694/MEC: Altera a Portaria MEC nº 959, de
27 de setembro de 2013, que trata sobre os Colégios de Aplicação
vinculados às Universidades Federais, incluindo e reconhecendo mais
7 unidades de Educação Infantil.

• 11/11/2022 - Ofício Circular 5/CADM/PF. Parecer indicando a não
aplicabilidade da lei 13.845/19 nos Colégios de Aplicação

• 18/12/2022 - OFÍCIO CIRCULAR N.° 014/2022/DEN/PROGRAD:
Orientação para abertura de processo seletivo para o semestre letivo
de 2023/1

• 21/12/2022 – Oficio Circular 1/DAA/DPAE. Plano de trabalho
DMPI/DPAE 2023-2024

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/


REUNIÕES INSTITUCIONAIS COM PESSOAS 
EXTERNAS AO NDI (com a participação da direção)

• 01/08/2022 – Reunião com a Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional 
(SEAI), Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP), 
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Básica (PROGRAD) sobre a 
recomendação do Ministério Público Federal (MPF) de contratação de 17 
professores de Educação Infantil com especialização em Educação Especial.

• 09/08/2022 – Reunião com Prefeito Universitário (PU), Hélio Rodak de 
Quadros Júnior sobre as demandas de obras, reformas e manutenções no 
NDI.

• 11/08/2022 – Reunião com PRODEGESP sobre as perspectivas em relação 
aos técnicos administrativos em educação no que se refere à contratação, 
flexibilização, redimensionamento e tele-trabalho.

• 15/08/2022 – Reunião com a Procuradoria Federal junto à UFSC sobre 
questões de guarda com a presença da direção e serviço social do NDI e CA.

• 29/08/2022 – Reunião com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade sobre a 
possibilidade de remoção de uma pedagoga para o NDI.

https://www.instagram.com/p/ClO8kbovAXF/

https://www.instagram.com/p/ClO8kbovAXF/


REUNIÕES INSTITUCIONAIS COM PESSOAS 
EXTERNAS AO NDI (com a participação da direção)

• 29/08/2022 – Reunião com PROGRAD e setores (Departamento de Integração 
acadêmica e profissional - DIP, Departamento de Ensino – DEN e Coordenadoria 
de Educação Básica - CEB) sobre o histórico e demandas do NDI.

• 31/08/2022 – Reunião com o candidato a diretor do Centro de Ciências da 
Educação (CED), prof. Hamilton de Godoy Wielewiki.

• 08/09/2022 – Reunião com Coordenadoria de Diversidade Sexual e 
Enfrentamento da Violência de Gênero (CDGEN/PROAFE) sobre possibilidades 
de formação aos profissionais e estagiários do NDI.

• 12/09/2022 – Reunião com SEAI, a direção do CA, o coordenador da CEB sobre 
as dificuldades em relação às regras para contratação de substitutos 
(impossibilidade de mudança de justificativa, não pagamento de retribuição por 
titulação)

• 13/09/2022 – Reunião com Pró-reitoria de Administração (PROAD) e 
Departamento de Compras (DCOM) sobre as demandas do NDI e CA em relação 
ao processo de compras (licitação, empenho, pagamentos, dispensas, etc.) e 
fiscalização de contratos.https://www.instagram.com/p/CktnY8nvxiK/

https://www.instagram.com/p/CktnY8nvxiK/


REUNIÕES INSTITUCIONAIS COM PESSOAS 
EXTERNAS AO NDI (com a participação da direção)

• 20/09/2022 – Reunião com a Secretaria de Planejamento e Orçamento 
(SEPLAN) sobre as demandas orçamentárias do NDI e CA.

• 21/09/2022 – Reunião com professores do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) sobre acordo de cooperação para realização de estágio de estudantes 
de Medicina de disciplina de pediatria no NDI;

• 22/09/2022 – Reunião com Superintendência de Governança Eletrônica e 
Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) sobre as necessidades de 
alteração no sistema do NDI para implementação da reserva de vagas para 
ações afirmativas.

• 23/09/2022 – Reunião com Coordenador do CEB/PROGRAD, prof. George 
Luiz França sobre as demandas do NDI

• 17/10/2022 – Reunião com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a 
Direção do Restaurante Universitário (RU) sobre o acesso dos alunos do NDI 
e acompanhantes ao RU.

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/


EVENTOS INSTITUCIONAIS

• 01/10/2022 – Abertura das Olimpíadas do CA.

• 09/11/2022 – Abertura da Semana de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Inovação (SEPEX) da 
UFSC.

• 10/11/2022 – Apresentação Cultural do Boi-
de-mamão na SEPEX.

• 19/12/2022 – Formatura dos Nonos anos do 
Ensino Fundamental CA.

• 20/12/2022 – Formatura dos Terceiros Anos 
do Ensino Médio do CA.

https://www.instagram.com/p/ClECPl7LPRS/

https://www.instagram.com/p/ClECPl7LPRS/


REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

• Fórum das Licenciaturas da UFSC: 12/09

• Colegiado do Departamento de Estudos Especializados 
em Educação – EED/CED: 13/09; 11/10; 29/11 e 13/12

• Colegiado do Curso de Pedagogia: 20/09; 04/10; 25/10; 
18/11; 22/11 e 14/12

• Conselho de Unidade do CED: 04/08; 01/09; 22/09; 
29/09; 27/10; 30/11 e 15/12

• Conselho Universitário: 30/08; 13/09; 21/09; 27/09; 
11/10; 21/10; 25/10; 08/11; 22/11; 29/11; 06/12; 08/12 e 
13/12

https://www.instagram.com/p/CmKleJTvXY-/

https://www.instagram.com/p/CmKleJTvXY-/


CONDICAP
Conselho Nacional dos Dirigentes dos Colégios de Aplicação das Instituições Federais de Ensino Superior

• O CONDICAp teve duas reuniões ordinárias: 22 a 24/08 em Natal-RN e 23 a 25/11 em Rio Branco-AC.

• A diretora Juliane participou da Coordenação do GT de Inclusão nos meses de setembro a novembro e na
última reunião foi eleita como secretária para o ano de 2023.

Diretoria eleita: Fátima Galvão (UFRJ) vice-presidente, Maristela Moska
(UFRN) presidente, Juliane La Banca (UFSC) secretária, Júnior Neri (UFPA)
tesoureiro.Registro da reunião de agosto em Natal com representantes dos 17

Colégios de Aplicação.



REUNIÕES DE COLEGIADO
O Colegiado do NDI instância máxima deliberativa, se 

encontrou remotamente nas seguintes datas:

• 15/08/2021. Apreciação da ata 238; Apreciação das Atividades 
Docentes e de Ações de Extensão; Relatório Final de Afastamento 
para doutorado da prof. Ligia Mara Santos; Relatório de Afastamento 
para doutorado da prof. Maria Eliza Chierighini Pimentel; Projeto de 
Extensão: Grupo de Estudos Trabalho, Criança e Natureza; Projeto de 
Extensão: NDI Cotidiano; PAADS - Planejamento e Acompanhamento 
de Atividades Docentes – 2022.2; Informes.

• 17/10/2022 - Apreciação da ata 239; Apreciação das Atividades 
Docentes e de Ações de Extensão; Projeto de extensão: Grupo de 
Estudos Psicologia & Educação; Apresentação da tabela do PDCD –
Plano Departamental de Capacitação Docente Requerente –
Comissão do PDCD; Informes.

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/

https://www.instagram.com/p/CjbLRdAADXO/


REUNIÕES DE COLEGIADO
• 28/11/2022 – Extraordinária - Homologação do PDCD – Plano 

Departamento de Capacitação Docente e Análise dos pedidos 
de Afastamento para Formação – 2023.

• 28/11/2022 – Ordinária - Apreciação da ata 240; Apreciação das 
Atividades Docentes e de Ações de Extensão; Relatório Parcial 
Afastamento Doutorado Requerente da prof. Maria Raquel 
Barreto Pinto; Proposta do Calendário Letivo do Ano 2023; 
Organização dos grupos/docente para 2023; Informes.

• 12/12/2022 - Apreciação da ata 242; Apreciação das Atividades 
Docentes e de Ações de Extensão; Projeto de Extensão: 
Portinari na Ilha - Experiências Educativas 2023-2024; 
Aprovação do formulário da Avaliação Institucional dos 
profissionais e famílias; Proposta de nova data para a parada 
pedagógica; Definição sobre ordem de chamada de novas vagas 
– 2023; Informes.

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/

https://www.instagram.com/p/Cis8mCivIKb/


O setor trabalhou na continuidade de todos os trâmites
relacionados aos aspectos administrativos e financeiros do NDI
realizando principalmente:
• Licitações e dispensas de licitações.
• Calendário de compras.
• Empenhos.
• Recebimento de materiais.
• Pagamentos.
• Controle de almoxarifado.
• Malote.
• Solicitações e acompanhamento de instalações e manutenções.
• Atendimento ao público de forma presencial, por e-mail,

telefone e Whatsapp.
• Para ter acesso aos relatórios financeiros do NDI e outras

informações, acesse: https://administrativondi.paginas.ufsc.br/

SETOR ADMINISTRATIVO
(Secretaria e Administrativo-financeiro)

https://www.instagram.com/p/CiybBB7MyFU/

https://administrativondi.paginas.ufsc.br/
https://www.instagram.com/p/CiybBB7MyFU/


ENFERMAGEM
As principais atividades do setor foram:

• Entrevista com as famílias.

• Assistência às intercorrências de saúde das crianças e dos adultos.

• Administração de medicamentos com prescrição médica.

• Monitoramento das condições de segurança do parque e dos demais
ambientes do NDI.

• Formação com profissionais e estagiários não-obrigatórios do NDI e
com profissionais externos.

• Atividades educativas com as crianças.

• Atividades formativas com as famílias e estagiários.

• Condução de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 com
suporte do Departamento de Atenção à Saúde (DAS/UFSC).

• Manutenção e atualização do site (página) do serviço de
enfermagem https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/

https://www.instagram.com/p/ClPFIh6PmWp/

https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/
https://www.instagram.com/p/ClPFIh6PmWp/


NUTRIÇÃO
As principais atividades do setor foram:

• Planejamento e execução do cardápio escolar.
• Recepção de alimentos e de utensílios de cozinha.
• Treinamento contínuo de cozinheiras.
• Acompanhamento do momento da alimentação escolar.
• Licitação de alimentos, utensílios de cozinha e cozinheiras

terceirizadas.
• Empenho (“previsão de compras”) de alimentos e utensílios de

cozinha.
• Elaboração de documentos técnicos exigidos em legislação.
• Participação de reuniões multiprofissionais e de outras que sejam

pertinentes à alimentação escolar.
• Planejamento e realização de formações pertinentes à alimentação

escolar.
• Fiscalização do contrato das cozinheiras.
• Atualização o site (página) da Nutrição NDI:

https://nutricaondi.paginas.ufsc.br/

https://www.instagram.com/p/CmASWdsLt-E/

https://nutricaondi.paginas.ufsc.br/
https://www.instagram.com/p/CmASWdsLt-E/


REUNIÕES DA DIREÇÃO 
COM OS SETORES

• 02/09 – Serviço de Enfermagem

• 02/09 – Administrativo-financeiro e 
Secretaria

• 06/10 – Secretaria

• 15/12 , 16/12 e 21/12 - Coordenação 
pedagógica/ensino

ASSEMBLEIA COM A 
COMUNIDADE ESCOLAR DO 

NDI
• 26/09 – Pauta: funcionamento do NDI 



COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/ENSINO
Além das atividades cotidianas de acompanhamento do trabalho e

da documentação pedagógica, planejamento e participação em
reuniões e atendimento das demandas das famílias, professores e
demais setores, destacamos nesse período:

• Chamada, matrícula e cadastro de crianças novas.

• Editais de novas vagas.

• Atualizações do CNDI (sistema do NDI).

• Seleção de Estagiários não-obrigatórios.

• Reuniões da equipe, com a direção e com a COPEX.

• Viabilização de substituições de docentes e de estagiários.

• Atendimento ao público de forma presencial, por e-mail, telefone e
Whatsapp.

https://www.instagram.com/p/CkBzOmGvNNb/

https://www.instagram.com/p/CkBzOmGvNNb/


REUNIÕES PEDAGÓGICAS

• Reuniões Pedagógicas Noturnas: 01/08; 
22/08; 05/09; 12/09; 03/10; 31/10; 07/11

REUNIÕES 
MULTIPROFISSIONAIS

• Reuniões da equipe: 08/08, 25/08, 30/09, 
04/11, 02/12

• Reuniões com docentes: 09/09, 12/09, 16/09, 
23/09, 14/10, 07/10, 10/10, 17/10, 09/11

https://www.instagram.com/p/CmKleJTvXY-/

https://www.instagram.com/p/CmKleJTvXY-/


SÁBADOS LETIVOS
Nos sábados letivos, as crianças e famílias do

NDI são convidadas a participar de diferentes
propostas organizadas pela equipe que visam
promover a integração entre as famílias e crianças
dos dois turnos e de diferentes turmas.

• 13/08 – Sábado Letivo com Boi-de-mamão



SÁBADOS LETIVOS
• 17/09 – NDI de Portas Abertas



SÁBADOS LETIVOS
• 22/10 – Sábado Letivo das Artes  no NDI



SÁBADOS LETIVOS
• 10/12 – Piquenique Literário



PASSEIOS
• Cotidianamente, as crianças exploram o entorno do NDI na UFSC.
• Destacamos a presença do NDI no Festival Internacional de Teatro de Animação (FITA) e na SEPEX.
• Os grupos 6A e 6B matutino fizeram um passeio externo no centro da cidade.

https://www.instagram.com/p/Cj-3Z_ermfn/https://www.instagram.com/p/CmeI9imLlI8/

https://www.instagram.com/p/Ckv-vKRLHuU/https://www.instagram.com/p/CiiZ85srzSA/

FITA Floripa SEPEX
MARQue Passeio no Centro

https://www.instagram.com/p/Cj-3Z_ermfn/
https://www.instagram.com/p/CmeI9imLlI8/
https://www.instagram.com/p/Ckv-vKRLHuU/
https://www.instagram.com/p/CiiZ85srzSA/


ESTÁGIO
NÃO-OBRIGATÓRIO

• Temos um programa de formação voltado aos estagiários
não-obrigatórios que envolve formações temáticas,
supervisão acadêmica, reuniões e atuação no cotidiano
pedagógico sob a orientação dos professores e da
Coordenação Pedagógica. Durante o segundo semestre
contamos com 37 estagiários distribuídos entre os grupos
e módulos. Os estagiários são oriundos de diversos cursos
da UFSC: Pedagogia, Geografia, História, Biologia,
Psicologia, Letras, entre outros.

https://www.instagram.com/p/CjKuLSSuiuJ/

https://www.instagram.com/p/CjKuLSSuiuJ/


ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
• Em 2022, os estágios obrigatórios ocorreram de forma presencial. Destacamos o estágio do curso de Medicina, de

uma disciplina da pediatria que ocorreu pela primeira vez no NDI e que resultou num termo de cooperação técnica
entre o NDI e o Curso de Medicina para que essa experiência ocorra outras vezes e se desdobre em outras ações.

• Seguem os quadro relacionados aos estágios obrigatórios, observações, disciplinas e outros realizados em 2022-2:



Durante os meses de agosto a dezembro as atividades
docentes, de pesquisa e extensão foram aprovados pela
Coordenadora de Pesquisa e Extensão no sistema e pelo
Colegiado do NDI. De acordo com o Sistema Integrado de
Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão (SIGPEX),
no segundo semestre de 2022 houve o registro de:

• 49 ações de extensão/atividades docentes.

• 8 projetos de pesquisa com participantes do NDI, sendo 5
coordenados por docentes do NDI.

• 16 projetos de extensão em atividade com participantes do
NDI, sendo 9 coordenados por docentes do NDI.

PESQUISA E EXTENSÃO

https://www.instagram.com/p/CjQwUE0gATU/

https://www.instagram.com/p/CjQwUE0gATU/


NDI NA MÍDIA
• Para conhecer as ações e a estrutura do NDI, acesse nosso site: https://ndi.ufsc.br

• Inscreva-se em nosso canal no Youtube: https://www.youtube.com/@ndi-ufsc6880

• Siga a página do NDI no Instagram: @ndicotidiano

Referências das fotos:
Acervo Institucional e Instagram do NDI -@ndicotidiano

https://ndi.ufsc.br/acoes-realizadas-durante-o-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais-de-ensino/
https://www.youtube.com/@ndi-ufsc6880
https://ndi.ufsc.br/acoes-realizadas-durante-o-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais-de-ensino/

