Informações do período de 16/03 a 18/12/2020
Dados organizados pela direção do NDI

▪ 7 projetos de pesquisa em andamento.
▪ 6 projetos de extensão em andamento.
▪ 172 registros na extensão, entre ações de extensão e atividades docentes.
▪ Mais

de 1700 participantes alcançados por formações realizadas por web
conferências pelo projeto de Extensão NDI Comunidade.

▪ Participação da direção em mais de 270 reuniões institucionais, incluindo 17 reuniões

do Colegiado do NDI.

▪ 28 Boletins de Saúde elaborados pelo SAS.
▪ 2160 e-mail recebidos, 960 enviados, só na caixa de mensagens da direção.

▪ Mais de 50 Documentos institucionais recebidos.
▪ Mais de 40 Documentos institucionais produzidos.
▪ 517 inscritos no edital geral de novas vagas para ingresso em 2021.
▪ Em dezembro alcançamos 1000 inscritos em nosso canal no Youtube.

▪ Representações: Conselho de Unidade do CED, Câmaras de Pesquisa e Extensão

do CED, Conselho Universitário, Fórum das Licenciaturas da UFSC, Fórum
Municipal de Educação, Condicap, Subcomitê Acadêmico, Colegiado do curso de
Pedagogia e do Departamento de Estudos Especializados em Educação do CED.

▪ Implementação de processos digitais no NDI.
▪ Capacitação sobre o uso do SPA, SIGPEX e assinatura digital.
▪ Produção de registros/atas/sínteses das reuniões que ocorreram no período.

▪ Participação em mais de 25 grupos de Whatsapp relacionados ao trabalho.
▪ Mapeamento dos grupos de risco do NDI (docentes técnicos, crianças e estagiários

não-obrigatórios).

▪ Atualização do site do NDI.
▪ Postagem de vídeos no canal do Youtube do NDI.

▪ Matérias publicadas no site da UFSC sobre as ações do NDI.
▪ Participação no Webinário Percorrendo o Brasil: desafios e potencialidades nos

itinerários da Educação Básica das IFES organizado pela ANUUFEI e CONDICAP.

▪ Participação na SEPEX com ministração de minicursos.
▪ Publicação dos Editais de novas vagas para 2021 com sorteio eletrônico e

transmissão pelo Youtube.

▪ Produção de instrumento interno de Avaliação Institucional.
▪ Aprovação do Calendário letivo de 2021.
▪ Revisão do Regimento do NDI.
▪ Diversas ações articuladas ao Colégio de Aplicação e à direção do CED.

Comissões em atividade desde o final de maio, com representantes de docentes, TAEs,
famílias e estagiários.
▪ Comissão 1 - Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em tempos de pandemia: A

comissão encerrou seus trabalhos, tendo seu relatório final aprovado no Colegiado do dia
23/11/2020.

▪ Comissão 2 - Redimensionamento do calendário letivo de 2020: Marcos regulatórios, planejamento

financeiro e demais implicações: A comissão encerrou seus trabalhos, tendo seu relatório final
aprovado no Colegiado do dia 23/11/2020.

▪ Comissão 3- Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno seguro das atividades

presenciais: A comissão coordenou uma série de reuniões coletivas para discussão do Plano de
Contingência do NDI. Teve seu relatório parcial aprovado pelo Colegiado do NDI em 14/12/2020. Irá
retomar suas atividades em fevereiro, que incluirão a formação da comunidade escolar do NDI nas
questões de prevenção e enfrentamento da COVID-19.

▪ Comissão 4 - Comissão de análise e apresentação de posicionamento sobre o ensino não

presencial/remoto no NDI: A comissão encerrou seus trabalhos, tendo seu relatório final aprovado no
Colegiado do dia 23/11/2020.

▪ Comissão 5 - Projetos de extensão: Articulação e diálogo com a comunidade: A comissão tem

realizado publicações no site do NDI referentes à projetos de pesquisa e extensão do NDI. Também
realizou consulta à Procuradoria Federal junto à UFSC sobre uso de imagem das crianças e em
fevereiro retomará os trabalhos de publicação e de revisão dos termos de autorização de uso de
imagem do NDI.

▪ Comissão de Análise sobre Estrutura, Organização e Funcionamento do NDI.

Designada pela portaria nº 08/2020/NDI, de 13 de abril de 2020.

▪ Comissão de elaboração do Calendário Letivo de 2021. Designada pela portaria nº

32/2020/NDI, de 25 de novembro de 2020.

▪ Comissão para atualização do Plano Departamental de Capacitação Docente 2020-

2023. Designada pela portaria nº 31/2020/NDI, de 19 de novembro de 2020.

▪ Comissão de elaboração do Edital de vagas do NDI para o ano de 2021. Designada

pela portaria nº 27/2020/NDI, de 09 de outubro de 2020.

▪ Comissão permanente para o Planejamento, Acompanhamento, Recebimento e

Avaliação dos Materiais Pedagógicos, Esportivos e Livros. Designada pela
portaria nº 28/2020/NDI, de 03 de novembro de 2020.

▪ Constituição

da Comissão de
Representantes do NDI e do CA.

Ações

Afirmativas

da

Educação

Básica

–

▪ Envio de Boletins de Saúde elaborados pelo setor de saúde desde a

primeira semana da suspensão. Juntamente com os boletins foram enviados
outros informativos do Ministério da Saúde e outras entidades, e também
livros e vídeos infantis sobre o Corona Vírus.
▪ Comunicação institucional por e-mail e pelo site do NDI com as notícias
atualizadas da UFSC sobre a suspensão das atividades, bem como
divulgação de outros documentos como nota do CONDICAP, nota do CED
sobre o Parecer do CNE, posicionamento do NDI sobre as atividades
pedagógicas não presenciais, entre outros documentos divulgados no
período.
▪ Matrícula de alunos novos.
▪ Envio de material organizado pela Coordenação Pedagógica com
compilado de links de sugestões de histórias, livros, vídeos, brincadeiras,
no início de abril.
▪ A partir de junho, os projetos de pesquisa e extensão passaram a enviar
semanalmente materiais relacionados aos temas dos projetos.
▪ Dois vídeos institucionais do NDI: em maio foi enviado vídeo comemorativo
dos 40 anos do NDI e em junho vídeo com recado da direção.

▪ Questionários: O primeiro aplicado pelo setor de saúde para conhecer as condições

de saúde das crianças e suas famílias. O segundo aplicado pela comissão 1 para
fazer levantamento sobre acesso aos meios de comunicação com o NDI. O terceiro
aplicado pelas representantes das famílias no Colegiado do NDI para saber a
opinião delas em relação à interação com a professora e com o grupo nesse período
de suspensão das atividades presenciais.

▪ E-mail encaminhado pelas professoras com registros do período presencial de aulas

no início da suspensão e e-mail enviado no final de junho com o documento de
posicionamento do NDI.

▪ Ligações telefônica às 27 famílias que não tinham respondido às comunicações

institucionais.

▪ Desde o início de agosto, os docentes passaram a realizar atividades docentes de

aproximação virtual com as crianças e famílias de forma mais sistemática, segundo
cronograma próprio, definido de acordo com o contexto de cada grupo. Todos os
docentes fizeram relatórios dessa aproximação a serem inseridos no sistema de
dados do NDI (CNDI).

▪ Ampliação do quadro profissional do NDI para garantia de atendimento de acordo

com a legislação para as crianças público alvo da Educação Especial.

▪ Contratação de novos professores substitutos e efetivos para conseguirmos atingir a

meta de 212 alunos matriculados.

▪ Ampliação do quadro de técnicos administrativos em educação para reposição de

aposentadorias que ocorreram.

▪ Possibilidade

de continuidade da flexibilização para garantir atendimento
ininterrupto de 12h.

▪ Contratação de estagiários não-obrigatórios, garantindo 2 por turma e 1 volante por

módulo para prosseguir com o programa de formação realizado pelo NDI.

▪ Conclusão da revisão do Regimento do NDI e adequação da Estrutura Oficial e

Organograma do NDI.

▪ Revisão da Resolução 032/CEPE/1990 que regulamenta a carga horária dos

docentes EBTT na UFSC.

▪ Contribuir no fortalecimento do CONDICAP e das demais unidades de Educação

Infantil das Instituições Federais de Ensino Superior.

▪ Gestão dos recursos financeiros diante do cenário de redução do orçamento

público.

▪ Necessidades de obras e reformas na estrutura física do NDI.
▪ Implementação da chamada pública para aquisição de alimentos via agricultura

familiar.

▪ Implementação de Ações Afirmativas no Edital de ingresso de novas vagas de 2022.

▪ Maior articulação da Educação Básica com a gestão da UFSC.
▪ Planejamento do retorno SEGURO do atendimento presencial em consonância com

as decisões da UFSC, resguardando as especificidades da Educação Infantil.

▪ Continuidade da comunicação e parceria com as famílias em relação às atividades

pedagógicas de aproximação virtual e posterior.

▪ Formação da comunidade escolar para o retorno das atividades presenciais.
▪ Adequações na estrutura física e aquisição de itens específicos para o enfrentamento

da COVID-19.

