2ª SÍNTESE PARCIAL DO
TRABALHO DO NDI DURANTE A
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Período compreendido: 01/06 a 31/07/2020
Registro elaborado pela Direção do NDI

DELIBERAÇÕES E MARCOS LEGAIS


29/05 – PORTARIA NORMATIVA Nº 364/2020/GR, DE 29 DE MAIO DE 2020
Estabelece medidas complementares às portarias normativas nº 352/2020/GR e nº
353/2020/GR, de 16 de março de 2020, nº 354/2020/GR, de 18 de março de 2020,
nº 355/2020/GR, de 24 de março de 2020, nº 356/2020/GR, de 31 de março de
2020, nº 357/2020/GR, de 7 de abril de 2020, e nº 359/GR/2020, de 29 de abril de
2020, bem como define prazos sobre o funcionamento das atividades
administrativas e acadêmicas na UFSC.
https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Portaria_Normativa_364_assinado.
pdf



01/06 – Decreto nº 630, de 1º de junho de 2020. Altera o decreto nº562, de 2020,
que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos
termos do COBRADE nº1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de
enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providencias.



30/06 - Nota oficial da UFSC informando que “que não retomará o ensino de
forma presencial durante o ano de 2020, enquanto não houver condições
sanitárias e epidemiológicas que garantam a segurança de sua comunidade
universitária.” Disponível em: https://noticias.ufsc.br/2020/06/nota-oficial-ufscnaoretomara-ensino-presencial-em-2020/

ESPECIFICIDADES DOS SETORES OU
GRUPO DE PROFISSIONAIS


Nos meses de junho e julho o trabalho do NDI esteve
organizado em três frentes: discussões e
encaminhamentos que envolvem todos os profissionais,
atividades específicas relativas a cada setor ou grupo de
profissionais e comissões de trabalho.



Durante esse período, as 5 comissões criadas trabalharam
intensamente para pensar as possibilidades de trabalho
durante a pandemia, reunindo-se e produzindo materiais a
serem discutidos e deliberados coletivamente.

TRABALHO DAS COMISSÕES


Comissão 1- Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em
tempos de pandemia (questionário às famílias)



Comissão 2- Redimensionamento do calendário letivo de 2020: Marcos
regulatórios, planejamento financeiro e demais implicações (documento em
construção)



Comissão 3- Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno seguro
das atividades presenciais. (documento em construção)



Comissão 4- comissão de análise e apresentação de posicionamento sobre o
ensino não presencial/remoto no NDI (documento aprovado pelo colegiado do
NDI no dia 22/06/2020)



Comissão 5- Projetos de extensão: Articulação e diálogo com a comunidade
(publicações semanais)

PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS


Produzimos cotidianamente um grande volume de registro de reuniões,
encaminhamentos e compilação de dados. Vale destacar que de todas as
reuniões ocorridas e que serão listadas nos itens subsequentes foram
produzidos relatos, sínteses ou atas. Colocaremos aqui os principais
documentos produzidos no período registrado:



03/06 – Vídeo com um recado da direção às crianças e famílias do NDI:
https://www.youtube.com/watch?v=1t7Zjlm6HtA



03/06 – Síntese do trabalho do NDI durante a suspensão das atividades
presenciais (16/03 a 31/05/2020)



24/06 – Posicionamento do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da UFSC
sobre atividades pedagógicas não presenciais na Educação Infantil.



01/07 – Elaboração de Questionário do CONDICAP em conjunto com a direção
do NEI/UFRN



17/07 – Contribuição à nota do Condicap sobre o ensino remoto emergencial.



28/07 - OF E 35/NDI/CED/2020. Renovação do contrato das Professoras
substitutas do NDI diante do contexto da pandemia.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS RECEBIDOS


04/06 – Questionário: A UFSC quer ouvir você.



05/06 - OF C 13/2020/DAP. Alterações dos períodos de férias agendados para
Julho de 2020.



08/06 - Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia
da COVID-19.



11/06 – Relatório Parcial do Subcomitê acadêmico.



17/06 – Relatório complementar do subcomitê acadêmico



19/06 – OF C 06/2020/DDP. Retomada da Análise dos processos de Estágio
Probatório de forma digital.



23/06 – Processo 230080.024153/2020-57. Relatório Comitê Covid-19.



24/06 - OF C 14/2020/DAP. Alterações dos períodos de férias



24/06 - OF C 008/2020/PRODEGESP. Orientações para solicitação de trabalho
remoto por servidores com deficiência ou em razão de coabitação com grupos de
risco, conforme orientações da NOTA n. 00037/2020/NADM/PFUFSC/PGF/AGU e
Portaria Normativa 365/GR/2020.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS RECEBIDOS


01/07 – Questionário do CONDICAP sobre o movimento dos Colégios de
Aplicação e Universidades em contexto de Pandemia.



13/07 - Resultados do questionário organizado pelas representantes de
famílias no Colegiado do NDI



13/07 – Documentos que foram a serem apreciados na reunião do dia 17/07
no CUN.



16/07 - Nota CONDICAP sobre o ensino remoto emergencial.



18/07 - Carta aberta dos professores substitutos da UFSC sobre a situação dos
contratos durante a pandemia



28/07 - Manifesto de professores substitutos da UFSC sobre a situação dos
contratos durante a pandemia: nacionalizar a luta é preciso!



30/07 - OF C 19/DIR/DAP/2020 Formulário Eletrônico a respeito das
condições de trabalho nesta Universidade, mês de agosto de 2020.

REUNIÕES INSTITUCIONAIS


As comissões tiveram diversas reuniões nesse período produzindo materiais a
serem discutidos coletivamente.



02/06 – Reunião para organizar o trabalho das 5 comissões, definindo as seguintes
questões: nome da comissão; presidente; integrantes; carga horária; duração da
comissão; encaminhamentos iniciais; cronograma.



15/06 – Reunião para apreciação do documento da Comissão 4: “COMISSÃO DE
ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE POSICIONAMENTO SOBRE O ENSINO NÃO
PRESENCIAL/REMOTO NO NDI”.



18/06 – Finalização da proposta de documento de posicionamento do NDI acerca
do ensino remoto.



30/06 – Sistematização e apresentação da discussão sobre o uso de imagens das
crianças proposta pela comissão 5 - Projetos de extensão: Articulação e diálogo
com a comunidade.



07/07 – Finalização da discussão sobre o uso de imagens das crianças proposta
pela comissão 5.



09/07 – Reunião de gestão com representantes do Gabinete da Reitoria, Subcomitê
científico, PRODEGESP, PROGRAD, direção do CED professor Antonio Alberto
Brunetta, direção do NDI, Coordenação Pedagógica e SAS sobre Situação do NDI.

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS


Conselho Universitário: A professora Débora C. S. Peixe e a psicóloga
Camilla Ferreira são representantes do Conselho de Unidade da UFSC. Foram
convocadas para participar das reuniões nos dias e 08, 26 e 30/06, e, 06 e
17/07.



Subcomitê Acadêmico: A diretora do Núcleo de Desenvolvimento Infantil
integrou o subcomitê acadêmico a partir de 18/05. No mês de junho
entregaram os relatórios parciais e o final que foi apreciado pelo CUN. As
reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 01/06, 03/06, 05/06,
08/06,10/06, 15/06, 17/06, 22/06.



Conselho de Unidade: a direção do NDI e outros representantes docentes e
técnicos da instituição participaram de duas reuniões do Conselho de
Unidade, nos dias 04/06, 25/06, 02/07.



Condicap: Nos dias 10/06, 01/07 e 22/07, os representantes do Condicap se
reuniram. Trocaram experiência sobre a situação em cada unidade federal e
por unanimidade se posicionaram em relação ao ensino remoto na Educação
Básica.

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS


Anufeei: Embora o NDI não integra a ANUFEEI, participamos de duas
reuniões, no dia 25 de junho e 03 de julho, com representantes da Annufei
e Condicap para trocarmos experiencias, de como temos lidado com as
questões referentes à educação infantil e educação básica, no âmbito da
universidade e planejarmos um evento científico envolvendo as instituições.



Fórum das Licenciaturas: a direção do NDI está participando como
representante do Fórum das Licenciaturas da UFSC. Foi convocada nos dias
08/06 e 29/06. As reuniões discutiram os desafios para formação docente na
UFSC com isolamento social e atividade pedagógica remota.



Fórum Municipal de Educação: A direção do NDI participou da reunião que
ocorreu no dia 15/06 na qual foi relatada a experiência da Rede Municipal
de Florianópolis com o Ensino Remoto. Além disso, também houve a troca da
presidência do Fórum e foi discutida a questão do preenchimento dos
relatórios de monitoramento 2018 e 2019.

REUNIÕES DE COLEGIADO
O Colegiado do NDI, instância máxima deliberativa, se encontrou
remotamente em quatro momentos:


15/06 – Reunião ordinária: Aprovação das atas 200, 201,202 e 203. Aprovação dos
processos aprovados em Ad Referendum e do quadro das ações docentes e de
extensão. Avaliação do Estágio Probatório da Professora Juliana da Silva Euzébio;
Relatório Parcial da Pesquisa: De ingressos a egressos: estudo longitudinal com ênfase
no currículo, da trajetória das crianças ingressas do Núcleo de Desenvolvimento
Infantil – NDI/CED/UFSC até sua transição para o 1º ano do Ensino Fundamental da
Profª. Débora Cristina Sampaio Peixe; Informes.



22/06 - Reunião extraordinária: Relatório Final do Estágio Probatório da Professora
Juliana da Silva



22/06 - Reunião extraordinária: Apreciação do documento de posicionamento
institucional sobre atividades pedagógicas não presenciais na Educação Infantil.



16/07 – Reunião ordinária: Aprovação das atas 205, 206 e 207; Aprovação das ações
de extensão e atividades docentes do mês de junho e julho; Homologação dos
processos aprovados ad referendum; Avaliação parcial de desempenho do Estágio
Probatório da Jucilaine Zucco; Relatório final do Estágio Probatório da Jucilaine
Zucco; Projeto de Pesquisa: As Bases Teórico Metodológicas Do Trabalho Pedagógico
Comas Crianças De 4 A 6 Anos: Uma Investigação A Partir Da Teoria Histórico-Cultural
da Profª. Giandréa Reuss Strenzel; Posicionamento do NDI em relação aos Estágios
Obrigatórios durante o período de suspensão das atividades presenciais; Informes.

EQUIPE PEDAGÓGICA – CP, DOCENTES E
AUXILIARES DE CRECHE


23/07 - Discussão e definição de encaminhamentos a partir do trabalho da
Comissão 1 - Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em tempos
de pandemia - aplicação de um questionário às famílias acerca das demandas de
contato e comunicação com o NDI nesse período de pandemia, coordenado pela
diretora Juliane La Banca.



07/07 - Reunião com a equipe pedagógica do NDI (docentes, auxiliares e equipe
da CP) para continuar o debate iniciado no dia 23/06 sobre a comunicação com as
famílias (comissão 1).



14/07 – Continuação da reunião do dia 07/07 com a seguinte pauta: 1. Informes 2.
Rodada de discussões e definição de encaminhamentos a partir do trabalho da
Comissão 1 – “Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em tempos
de pandemia”. Sugestões da Comissão 1, a partir do retorno das famílias ao
questionário e das discussões da equipe pedagógica, destacando o contato com as
famílias, sem caracterização de ensino remoto, mas prevendo um diálogo mais
próximo entre os professores e seus grupos.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA


A direção e a equipe da CP se reuniram nos dias 19/06, 03/07
e 10/07 com o objetivo de discutir coletivamente e
encaminhar as demandas relacionadas à coordenação
pedagógica. Vale destacar que a partir do mês de junho, as
tarefas relacionadas ao planejamento, à organização, à
execução e ao registro das reuniões institucionais têm sido
assumidas por toda a equipe (direção, CP) em esquema de
rodízio.

ADMINISTRATIVO
SECRETARIA/ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


Continuidade de todos os trâmites relacionados aos aspectos financeiros e
administrativos do NDI: licitações, calendários de compras, recebimento de
materiais, acompanhamento de instalações, etc.



25/06 – Reunião para avaliação do trabalho nas comissões e do movimento
coletivo; Demandas específicas do setor; fluxogramas; Patrimônio (planejar o
retorno); Reformas e obras (prioridade da energia elétrica).



16/07 - Acompanhamento e avaliação da produção dos fluxogramas.
Estratégias para tentarmos efetivar as reformas necessárias ao funcionamento
do NDI.

SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS


02/06 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/02 de junho de 2020.



08/06 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/08 de junho de 2020.



16/06 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/16 de junho de 2020.



18/06 – Discussão sobre consulta ao Comitê de Combate à Pandemia sobre
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais
docentes, técnicos-administrativos em educação e estagiários que atuam no
Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI).



23/06 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/23 de junho de 2020.



26/06 - Reunião com o SAS e direção; avaliação dos trabalhos das comissões;
avaliação da comissão 3; avaliação das demandas do setor; o boletim será daqui
para frente quinzenal.



29/06 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/29 de junho de 2020.



14/07 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/14 de julho de 2020.



27/07 – Divulgação Boletim de informações sobre COVID-19/27 de julho de 2020.

NUTRIÇÃO


Continuidade dos trâmites administrativos em relação à aquisição de
alimentos (calendário de compras, licitações, etc.).



Controle e destinação do dos alimentos estocados no NDI de acordo com o
prazo de validade.



24/06 – Reunião sobre a questão da licitação das cozinheiras; Documento de
orientações do FNDE; (distribuição dos alimentos, 30% da agricultura
familiar); Férias do setor; Informes da Comissão 3; Informes da licitação;
articulação com o Colégio de Aplicação.

PESQUISA E EXTENSÃO


Durante os meses de junho e julho, projetos de extensão e relatórios foram
aprovados pela Coordenadora de Pesquisa e Extensão no SIGPEX e pela
direção em Ad Referendum, outros seguiram o trâmite de aprovação em
Colegiado. Tivemos a aprovação de 1 novo projeto de pesquisa, aprovação de
relatório parcial e continuidade de 2 projetos de pesquisa, aprovação de
relatório parcial e continuidade de 1 projeto de extensão e aprovação de
relatório final de um projeto de extensão.



Além desses, foram aprovadas nesse período 15 ações de extensão e 12
atividades docentes. Destacamos as ações do Projeto NDI Comunidade, que
realizou em torno de 15 web conferências voltadas à formação de professores
de diferentes redes municipais de Santa Catarina, tendo atingido no total
aproximadamente 1000 participantes.

PESQUISA E EXTENSÃO


Outras ações no campo da pesquisa e da extensão foram feitas para que a
comunidade tivesse acesso em tempos de pandemia aos trabalhos
desenvolvidos pelo NDI. Esses materiais foram divulgados à comunidade em
geral pelo site do NDI e foram enviados por e-mail às famílias das crianças
matriculadas no NDI.



Entre elas:



25/06 - Infância e Literatura: experiência estética e formação de pequenos
leitores. https://ndi.ufsc.br/2020/06/25/conhecendo-os-projetos-deextensao-e-pesquisa-do-ndi-2/



16/07 – Infância e Literatura: https://ndi.ufsc.br/2020/07/16/projetos-deextensao-do-ndi-literatura-e-infancia/



28/07 – Educação Ambiental https://ndi.ufsc.br/2020/07/28/projetos-deextensao-do-ndi-educacao-ambiental-2/



30-07- Boi-de-mamão no NDI: da cultura popular à cultura da escola:
https://ndi.ufsc.br/2020/07/30/projetos-de-pesquisa-boi-de-mamao-no-ndida-cultura-popular-a-cultura-da-escola/

SITE DO NDI


Nesse período, foram realizadas diversas atualizações no site do NDI, para que
ele fique cada vez mais acessível, organizado e informativo. Vale a pena
conferir e ficar atento às postagens. Acesse: https://ndi.ufsc.br/



Inscreva-se também no nosso canal do Youtube:

