1ª SÍNTESE PARCIAL DO
TRABALHO DO NDI EM
2021
Período compreendido: 04/01 À 31/03/2021

Registro elaborado pela Direção do NDI

DESTAQUES DESSE PERÍODO
• Chegada da nova pedagoga de Educação Especial: Kátia de Moura Graça Paixão
• Posse de 3 professoras efetivas: Saskia C. Bodenmüller (13/01/2021), Luana Maria Silva
Adão(20/01/2021), Elisandra de Souza Peres (27/01/2021)

•
•
•
•

Contratação de duas professoras substitutas: Carla Regina Hofstatter e Pamela Cristina dos Santos
Matrícula de 100 crianças novas.

Cumprimento da meta de 212 crianças matriculadas em 08/03/2021.
19/02/2021: Reunião virtual de acolhimento às famílias do NDI com transmissão pelo Youtube
alcançando 368 visualizações, sendo 129 no momento da live.

• Realização de entrevistas virtuais com as 212 famílias do NDI pelas professoras dos grupos e em
conjunto com as pedagogas de educação especial no caso das crianças com deficiência.

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:

• Janeiro e fevereiro/2021: Convocação para matrícula – ano letivo 2021.
• Fevereiro/2021: Plano de Contingência do Núcleo de Desenvolvimento

Infantil/UFSC para o retorno das atividades presenciais. (aprovado pelo
Colegiado do NDI, pelo Conselho de Unidade do CED, encaminhado à Reitoria.
Aguardando retorno.)

• 18/03/2021: Documento de sistematização da avaliação institucional e principais
dados das entrevistas realizadas com as famílias.

• 12/03/2021: Contribuição na escrita do Manifesto do CED sobre o retorno das
atividades presenciais.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS
RECEBIDOS
• 13/01/2021: Plano Estadual de Vacinação.
• 11/03/2021: COVID-19 em Santa Catarina: O avanço e a conjuntura da doença
no estado.

• 16/03/2021: OFC 5/2021/GR Autorização de acesso excepcional – atividades
presenciais na Fase 1.

• 18/03/2021: Relatório de Segurança nº001/2021/DSST/DAS/PRODEGESP
• 31 Ofícios circulares recebidos por SPA tratando de assuntos diversos.

REUNIÕES INSTITUCIONAIS
EXTERNAS
(com a participação da direção)

• 09/02/2021: Reunião com a direção do CA e NDI sobre a questão da lavanderia.
• 14/02/2021: Reunião com o Pró-Reitor da PRO-GRAD Daniel Vasconcelos, para
•
•
•
•

•

apresentação do NDI e CA e reiterar pedido de revisão da Resolução 032/CEPE/1990.
19/02/2021: Reunião de Apresentação do NDI para as famílias novas, pelo youtube.
26/02/2021: Reunião com o Pró-Reitor sobre a Constituição da Comissão de Revisão da
Resolução 032/CEPE/1990.
18/03/2021: Reunião da Câmara de Ensino. Constituição de uma Minuta de Regimento.
25/03/2021: Reunião com a PRODEGESP, DAJOR, Gabinete da Reitoria, direção do CED,
CA e NDI sobre a jornada de trabalho dos TAEs do NDI e CA.
29/03/2021: Reunião com o DEN/PROGRAD.

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
• Conselho Universitário: 23/02.
• Conselho de Unidade do CED: a direção do NDI e outros representantes docentes e
•
•
•

•

técnicos da instituição participaram de uma reunião do Conselho de Unidade os dia 25/02,
04/03.
CONDICAP: Os representantes do CONDICAP se reuniram nos dia 10/02, 08/03 e
31/03.
Direções e Coordenações de Unidades de Educação Infantil das IFES: 02/02, 26/03
Colegiado de Pedagogia: A direção do NDI foi convocada a participar das reuniões nos
dias 23/02 e 16/03.
Colegiado do EED: A direção do NDI foi convocada a participar da reunião do dia 09/02,
09/03.

REUNIÕES DE COLEGIADO
O Colegiado do NDI instância máxima deliberativa, se encontrou remotamente nas seguintes datas:

• 19/02/2021: Colegiado Ordinário. Apreciação e aprovação da Ata 218; Aprovação das Atividades Docentes e Ações

de Extensão; Relatório final do Projeto de Extensão “Educação ambiental: refletindo sobre a relação criança e
natureza na Educação Infantil”; Estágio Probatório Angélica D’ Avila Tasquetto; Definição de dois Representantes
do NDI para compor a comissão de Reconhecimento de Saberes e Competências da UFSC; Apreciação e
Aprovação do “Plano de Contingência do Núcleo de Desenvolvimento Infantil/UFSC para o retorno das Atividades
Presenciais”; Informes.

• 02/03/2021: Colegiado Extraordinário: Discussão e apreciação do “Manifesto do Curso de Pedagogia da UFSC”
• 29/03/2021: Colegiado Ordinário. Apreciação das atas 220 e 221; Apreciação das Ações Docentes e de extensão do

mês de março; Relatório final do Projeto de Extensão “Grupo de Estudos Infância, Estética e Educação e indicação
de renovação do mesmo”. Projeto de extensão: “Educação ambiental: refletindo sobre a relação entre infância e
natureza na Educação Básica”. Relatório do Projeto de extensão “NDI Comunidade 2020” Projeto de Extensão
“NDI Comunidade”. Requerido por Juliana Euzébio e relatado por Moema K. de Albuquerque. Organização do
livro com coletânea de artigos dos profissionais do NDI para edição comemorativa dos 40 anos. Requerido por
Giseli Day e relatado por Giandréa Reuss Strenzel. Comissão Eleitoral para Representantes de Pais/Responsáveis no
Colegiado do NDI. Aprovação dos PAADS 2021. Informes.

REUNIÕES INSTITUCIONAIS
COLETIVAS
(com a participação da direção)

• 03/02/2021: Reunião coletiva, para escolha dos grupos de 2021.
• 04/02/2021: Formação Organizada pela Comissão para Ações Afirmativas
CA/NDI.

• 08/02/2021: Avaliação institucional.
• 11/02/2021: Discussão do regimento.
• 30/03/2021: Reunião sobre as normativas de pesquisa e extensão da Educação
Básica da UFSC.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E
DIREÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15/01/2021: Reunião de “Boas-Vindas” e orientações com a professora Saskya.
01/02/2021: Reunião de organização do cronograma de reuniões e formações de fevereiro.
05/02/2021: Reunião com a CP de avaliação dos encaminhamentos.
09/02/2021: Reunião para discussão do material para entrevistas com as famílias.
11/02/2021: Reunião de encaminhamentos.

11/02/2021: Reunião de orientação com as professoras novas efetivas e substitutas.
12/02/2021: Reunião com as Professoras Rúbia e Juliete.
18/02/2021: Planejamento da reunião com as famílias novas.
22/02/2021: Reunião de Planejamento do Cronograma de Reuniões do mês de março.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E
DIREÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/02/2021: Reunião com as Auxiliares de Sala.
04/03/2021: Reunião de Avaliação de Estágio Probatório.
08/03/2021: Reunião de planejamento de gestão.
10/03/2021: Reunião de Encaminhamentos.
12/03/2021: Reunião com a CP para redefinição da equipe multiprofissional.

15/03/2021: Reunião com as famílias do NDI.
19/03/2021: Reunião de encaminhamentos com relação à transição da Professora Letícia.
25/03/2021: Reunião com a Professora Letícia.
29/03/2021: Reunião de Encaminhamentos e definição do cronograma de abril.

EQUIPE PEDAGÓGICA: DOCENTES,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E AUXILIARES
DE CRECHE
•
•
•
•
•

09/02/2021: Reunião sobre o questionário das entrevistas com as famílias.
09/02/2021: Continuação da reunião sobre o questionário das entrevistas com as famílias.

12/02/2021: Continuação da reunião sobre o questionário das entrevistas com as famílias.
02/03/2021: Reunião Pedagógica: Definições equipe multiprofissional Roda de Conversa.
04/03/2021: Reunião Pedagógica: Roda de Conversa – Relato analítico sobre o trabalho
pedagógico desenvolvido em 2020.

• 09/03/2021: Reunião Pedagógica: Roda de Conversa – Relato analítico sobre o trabalho
pedagógico desenvolvido em 2020.

EQUIPE PEDAGÓGICA: DOCENTES,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E AUXILIARES
DE CRECHE
• 10/03/2021: Reunião com as Professoras Novas e a Banca dos Estágios Probatórios.
• 11/03/2021: Reunião Pedagógica: informes; apresentação dos dados dos formulários
•
•
•
•

respondidos pelas famílias; impressões das professoras sobre as entrevistas.
16/03/2021: Reunião Pedagógica: Planejamento das aproximações virtuais com as famílias
e crianças e definições sobre a documentação pedagógica.
17/03/2021: Redefinição das atividades da Marilza como auxiliar de creche.
18/03/2021: Reunião Pedagógica: Planejamento das aproximações virtuais com as famílias
e crianças e definições sobre a documentação pedagógica.
25/03/2021: Reunião Pedagógica: Planejamento de Encontros formativos com as famílias.

DOCENTES
• 18/03/2021: Reunião de Orientações e Preenchimento do PAAD.
• As docentes estão realizando atividades pedagógicas de aproximação virtual
com as crianças e famílias.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO
• 03/03/2021: Reunião com os TAES sobre Flexibilização.
• 30/03/2021: Reunião com os TAES sobre Flexibilização.

ADMINISTRATIVO
•

Continuidade de todos os trâmites relacionados aos aspectos financeiros e
administrativos do NDI: licitações, calendário de compras, recebimento de
materiais, acompanhamento de instalações, etc. Destacamos o trabalho que vem
sendo realizado em relação à nova licitação da lavanderia. Além dessas atividades,
ocorreram as seguintes reuniões:

• 01/03/2021: Reunião com a Marilza (processo de retorno às atividades do cargo de
auxiliar de sala)

• 09/03/2021: Reunião com o setor Administrativo para readequação das atividades
de trabalho do setor.

ENFERMAGEM
• As profissionais do setor de saúde vêm no planejamento, especificação, recebimento, organização e

destinação de materiais relacionados à saúde, atuando sob as orientações do setor administrativo em
relação ao processo licitatório e calendário de compras da UFSC; Vistoria do NDI e indicação de
necessidades de reformas e manutenções; Realização de cursos e atividades de capacitação;
Elaboração, recebimento e sistematização de formulário das novas crianças matriculadas no NDI
Participação nas atividades da equipe multiprofissional; Produção do Curso no Moodle “Atualizações
de saúde para o retorno das atividades semipresenciais e presenciais no NDI/UFSC durante a
pandemia de Covid-19”, Composição de comissões, Participação nas discussões coletivas.

• 10/01/2021: Reunião para tratar de uma questão sobre doação de materiais.
• 04/02/2021: Reunião em conjunto com a direção e o administrativo sobre o Relatório de vistoria do
NDI e as necessidades de reformas e manutenções.

• 15/03/2021: Reunião sobre o curso do Moodle e sua vinculação às ações da Comissão 3.

NUTRIÇÃO
• No período, a equipe de nutrição atuou nas seguinte atividades: Continuidade do
levantamento das alterações necessárias em relação à nova resolução
PNAE; Atividades de fiscalização do contrato das cozinheiras que finalizou em
fevereiro de 2020; Escrita do manual de boas práticas; Solicitações de empenhos de
alimentos das licitações vigentes; Realização das novas licitações de alimentos;
Realização das novas licitações de materiais de limpeza, copa e cozinha e aparelhos
eletrodomésticos, participando do planejamento e dos pregões como equipe de
apoio em parceria com o setor administrativo; Elaboração, recebimento e
sistematização de formulário das novas crianças matriculadas no NDI.

COMISSÕES EM ANDAMENTO
• Comissão “Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno seguro das
atividades presenciais”.

• Comissão “Projetos de extensão: Articulação e diálogo com a comunidade”.
• Comissão de análise sobre Estrutura, Organização e Funcionamento do NDI.
• Comissão permanente para o planejamento, acompanhamento, recebimento e
avaliação dos materiais pedagógicos, esportivos e livros, seguindo o calendário de
compras da UFSC e as orientações do setor administrativo do NDI.

PRINCIPAIS AÇÕES DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
A Equipe Multiprofissional do NDI é composta pelos cargos técnicos:
pedagogas, psicóloga, assistente social, enfermeiras e nutricionistas. Esta equipe
se reúne periodicamente com a finalidade de apoiar, subsidiar e articular o
trabalho de inclusão escolar das crianças com deficiência e outras
especificidades.

No período observado, a Equipe Multi realizou:
a) Planejamento do cronograma e metodologia das reuniões entre Equipe e
professores;
b) Realização de reuniões semanais entre a Equipe e professores;
c) Atendimento a demandas e encaminhamentos relacionados à inclusão das crianças
com deficiência no NDI;
d) Organização do processo de validação das crianças, candidatas com deficiência
sorteadas no ano de 2021;
e) Sistematização de formulários para entrevistas;
f) Seleção de materiais adaptados para compra/licitação;
g) Participação nas entrevistas com as famílias das crianças com deficiência;
h) Participação em grupos de estudos, formações e projetos de extensão.

PESQUISA E EXTENSÃO
• 12/02/2021: Reunião com a equipe COPEX.
• Os participantes dos projetos e pesquisas estão se encontrando de maneira remota e
seguindo suas atividades de estudo e extensão.

• Durante os meses de fevereiro e março ações docentes e de extensão foram
aprovados pela Coordenadora de Pesquisa e Extensão no sigpex e pelo Colegiado
do NDI.

• 36 registros na extensão entre ações e atividades docentes.
• 5 projetos de pesquisa e 8 projetos de extensão em andamento.

NDI NA MÍDIA

• Para conhecer as ações que o NDI vem desenvolvimento durante a
pandemia: https://ndi.ufsc.br/acoes-realizadas-durante-o-periodo-desuspensao-das-atividades-presenciais-de-ensino/

• Para acompanhar a tramitação do Plano de contingência do NDI:
https://ndi.ufsc.br/plano-de-contingencia/

• Destaque para dois vídeos publicados em nosso canal do Youtube:

