3ª SÍNTESE PARCIAL DO
TRABALHO DO NDI DURANTE A
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Período compreendido: 01/08 a 30/09/2020
Registro elaborado pela Direção do NDI

DELIBERAÇÕES E MARCOS LEGAIS


18/08/2020 - Estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947,
de 16 de junho de 2009. Disponível em:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-

2020-272981525


28/08/2020 - PORTARIA NORMATIVA Nº 371/2020/GR, DE 28 DE AGOSTO DE
2020

Estabelece

prazos

sobre

o

funcionamento

das

atividades

administrativas e acadêmicas na UFSC em virtude da declaração, pela
Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, de pandemia da
doença

COVID-19,

bem

como

revoga

364/2020/GR, de 29 de maio de 2020.

a

Portaria

Normativa

nº

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:
 05/08/2020 – Síntese parcial do trabalho do NDI durante a suspensão das
atividades presenciais (01/06 a 31/07).
 11/08/2020 - Síntese do trabalho do NDI durante a suspensão das atividades
presenciais (16/03 a 31/07).
 14/08/2020 – Ofício C. 05/NDI/CED/2020. Reconsideração sobre a Solicitação
de obras e reformas do NDI.
 17/08/2020 – Ofício nº 45/2020/CED. Solicitação da Atualização da Resolução
Normativa nº 032/CEPE/1990.
 20/08/2020 – Considerações sobre a caracterização do ensino na Educação
Infantil no NDI em tempos de excepcionalidade em relação ao PAAD
(Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes). Processo:
23080.031605/2020-57.

PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS










31/08/2020 - Reabertura do processo referente ao Calendário de 2020
do NDI para inclusão de Calendário Suplementar Excepcional.
Processo: 23080.079203/2019-08.
31/08/2020 - Plano de Trabalho das professoras substitutas do NDI
(31/08 a 31/12/2020) conforme solicitação do Ofício n.º
151/2020/PROGRAD. Processo: 23080.033282/2020-36.
01/09/2020 -Ofício nº 51/2020/CED. Ajuste do PAAD do Colégio de
Aplicação e Núcleo de Desenvolvimento Infantil ao Calendário de 2020
e Solicitação de equiparação excepcional das definições sobre carga
horária docente entre os docentes do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT) e do Magistério Superior da UFSC.
04/09/2020 - Ofício 40/NDI/CED/2020. Consulta sobre Adequação da
fiscalização administrativa de contrato terceirizado de mão de obra
exclusiva.
14/09/2020 – Processo relativo ao PAAD 2020-1 e 2020-2 do NDI.
Processo nº 23080.035147/2020-25.

PRINCIPAIS DOCUMENTOS RECEBIDOS










07/08/2020 - Carta aberta do Movimento Interfóruns de Educação
Infantil do Brasil (MIEIB) ao Senado Federal relativa à aprovação da PEC
26/2020, que estabelece o FUNDEB permanente.
17/08/2020 - OF. C N.°008/2020/DEN/PROGRAD. Parecer da
Procuradoria Federal acerca de Atividades Docentes.
26/08/2020 Ofício n.º 009/2020/DEN/PROGRAD. Orientações
referentes a registros no sistema PAAD em virtude do calendário
acadêmico suplementar excepcional 2020-1.
28/08/2020 - Ofício n.º 151/2020/PROGRAD - Resposta ao Ofício nº
35/NDI/2020, de solicitação de renovação do contrato das professoras
substitutas do NDI.
11/09/2020 - Ofício E 10/DPC/PROAD/2020. Adequação da fiscalização
administrativa de contrato terceirizado de mão de obra exclusiva.
15/09/2020 - Ofício Circular n.º 08/2020/DDP/PRODEGESP. Avaliação
de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação da
UFSC – Etapa 2020.

REUNIÕES INSTITUCIONAIS








(com a participação da direção)

05/08/2020 - Reunião com a direção do CED sobre Obras NDI; Ofício
CA + NDI – secretaria de educação básica; Estrutura Oficial NDI; PAAD.
05/08/2020 - Reunião com o CEPAE (Colégio de Aplicação da UFG),
sobre a nossa experiência e posicionamento sobre a Educação Infantil
em tempos de pandemia.
10/08/2020 - Reunião com outros setores da UFSC (PRODEGESP,
PROGRAD, SEPLAN, Gabinete da Reitoria) sobre a necessidade de
regularização da estrutura oficial do NDI.
11/08/2020 – Reunião com o Colégio de Aplicação sobre a necessidade
de atualização da Resolução nº 032/CEPE/1990.
16/09/2020 – Reunião com as assistentes sociais da DISS/PRODEGESP
para solicitar a contribuição do NDI em relação às dificuldades
enfrentadas em tempos de pandemia pelos servidores que possuem
filhos pequenos.

REUNIÕES INSTITUCIONAIS










(com a participação da direção)

17/09/2020 – Reunião com as organizadoras do livro NDI 40 anos.
18/09/2020 – Reunião com a equipe que representou o NDI no
Webinário Percorrendo o Brasil: desafios e potencialidades nos
itinerários da Educaçao Básica das IFES – ANUUFEI/CONDICAP
18/09/2020 – Reunião da direção para levantamento de demandas,
definição de cronograma, encaminhamentos e prioridades.
21/09/2020 – Reunião com o DPC/PROAD juntamente com a nutrição
e o administrativo-financeiro do NDI sobre a nova licitação do serviço
de cozinha.
23/09/2020 – Reunião com a equipe que representou o NDI no
Webinário Percorrendo o Brasil: desafios e potencialidades nos
itinerários da Educaçao Básica das IFES – ANUUFEI/CONDICAP.
28/09/2020 – Reunião com teste de transmissão com a equipe que
representou o NDI no Webinário Percorrendo o Brasil: desafios e
potencialidades
nos itinerários da Educaçao Básica das IFES –
ANUUFEI/CONDICAP.

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: 18, 19, 25/08, 29/09.
Conselho de Unidade do CED: a direção do NDI e outros
representantes docentes e técnicos da instituição participaram de
duas reuniões do Conselho de Unidade, nos dias: 27/08 e 24/09
CONDICAP: No dia 30/09 os representantes do Condicap se
reuniram, definindo para os próximos meses uma agenda de reuniões
quinzenais com pautas previamente estabelecidas.
ANUFFEI: Nos dias 14/08, 01, 11/09 nos encontramos virtualmente
com representantes da Annufei e Condicap para discutirmos o
formato do Webinário “Percorrendo o Brasil: desafios e
potencialidades nos itinerários da Educaçao Básica das IFES”.
Colegiado de Pedagogia: A direção do NDI foi convocada a participar
das reuniões nos dias: 12, 21 e 26/08, 15/09.

REUNIÕES DE COLEGIADO
O Colegiado do NDI instância máxima deliberativa, se encontrou remotamente
nos meses agosto e setembro nas seguintes datas:
 06/08/2020 – Pauta: Avaliação parcial de desempenho e Relatório final do
Estágio Probatório da Professora Letícia Cunha da Silva. (Extraordinária)
 20/08/2020 – Pauta: Documento sobre a caracterização do ensino na Educação
Infantil no NDI em tempos de excepcionalidade em relação ao PAAD e ao
calendário letivo de 2020. (Extraordinária)
 31/08/2020 – Pauta: Aprovação das atas 208, 209 e 210; Aprovação das ações de
extensão e atividades docentes; Projeto de Extensão “Apotheke na escola – uma
relação entre ensino das artes visuais, escola, espaço e tempo”; Projeto de
Extensão “Diferenças na educação infantil: gênero, corpo e infância”;
Reabertura do processo referente ao Calendário de 2020 do NDI para inclusão de
Calendário Suplementar Excepcional; Plano de Trabalho das professoras
substitutas do NDI (31/08 a 31/12/2020); Aprovação da ata 211. (Ordinária)
 14/09/2020 – Pauta: Aprovação dos Planejamentos e Acompanhamento de
Atividades Docentes – PAAD 2020-1 e 2020-2. (Ordinária)

TRABALHO DAS COMISSÕES










Comissão 1 - Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em tempos de
pandemia: As propostas da comissão em relação à comunicação e acolhimento das
famílias foram incorporadas pelo coletivo do NDI. Desde o início de agosto, os docentes
vêm realizando aproximações mais sistemáticas com as crianças e famílias do NDI.
Nesse contexto, a comissão está com as atividades suspensas e está elaborando o
relatório final.
Comissão 2 - Redimensionamento do calendário letivo de 2020: Marcos regulatórios,
planejamento financeiro e demais implicações: O documento final da comissão está em
finalização. As discussões e proposições da comissão foram incorporadas às discussões e
documentos institucionais produzidos no período, em especial no Calendário
Suplementar Excepcional do NDI.
Comissão 3- Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno seguro das
atividades presenciais: A comissão vem trabalhando intensamente na produção de um
documento que será apreciado coletivamente a partir do mês de outubro.
Comissão 4 - Comissão de análise e apresentação de posicionamento sobre o ensino não
presencial/remoto no NDI: A comissão vem contribuindo na produção dos documentos
institucionais produzidos no período.
Comissão 5 - Projetos de extensão: Articulação e diálogo com a comunidade: A
comissão tem realizado publicações semanais referentes à projetos de pesquisa e
extensão do NDI.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Além do desenvolvimento cotidiano do trabalho, atendendo às
demandas da comunidade escolar de forma remota, a Coordenação
Pedagógica reuniu-se com a direção nas seguintes ocasiões:
 04/08/2020 - Definição/agendamento das próximas reuniões
coletivas da CP e COPEX (retomada da discussão do regimento);
Grupo de Whatsapp das famílias; férias estagiários; sistema NDI.
 06/08/2020 – Reunião com as professoras do Módulo 1 – Matutino
para definição e integração da Professora Mayra ao trabalho .
 11/08/2020 – Organização da pauta da reunião do dia 13/08.
 17/08/2020 – Reunião da CP, com os professores de Educação Física
e Artes para discutirmos o trabalho das áreas diante do contexto da
pandemia.
 24/08/2020 – Discussão e atualização do documento das
atribuições Coordenação Pedagógica e COPEX.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
31/08/2020 – Calendário Suplementar 2020 e Plano de
Trabalho das Substitutas.
 11/09/2020 – Discussão e atualização do documento das
atribuições Coordenação Pedagógica e COPEX.
 14/09/2020 – Discussão e atualização do documento das
atribuições Coordenação Pedagógica e COPEX.
 21/09/2020 – Discussão e revisão do Regimento em relação à
CP e à COPEX.
 25/09/2020 – Reunião com a Equipe Multiprofissional e o
módulo I sobre questões de recursos de acessibilidade a partir
de uma demanda específica.
 28/09/2020 – Discussão e revisão do Regimento em relação à
CP e à COPEX.


DOCENTES
Os docentes seguem realizando atividades de pesquisa e extensão
conforme PAAD e registros no SIGPEX. Compõem diversas comissões de
trabalho, destinando carga horária administrativa para estas atividades.
Desde o início de agosto, os docentes vêm realizando 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. Além disso, em regime de escala para respeitar o distanciamento
social, os docentes realizaram organização dos materiais de suas respectivas
salas de aula. Destacamos as seguintes reuniões institucionais específicas aos
docentes nesse período:
 06/08/2020 – Reunião docente sobre o PAAD.
 18/08/2020 – Reunião docente sobre o documento de caracterização do
Ensino no NDI em tempos de pandemia.
 17/09/2020 - Reunião docente sobre o Regimento.
 21/09/2020 – Reunião docente sobre o Regimento.
 28/09/2020 – Reunião docente sobre o Regimento.

EQUIPE PEDAGÓGICA – CP, DOCENTES E
AUXILIARES DE CRECHE
13/08/2020 – Definições sobre o contato com cada grupo a
partir do relato das professoras acerca do retorno das famílias;
Definição da data de entrega da fundamentação teórica e
especificidades da faixa etária do Plano de Ensino, Documentação
Pedagógica referente ao contato com as famílias no segundo
semestre de 2020.
 08/09/2020 – Inserção de Artes e Educação Física nas atividades
docentes de aproximação virtual com as crianças e famílias
 15/09/2020 - Relato das proposições/registros encaminhados às
famílias e crianças até o momento.
 17/09/2020 – Plano de Atividades de Estágio dos estagiários nãoobrigatórios e organização do espaço Físico.


ADMINISTRATIVO
SECRETARIA-ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Continuidade de todos os trâmites relacionados aos aspectos
financeiros e administrativos do NDI: licitações, calendário de
compras, recebimento de materiais, acompanhamento de
instalações, etc. Além dessas atividades, ocorreram as
seguintes reuniões:
 21/08/2020 - Reunião Nutrição e Administrativo-financeiro:
Licitação das cozinheiras; fiscalização do novo contrato das
cozinheiras; equipe de apoio para o recebimento de material.
 02/09/2020 – Reunião para planejarmos a divisão de tarefas no
recebimento e organização dos materiais que estão chegando.
Definição de realização de uma reunião coordenada pelo
administrativo-financeiro sobre o processo de compras no NDI.
 21/09/2020 – Reunião da nutrição e administrativo-financeiro
sobre o novo contrato da cozinha.


SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS
Os profissionais do setor de saúde vem atuando na produção dos
boletins de saúde; 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; Realização de cursos e
atividades de capacitação; Participação nas atividades da equipe
multiprofissional, além de compor comissões e participar das
discussões coletivas.
 10/08/2020, 24/08/2020, 10/09/2020, 22/09/2020 - Divulgação
Boletim de informações sobre COVID-19.
 09/09/2020 – Organização dos materiais recebidos e observação
da validade dos que estão armazenados no NDI.
 16/09/2020 – Contribuição no preenchimento da planilha,
solicitada pela comissão de infraestrutura.

NUTRIÇÃO
No período, a equipe de nutrição atuou nas seguinte atividades: Leitura da nova
resolução PNAE e levantamento das alterações necessárias para o NDI; Conferência da
demanda de alimentos: quantitativo, descrição de itens e inclusão de novos itens;
Atividades de fiscalização do contrato atual das cozinheiras; Curso de fiscalização de
contrato de serviços terceirizados, Processo licitatório (em conjunto com CA) para
serviço de cozinheiras terceirizadas; 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 como
setor administrativo. Além dessas atividades, ocorreram as seguintes reuniões:
 14/08/2020 – Atualizações do trabalho; licitação; cardápio a partir das novas
orientações do FNDE; Fiscalização administrativa do contrato das cozinheiras.
 21/08/2020 - Reunião Nutrição e Administrativo-financeiro: Necessidade de
reorganizar o trabalho e as demandas nesse contexto; Licitação das Cozinheiras;
fiscalização do contrato das cozinheiras; equipe de apoio para o recebimento de
material.
 21/09/2020 – Reunião Nutrição e Administrativo-financeiro: Nova licitação das
Cozinheiras.

PESQUISA E EXTENSÃO












Tivemos a aprovação de 2 novos projetos de extensão.
Foram registradas nesse período 9 ações de extensão e 50 atividades docentes.
A coordenadora de Pesquisa e Extensão participou de reuniões com a
coordenadora de pesquisa e extensão do CA, com a PROEX e da Câmara de
Extensão e de Pesquisa do CED.
Os participantes dos projetos e pesquisas estão se encontrando de maneira
remota e seguindo suas atividades de estudo e extensão.
Alguns profissionais do NDI têm sido convidados para realizar palestras em
eventos virtuais.
Em agosto, nosso canal do Youtube do NDI completou 1 ano de existência, e
conta atualmente com 33.589 visualizações no total, tendo alcançado 500
inscritos nesse período.
No dia 17/08/2020 foi realizada uma reunião coordenada pela COPEX para
apreciação das atualizações do site do NDI e encaminhamentos em relação aos
setores criarem suas páginas.
No dia 24/09/2020 ocorreu um Encontro da Educação Básica organizado pelas
coordenações de pesquisa e extensão do NDI e do Colégio de Aplicação para dar
orientações e tirar dúvidas sobre o SIGPEX.

PESQUISA E EXTENSÃO
De forma vinculada à comissão 5, ocorreram publicações semanais no
site do NDI dos projetos de pesquisa e extensão do NDI:
 07/08/2020 - Projetos de Extensão do NDI – Estudos e Pesquisa sobre
Teoria Histórico Cultural e Ontologia Crítica
 https://ndi.ufsc.br/2020/08/07/projetos-de-extensao-do-ndi-estudos-epesquisa-sobre-teoria-historico-cultural-e-ontologia-critica/
 14/08/2020 - Projeto de extensão NDI Comunidade – formações durante o
período de atividades não presenciais
 https://ndi.ufsc.br/2020/08/14/projeto-de-extensao-ndi-comunidadeformacoes-durante-o-periodo-de-atividades-nao-presenciais/
 21/08/2020 - Projeto de extensão NDI Comunidade – Literatura,
Imaginação e criação na Educação Infantil
 https://ndi.ufsc.br/2020/08/21/literatura-imaginacao-criacao-naeducacao-infantil/
 28/08/2020 - Projeto de extensão Infância e Literatura – Uma longa
viagem
 https://ndi.ufsc.br/2020/08/28/projeto-de-extensao-infancia-eliteratura-uma-longa-viagem/

PESQUISA E EXTENSÃO
08/09/2020 - Projeto de Extensão – Educação Ambiental no NDI
https://ndi.ufsc.br/2020/09/08/6954/
 18/09/2020 - Projeto de Extensão Infância e Literatura – Grupo de
Estudos Infância, Estética e Educação
https://ndi.ufsc.br/2020/09/18/projeto-de-extensao-infancia-eliteratura-grupo-de-estudos-infancia-estetica-e-educacao/
 24/09/2020 - Curso de Formação “O trabalho pedagógico na Educação
Infantil: Artes Visuais, Literatura e Experiências Estéticas
https://ndi.ufsc.br/2020/09/24/curso-de-formacao-o-trabalhopedagogico-na-educacao-infantil-artes-visuais-literatura-e-experienciasesteticas/
 28/09/2020 - Convite webinário internacional “Percorrendo o Brasil:
Desafios e potencialidades nos itinerários da educação das infâncias
nas IFES”
https://ndi.ufsc.br/2020/09/28/convite-webinario-internacionalpercorrendo-o-brasil-desafios-e-potencialidades-nos-itinerarios-daeducacao-das-infancias-nas-ifes/


PARTICIPAÇÃO DO NDI
NO EVENTO
ANUUFEI/CONDICAP
O vídeo da participação do NDI no
Webnário Percorrendo o Brasil:
desafios e potencialidades nos
itinerários da Educação Básica das
IFES organizado pela ANUUFEI e
CONDICAP está disponível no link:
 https://www.youtube.com/watch?
v=JnkfK49nUzo&t=870s




Se você ainda não assistiu, é uma
ótima oportunidade de conhecer
melhor o trabalho do NDI em suas
bases teóricas e na sua atuação na
formação docente por meio do
projeto NDI Comunidade.

