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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento, intitulado Relatório de Atividades do Serviço de 

Enfermagem, do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), apresenta uma visão geral das atividades 

realizadas pelo corpo de profissionais de enfermagem durante o ano de 2020 e 

o planejamento de trabalho para o ano de 2021. 

O Serviço de Enfermagem está vinculado ao Serviço de Atenção à Saúde 

(SAS) do NDI. O SAS compreende as áreas da enfermagem e nutrição e é um 

órgão de assessoramento à direção do NDI. O Serviço de Enfermagem está 

subordinado diretamente ao diretor do NDI e é coordenado exclusivamente por 

Enfermeiro Responsável Técnico do quadro de servidor efetivo.  

Atualmente fazem parte do Serviço de Enfermagem as seguintes 

profissionais: Enfa. Msc. Ana Paula Minuzzi, Enfa. Msc. Ane Elisa Paim, Enfa. 

Dra. Camila Santos Pires Lima, Enfa. Msc. Karla Gomes Sifroni e Téc. de 

Enfermagem Msc. Maristela Castro Klauberg.  

O ano de 2020 foi marcado por diversos acontecimentos mundiais 

decorrentes da existência do vírus SARs-CoV-2, causador da Covid-19, a qual 

foi declarada como doença pandêmica pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020. Neste cenário de pandemia, a UFSC realizou 

uma série de medidas para prevenção e controle da transmissão da doença na 

comunidade universitária, como a suspensão do atendimento presencial 

(pedagógico e administrativo), exceto dos serviços essenciais até o dia 22 de 

maio de 2021, conforme Portaria Normativa nº 379/2020/GR, publicada em 09 

de novembro de 2020. 

Diante dessa nova realidade imposta pela pandemia, o NDI, bem como 

toda a Universidade, segue com andamento do trabalho pelos servidores 

técnicos administrativos em educação (TAEs) e docentes na modalidade de 

teletrabalho. Sendo assim, este relatório traz o trabalho desenvolvido pelas 

profissionais do Serviço de Enfermagem do NDI, no ano de 2020, durante a 

pandemia de Covid-19. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 

2.1 Boletim de Informações sobre o coronavírus (Covid-19) 

 

Desde que as atividades presenciais do NDI foram suspensas por conta 

da pandemia de Covid-19, o Serviço de Enfermagem produz e publica 

periodicamente boletins de informações sobre a Covid-19, com a primeira 

publicação em 19 de março de 2020, totalizando 28 edições durante o ano de 

2020. 

 Nos boletins, foram selecionadas informações e estudos atualizados 

sobre a Covid-19, no contexto mundial, nacional, estadual e municipal. Bem 

como notícias da UFSC relacionadas ao novo coronavírus e dicas de saúde e/ou 

curiosidades sobre a doença. Todos os boletins elaborados podem ser 

acessados aqui. 

 

2.2 Mapeamento de alunos (crianças), estagiários e servidores do NDI/UFSC 

pertencentes aos grupos de risco para Covid-19  

 

A equipe do Serviço de Enfermagem realizou, em maio de 2020, um 

primeiro levantamento de dados de saúde de alunos (crianças), estagiários, 

servidores docentes e TAEs com o intuito de identificar condições de risco para 

a Covid-19 e verificar se esse público se encaixa nos critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde (MS) do Brasil. Para isso, foi criado um formulário eletrônico 

e encaminhado por e-mail às famílias das crianças e às demais categorias 

citadas acima.  

Com base nos dados coletados e analisados foi possível identificar, 

naquele momento, os integrantes dos grupos de risco para complicações da 

Covid-19 no NDI/UFSC. Observou-se, na análise realizada, que um número 

expressivo de crianças matriculadas na instituição (70%) se enquadrou nos 

grupos de risco para complicações da Covid-19 instituídos pelo Ministério da 

Saúde, assim como uma proporção significativa de TAEs (64%) e de docentes 

(39%). O grupo de estagiários foi o menos atingido, sendo menor a sua 

proporção (18%) nos grupos de risco.  

https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/boletim-de-informacoes-covid-19-100820/


5 
 

Também foi verificado que das 44 famílias que responderam o formulário, 

a maioria delas (54,5%) informou que as crianças coabitam com alguma pessoa 

pertencente aos grupos de risco, 57,6% dos servidores e estagiários afirmaram 

e 42,4% negaram. O mapeamento completo pode ser acessado aqui. 

 

2.3 Comissões de trabalho do NDI/UFSC e outras representações 

 

O NDI, durante a pandemia de Covid-19, instituiu cinco comissões de 

trabalho, a saber: 

- Comissão 1 - Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em 

tempos de pandemia; 

- Comissão 2 - Redimensionamento do calendário letivo de 2020: marcos 

regulatórios, planejamento financeiro e demais implicações; 

- Comissão 3 - Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno 

seguro das atividades presenciais; 

- Comissão 4 - Comissão de análise e apresentação de posicionamento 

sobre o ensino não presencial/remoto no NDI; 

- Comissão 5 - Projetos de extensão: Articulação e diálogo com a 

comunidade. 

 Dentre essas comissões, a enfermagem participou da Comissão 1 e da 

Comissão 3. Além da participação, como membro, na Comissão de Estrutura e 

Funcionamento do NDI; Comissão de Edital de Vagas; Comissão de Ações 

Afirmativas; Comissão de Validação; Comissão de Flexibilização da Carga 

Horária dos Técnicos Administrativos; Representação no Colegiado do NDI; 

Grupo de Estudos NDI/CA sobre a Política Nacional de Educação Especial 

(PNEE) - GEPNEE. Na sequência serão detalhadas tais comissões e 

representações: 

 

Comissão 1 - Comunicação e acolhimento na relação com as famílias em 

tempos de pandemia 

 

Essa comissão, representada pela Enfa. Ana Paula Minuzzi, teve como 

objetivo atender às questões de comunicação e acolhimento na relação com as 

https://nditeste.paginas.ufsc.br/files/2020/05/Mapeamento-grupo-de-risco-COVID-19.pdf
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famílias em tempos de pandemia, sendo instituída pela Portaria nº 14/NDI/2020 

de 05 de junho de 2020, com previsão de 3 horas semanais para cada membro. 

Dentre as ações realizadas pela comissão, houve a aplicação de um 

questionário às famílias, que contou com a participação de 144 famílias. Com 

base nos resultados, foi elaborado um documento apresentado à equipe 

pedagógica com sugestões de efetivar a comunicação entre as famílias e o NDI. 

Ainda com base no posicionamento das famílias, foi criado um grupo de 

whatsapp institucional para recados às famílias, no qual somente os 

administradores podem realizar as publicações, a fim de divulgar informes 

institucionais, ações de pesquisa e extensão do NDI, bem como os boletins sobre 

o novo coronavírus produzidos pela Equipe de Enfermagem.  

Diversas proposições e sugestões da comissão foram incorporadas pela 

equipe pedagógica e especialmente pelos docentes, que passaram a realizar a 

aproximação virtual com as crianças e famílias de seus grupos de forma mais 

sistemática. Concluiu-se, assim, que os objetivos dessa comissão foram 

alcançados e os trabalhos desta foram encerrados.  

 

Comissão 3 - Possibilidades e estratégias intersetoriais para o retorno 

seguro das atividades presenciais 

 

Essa comissão contou inicialmente com a participação das Enfas. Ane 

Elisa Paim, Camila Lima e Téc. Enf. Maristela, posteriormente, fez parte também 

da comissão, a Enfa. Ana Paula Minuzzi.  

Foi constituída em 05 de maio de 2020 pela Portaria nº 16/2020/NDI 

atualizada pela Portaria nº 20/2020/NDI, e acrescida da Portaria nº 23/2020/NDI, 

onde cada membro possui carga horária de 3 horas/semanais. 

O trabalho dessa comissão foi bastante complexo, pois tinha como 

objetivo planejar ações intersetoriais na instituição, com base em documentos 

legais e estudos científicos, para mitigação dos riscos de transmissão por Covid-

19 no ambiente de educação infantil e definir princípios, critérios e estratégias 

para a retomada das atividades presenciais de forma segura a todos os 

envolvidos.  

A comissão 3 elaborou um relatório parcial das suas atividades, onde 

descreveu a metodologia adotada pela comissão, o planejamento e cronograma 
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realizado e os documentos que serviram como base e fundamentação para a 

elaboração do Plano de Contingência do NDI/UFSC. Este plano encontra-se em 

fase de aprovação, onde primeiramente será avaliado e aprovado pelo 

Colegiado do NDI/UFSC, posteriormente por outras instâncias da Universidade 

e por fim passará pela análise e validação do Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de Covid-19.  

Essa comissão realizou 13 reuniões com os membros da comissão, 04 

reuniões coletivas com todos os profissionais do NDI e 01 reunião com 

representantes da Reitoria. A comissão 3 terá sua portaria renovada e a 

continuidade do seu trabalho no ano de 2021. 

 

Comissão de Estrutura e Funcionamento do NDI 

 

 Essa comissão, representada pela Enfa. Camila Lima, iniciou suas 

atividades em 2019 e teve sua Portaria renovada em 2020. O principal objetivo 

da comissão durante este ano foi a revisão do Regimento Interno do NDI/UFSC, 

onde para isso foram realizadas 4 reuniões com os membros da comissão e 3 

reuniões ampliadas com todos os profissionais do NDI. 

 Primeiramente o documento do Regimento Interno foi enviado, por e-mail, 

onde os profissionais dos setores do NDI e docentes fizeram suas contribuições 

e sugestões. Estas foram aprovadas nas reuniões ampliadas e algumas seções 

do Regimento Interno ficaram para serem discutidas e aprovadas em fevereiro 

de 2021, pois dependem de orientações da Procuradoria Federal junto à UFSC. 

 

Comissão de Edital de Vagas 

 

 Em 06 de outubro, foi instituída a Comissão do Edital de Vagas do NDI, 

composta por 09 servidores do NDI, entre eles a enfermeira Karla Gomes Sifroni. 

Primeiramente foi elaborado o Edital de vagas 01/NDI/2020 – Rematrícula e 

vagas de irmãos para o ano letivo 2021. Essa mudança na forma de ocupar as 

vagas do NDI se deu por uma alteração no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Mais precisamente no inciso V do artigo 53 da lei nº8.069/1990, 

conforme a nova redação dada pela lei a partir das novas determinações da lei 

n°13.845/2019, que indica que irmãos que estão no mesmo ciclo ou etapa de 
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ensino possam frequentar o mesmo estabelecimento de ensino (ndi.ufsc.br).  

Essa Comissão também foi responsável pela elaboração do Edital de vagas 

02/NDI/2020 – Abertura das inscrições para o sorteio de vagas para o ano letivo 

de 2021.   

Foram realizadas 15 reuniões com os membros da Comissão, sendo que 

a enfª Karla participou de 05 destas reuniões devido motivos de ordem pessoal. 

Também foi realizada uma reunião com a Coordenadoria de Acessibilidade 

Especial (CAE), onde estavam presentes 02 membros da CAE, a enfermeira e 

mais 03 membros da comissão. Esta reunião teve como objetivo a elucidação da 

legislação referente a reserva de vagas para as crianças com deficiência.  

Ocorreram, ainda, reuniões com o Prof. Dr. Antonio Alberto Brunetta - Diretor do 

CED, com o reitor Prof. Dr. Ubaldo Cesar Balthazar e com a procuradoria da 

Universidade. E, finalmente, 01reunião ampliada com todos os profissionais do 

NDI, onde os editais foram analisados pelos profissionais do NDI e 

posteriormente aprovados em reunião de Colegiado do NDI. 

A comissão foi responsável, ainda, pela publicação da lista dos inscritos 

homologados e não homologados, publicação dos recursos, realização do 

sorteio e a divulgação dos sorteados. 

 

Comissão de Ações Afirmativas 

 

A Enfa. Karla Gomes Sifroni está participando da Comissão de Ações 

Afirmativas na Educação Básica da UFSC, que foi constituída no final do ano de 

2020, numa parceria entre o Núcleo de Desenvolvimento Infantil e o Colégio de 

Aplicação (CA), com representantes de famílias, docentes, servidores técnicos 

de ambas as instituições, além de estudantes do CA. 

A proposta desta Comissão é realizar ações conjuntas de formação para 

os profissionais e comunidade escolar, levantar dados da população negra do 

entorno da UFSC e planejar a implementação das cotas raciais nos sorteios do 

CA e do NDI em 2021. 

Dentre as atividades realizadas em 2020 está: o compartilhamento de 

livros, documentos e leis sobre as Políticas de Ações Afirmativas; a realização 

de uma reunião com os membros da comissão e a elaboração de um 

cronograma de atividades. 
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Comissão de Validação 

 

Em 15 de dezembro de 2020 foi constituída a Comissão para validação 

dos documentos dos candidatos com deficiência. Esta comissão irá avaliar a 

documentação apresentada pelos responsáveis das crianças sorteados no Edital 

02/NDI/2020. Ela é composta pelas enfermeiras Karla Gomes Sifroni e Ane Elisa 

Paim, uma assistente social, uma médica, uma pedagoga de educação especial 

e uma fonaudióloga. As atividades desta comissão irão iniciar em fevereiro de 

2021. 

  

Comissão de Flexibilização da Carga Horária dos Técnicos Administrativos 

 

A enfermeira Ane Elisa Paim é uma das representantes da Comissão de 

Flexibilização da Carga Horária dos Técnicos Administrativos desde setembro 

de 2019. No dia 06 de fevereiro de 2020, a Comissão enviou um Relatório à Pró-

Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas com a listagem das 

atividades que possuem relação direta ao atendimento ao aluno e que 

necessitem de execução ininterrupta pelo período de 12 horas ou mais no NDI. 

O Relatório incluía também a relação dos servidores que desempenham as 

referidas atividades, contendo os nomes, cargos, horário de trabalho (em turnos 

de 6 horas). Através da análise do relatório, foi emitida a Portaria Normativa nº 

347/2020/GR, de 7 de fevereiro de 2020, autorizando a flexibilização da jornada 

de trabalho dos servidores que desempenham as atividades descritas no 

Relatório. 

 

Representação no Colegiado 

 

 A enfermeira Ane Elisa Paim é uma das representantes dos TAEs no 

Colegiado do NDI, órgão máximo deliberativo do Núcleo. As reuniões são 

realizadas nas segundas-feiras, por videoconferência, no período noturno, das 

19 às 21h.  

 Das 18 reuniões realizadas, a Enfa. Ane Elisa Paim participou de 12. As 

ausências apresentadas nas reuniões foram justificadas por motivo de licença-
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capacitação, período compreendido entre 07 de setembro e 05 de dezembro de 

2020. 

 

Grupo de Estudos NDI/CA sobre a Política Nacional de Educação Especial 

(PNEE) - GEPNEE 

 

 O GEPNEE foi construído numa parceria entre o NDI e o Colégio de 

Aplicação (CA), com o objetivo de debater a PNEE e de promover a troca de 

experiência no que tange a Educação Especial (EE). As reuniões virtuais 

iniciaram no final do mês de novembro, com frequência quinzenal, possibilitando 

4 encontros durante o ano de 2020, com a perspectiva de continuidade no ano 

de 2021. Num desses encontros foi apresentado pela Equipe de Enfermagem do 

NDI, um breve relato das vivências do Serviço de Enfermagem voltadas a EE, 

bem como da atuação deste junto a Equipe Multiprofissional, cuja apresentação 

pode ser acessada na íntegra aqui. 

 

2.4 Equipe Multiprofissional 

 

A equipe de enfermagem, ao integrar a equipe multiprofissional,  participa 

da estruturação de ações que visam a facilitação do processo de inserção das 

crianças junto às famílias e docentes, estando envolvida em ações que 

englobam o acionamento de redes de apoio instrumental e social, a solicitação 

de assessoria de outros profissionais quando necessário, e a colaboração na 

análise individual das necessidades, seja em relação às alterações 

arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, na adequação do mobiliário e 

equipamentos, e na avaliação de outros cuidados individuais para atender 

especificidades.  

A equipe avalia e acompanha a condição de saúde das crianças 

matriculadas no NDI, realiza os cuidados de saúde necessários, bem como 

reavalia constantemente as necessidades de saúde individuais das crianças, 

repassando as considerações pertinentes de serem discutidas e analisadas em 

conjunto à equipe multiprofissional. 

As ações da equipe multiprofissional têm como objetivos: 

https://drive.google.com/file/d/1YeS0Hc6PAHmZlOpf0qToQeqTYrekLtsL/view?usp=sharing
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- Viabilizar o trabalho de inclusão escolar de crianças com deficiência na 

Educação Infantil no contexto do NDI/UFSC; 

- Acolher e assessorar as necessidades pedagógicas de superação de 

barreiras relativas à inclusão das crianças com deficiência; 

- Promover um espaço para considerar as necessidades de inclusão 

referentes às diversidades e às diferenças nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas no espaço escolar. 

Durante a pandemia, a equipe multiprofissional realizou reuniões online 

entre os membros da equipe e também com docentes e famílias do NDI. 

Primeiramente, no mês de maio, a Equipe Multiprofissional encaminhou um 

formulário às famílias das crianças público alvo da Educação Especial visando 

atualizar as informações relacionadas ao acompanhamento terapêutico, 

procedimentos cirúrgicos, uso de medicamentos, alterações relativas a alergias 

ou intolerâncias, acompanhamento em outras instituições, dentre outras 

questões que a família julgasse necessário informar. 

No início de julho, o Serviço de Enfermagem, representando a Equipe 

Multiprofissional, fez um novo contato com as famílias das crianças com 

deficiência, perguntando como as crianças estavam e se as famílias precisavam 

de alguma ajuda, se estavam conseguindo realizar as terapias. 

Na sequência, em setembro, com a entrada de novos alunos, foi 

encaminhado um e-mail informando essas famílias quanto a existência da 

Equipe Multiprofissional no NDI, explicando os objetivos e atribuições dessa 

equipe, e colocando-a à disposição caso alguma das crianças novas possuísse 

alguma especificidade, especialmente relacionada à possível dificuldade em 

participar de atividades virtuais propostas pelos docentes, a fim de que a Equipe 

Multiprofissional pudesse contribuir com essa interação. 

 

2.5 Criação do site (página) do serviço de enfermagem 

 

Até setembro de 2020, a contextualização do Serviço de Enfermagem 

vinha como tópico no site oficial do NDI, onde resumidamente era apresentado 

o setor. A Direção do NDI, bem como os TAEs do NDI responsáveis pelo site 

oficial do Núcleo viram a necessidade de cada setor criar uma página própria 

que seria vinculada ao site oficial do NDI. Esta necessidade surgiu por falta de 
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espaço para alimentar novas informações no site oficial e dessa forma, cada 

setor criando o seu site poderia incluir um número maior de informações e 

conteúdos. 

 Sendo assim, a equipe de enfermagem criou a página 

enfermagemndi.paginas.ufsc.br, incluindo inúmeras informações, desde a 

apresentação do serviço, regimento interno, principais atribuições dos 

profissionais até a divulgação dos boletins informativos da Covid-19 e conteúdos 

sobre as principais doenças na infância. A página está no ar desde setembro de 

2020 e pode ser acessada direto pelo endereço mencionado acima ou pelo site 

oficial do NDI - ndi.ufsc.br - clicando em setores - serviço de enfermagem.  

 

2.6 Comunicação no trabalho durante a pandemia  

 

A comunicação desde o início da pandemia ocorreu com o auxílio das 

tecnologias da informação e comunicação. A equipe de enfermagem utilizou 

como recursos o e-mail do setor e o whatsapp, onde foram criados diversos 

grupos de comunicação. Alguns grupos já haviam sido criados antes da 

pandemia e com o trabalho remoto passaram a ser ainda mais utilizados, como 

exemplo: Grupo do Serviço de Enfermagem (diariamente a equipe se comunica 

para o planejamento da semana de trabalho e resolução de demandas); Grupo 

do Serviço de Enfermagem e a Direção do NDI; Grupo dos TAEs do NDI.  

Um destaque para o teletrabalho foi o elevado número de reuniões 

realizadas, tanto específicas nas comissões de trabalho, entre os setores, como 

também ampliadas com todos os profissionais do NDI. 

Nos quadros abaixo, tentou-se computar os grupos de whatsapp usados 

para a comunicação com o Serviço de Enfermagem e as reuniões e formações 

institucionais realizadas desde o início da pandemia: 

 

 

 

 

 

 

 

https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/
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Quadro 1 - Grupos de comunicação  

 

Grupos de 
comunicação 

- Serviço de Enfermagem 
- Direção e Serviço de Enfermagem 
- TAEs do NDI 
- Comissão 1 
- Comissão 3 
- Comissão de Estrutura e Funcionamento do NDI 
- Equipe Multiprofissional 
- NDI recados 
- Comissão Edital 
- Colegiado 
- Comissão Ações Afirmativas 

Fonte: Serviço de Enfermagem NDI/UFSC, 2020. 
 

Quadro 2 - Participação da equipe de enfermagem nas reuniões e formações 

institucionais durante o teletrabalho 

 

Participação da equipe de enfermagem nas reuniões e formações 
institucionais durante o teletrabalho 

Março 2020 

26/03 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

Abril 2020 

 01/04 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

03/04 – Reunião Equipe Multiprofissional 

14/04 – Reunião Equipe Multiprofissional 

15/04 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

22/04 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

22/04 – Capacitação sobre o SPA promovida pela Direção do NDI 

29/04 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

Maio 2020 

08/05 – Reunião Coletiva NDI 

11/05 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 
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11/05 – Reunião de Colegiado nº 02 

15/05 – Reunião Coletiva NDI 

18/05 – Reunião Coletiva NDI 

21/05 – Reunião Coletiva NDI 

25/05 – Reunião de Colegiado nº 03 

25/05 – Reunião de Colegiado nº 04 

28/05 – Reunião Comissão 3 

28/05 – Reunião Comissão 1 

Junho 2020 

02/06 – Reunião Coletiva NDI (Relato das Comissões) 

04/06 – Reunião Comissão 3 

04/06 – Reunião Comissão 1 

09/06 – Reunião Comissão 3 

15/06 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 4) 

15/06 – Reunião de Colegiado nº 05 

16/06 – Reunião Comissão 1 

18/06 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 4) 

22/06 – Reunião de Colegiado nº 06 

22/06 – Reunião de Colegiado nº 07 

23/06 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 1) 

24/06 – Reunião Comissão 1 

25/06 – Reunião Comissão 3 

26/06 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

25/06 – Reunião Comissão 1 
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30/06 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 5) 

Julho 2020 

09/07 – Reunião com Representantes da Reitoria 

16/07 – Reunião Comissão 3 

16/07 – Reunião de Colegiado nº08 

Agosto 2020 

06/08 – Reunião de Colegiado nº09 

20/08 – Reunião Comissão 3 

20/08 – Reunião de Colegiado nº 10 

21/08 – Reunião Direção, Nutrição, CP e Copex 

31/08 – Reunião de Colegiado nº 11 

Setembro 2020 

09/09 – Reunião Equipe de Enfermagem e Direção 

10/09 – Reunião Comissão 3 com Direção e Administrativo 

17/09 – Reunião Comissão 3 

19/08 – Reunião Comissão Estrutura e funcionamento do NDI 

22/09 – Reunião Equipe Multiprofissional 

22/09 – Reunião TAEs 

24/09 – Reunião Comissão 3 

29/09 – Participação do NDI no ANUFEI 

29/09 – Reunião Comissão 3 

Outubro 2020 

05/10 – Reunião Equipes de Enfermagem NDI e CA 

06/10 – Reunião Coletiva NDI 
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06/10 – Reunião Comissão 3 

07/10 – Reunião Equipe Multiprofissional 

08/10 – Reunião Coletiva NDI (Nutrição) 

09/10 – Reunião Comissão Estrutura e funcionamento do NDI 

13/10 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 3) 

14/10 – Reunião Comissão de Edital de Vagas 

15/10 – Reunião Equipe Multiprofissional e direção com  a CAE 

20/10 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 

23/10 – Reunião Comissão de Edital de Vagas 

27/10 – Reunião Comissão de Edital de Vagas 

29/10 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 3) 

30/10 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 
 
Novembro 2020 
 
 
03/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 
 

05/11 – Reunião Coletiva NDI (Edital de Vagas) 

06/11 – Formação Fundamentos da Teoria Histórico Cultural 

06/11 – Reunião Comissão Estrutura e funcionamento do NDI 

09/11 – Formação Os Estudos de Vigotski Sobre Crianças Público Alvo da EE 

09/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas  

10/11 - Reunião Comissão Edital de Vagas com Brunetta e SEAI 

10/11 - Reunião Coletiva NDI (Regimento) 

12/11 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 3) 

12/11 – Reunião Equipe de Enfermagem, Prof. Débora e Direção  

12/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 



17 
 

13/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas com o Reitor, o Brunetta e a Liz 

17/11 – Reunião Pedagógica com Foco na EE 

17/11 – Reunião Equipe Multiprofissional com Prof Rúbia 

19/11 – Reunião Coletiva NDI (Comissão 3) 

20/11 – Reunião GEPNEE 

24/11 – Reunião Coletiva NDI 

26/11 – Reunião Coletiva NDI (Regimento) 

27/11 – Reunião GEPNEE 

27/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 
 
30/11 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 
 Dezembro 2020 
 
01/12 – Reunião Comissão 3 

03/12 – Reunião Coletiva NDI (Regimento) 

04/12 – Reunião GEPNEE 

08/12 – Reunião Equipe de Enfermagem 

08/12 – Reunião Comissão Estrutura e funcionamento do NDI 

09/12 – Reunião Equipe Multiprofissional 

10/12 – Reunião Coletiva NDI 

14/12 - Reunião Comissão de Edital de Vagas 

14/12 – Reunião de Colegiado nº 18 

17/12 – Reunião Direção e TAES 

18/12 – Reunião GEPNEE 

 23/12 – Reunião de Colegiado nº 19 

Total de Reuniões: 94 

Total de Formações: 04 

Fonte: Serviço de Enfermagem NDI/UFSC, 2020. 
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2.7 Participação nos processos de licitações/pregões eletrônicos 

 

A equipe de enfermagem elaborou as especificações dos 

materiais/insumos necessários, inclusive realizando a previsão de itens de 

Equipamento de Proteção Individual ao combate à Covid-19, atuando nas 

diversas fases do processo de licitação, enquanto equipe de apoio, participando 

dos pregões eletrônicos, realizando as análises e solicitações de empenho no 

decorrer de todo ano. No quadro 3, apresenta-se a relação dos pregões 

acompanhados em 2020. 

 

Quadro 3 - Relação dos pregões 2020/Serviço de Enfermagem 

 RELAÇÃO PREGÕES 2020 - SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

Data Pregão Nº Processo Item Descrição Situação 

28/07/20 176 015134 47 Estetoscópio 
Infantil 

Deserto 

14/08/20 
  
  

203 
  
  

018373 
  
  

37 Coletor Pérfuro Deserto 

38 Compressa Hosp. Deserto 

39 Curativo Deserto 

25/08/20 
  

201 
  

018400 
  

69 AGE Deserto 

70 Álcool Isopropílico Ok 

30/09/20 253 024804 08 Água Oxigenada Ok 

01/10/20 
  
  
  

252 
  
  
  

018384 
  
  
  

46 Algodão Ok 

47 Seringa 20ml Deserto 

48 Seringa 10ml Ok 

49 Seringa 05ml Ok 

22/10/20 276 018407 61 Paracetamol Deserto 
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62 Reparil Deserto 

63 Arnica Deserto 

63 Pomada Assadura Deserto 

26/10/20 
  
  

287 
  
  

018402 
  
  

76 Antisséptico Deserto 

77 Fenergan Deserto 

78 Soro Fisiológico Deserto 

04/11/20 291 018405 113 Dipirona Deserto 

Fonte: Serviço de Enfermagem NDI/UFSC, 2020. 

 

 

2.8 Controle de estoque e validade de materiais e medicamentos 

 

No início do ano, a Equipe de Enfermagem realizou o controle de estoque 

e validade de materiais e medicamentos. Durante a pandemia, no mês de 

setembro, foi realizado um novo controle, conforme quadro abaixo, com 

destaque para os materiais e/ou medicamentos com vencimento em 2021, a fim 

de facilitar a previsão de materiais para 2021.  

 

Quadro 4 - Estoque de material/quantidade 

ESTOQUE DE MATERIAL QUANTIDADE 

Luva latex 08 caixas com 100 luvas 

Luva vinil 104 caixas com 100 luvas 

Seringa 3ml +/- 150 unidades 

Seringa 5ml 250 unidades 

Seringa 10 ml +/- 200 unidades 

Seringa 20ml +/- 200 unidades 
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Seringa 60ml 1 cx no setor 

Frasco para dieta enteral 129 frascos (Val. 05/2021) 

Equipo para dieta enteral 234 equipos 

Gaze (unidade) 1 caixa no setor 

Gaze (pacote 500un) 25 pacotes 

Algodão 120 rolos 

SF 0,9% 500ml 34 frascos (Val. 08/2021) 

Antisséptico spray -- 

Paracetamol 18 frascos (Val. 06/2021) 

Dipirona 10 frascos 

Curativo transparente +/- 45caixas 

Curativo transparente redondo 02 caixas e ½ 

Cotonete +/- 60 caixas 

Atadura 09 rolos 

Prometazina 02 tubos 

Arnica -- 

Echinácea -- 

Reparil 02 tubos 

Sabonete líquido infantil 14 frascos 

Pomada de assadura - doação 06 tubos (Val. 02/2021) 

Micropore 02 rolos 

AGE -- 

Compressa cirúrgica 02 pacotes com 50 unidades 

Máscara descartável 03 unidades 

Agulha estéril 01 caixa com 100 agulhas 

Fonte: Serviço de Enfermagem NDI/UFSC, 2020. 
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2.9 Produção assistencial e científica 

 

A UFSC foi a vencedora de um edital do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) para a oferta de cursos de atualização em Enfermagem 

com foco em biossegurança e assistência ao paciente crítico no contexto da 

Covid-19. 

Uma das enfermeiras do Serviço de Enfermagem do NDI participou como 

autora de conteúdo nos três módulos do curso, juntamente com o 

GIATE/LAPETEC/UFSC - Grupo de Pesquisa Clínica, Tecnologias e Informática 

em Saúde e Enfermagem, Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e 

Enfermagem. Abaixo seguem as fichas catalográficas dos três volumes do E-

book. 
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3. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE 

ENFERMAGEM 

 

A equipe de enfermagem participou de diversas formações/cursos no ano 

de 2020, como demonstrado no quadro 5. 

 

Quadro 5- Formação continuada da equipe do serviço de enfermagem 

Formação continuada da equipe do serviço de enfermagem 

Janeiro/Fevereiro 2020 Curso de enfermagem pediátrica(200hs) , 
primeiros socorros e primeiros(200hs) socorros em 
pediatria(180hs) - Maristela Castro Klauberg 

Março/Abril 2020 Curso Prevenção e controle de infecções (PCI) 
causadas pelo novo coronavírus (Covid-19) - Ane 
Elisa Paim (5h) 

Abril /2020 Capacitação de multiplicadores em uso de EPIs - 
ministrante Maristela Castro Klauberg - prefeitura 
de Palhoça (6hs)  

Maio/2020 Curso Protocolos de Manejo Clínico do 
Coronavírus (Covid-19) - Camila Lima 

Maio/Junho 2020 Curso Enfermagem Pediátrica - Karla Gomes 
Sifroni (200h) 

Junho/Julho 2020 Curso Primeiros Socorros - Karla Gomes Sifroni 
(275h) 

Agosto/Setembro2020 Capacitação sobre Autismo - Ana Paula Minuzzi 
(155h) 

Setembro/Novembro 2020 Curso Desenvolvimento da Pessoa com Síndrome 
de Down -  Ane Elisa Paim (280h) 

Outubro/Dezembro 2020 Curso sobre Transtornos do Espectro Autista - Ane 
Elisa Paim (230h) 

Outubro/Dezembro 2020 Curso Liderança para promoção de mudança - 
(6hs) Maristela Castro Klauberg 
Curso Fundamentos do modelo de melhoria e uso 
do PDSA - (1h) -Maristela Castro Klauberg 
Formando equipe de alta performance - (2hs) -
Maristela Castro Klauberg 
Ampliação em projetos de melhoria – (2hs) -
Maristela castro Klauberg 
Entendendo  e analisando gráficos de tendência 
em projetos de melhoria – (4hs) - Maristela Castro 
Klauberg 

Novembro/2020 Curso sobre o Decreto nº 10.502/2020 e as 
implicações para a Educação Especial na 
Educação Básica - Ana Paula Minuzzi (2h) 

 Fonte: Serviço de Enfermagem NDI/UFSC, 2020. 
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4. PLANO DE TRABALHO PARA 2021 

 

O ano de 2020, como já discutido, foi atípico por conta da pandemia de 

Covid-19. Até o momento, sabe-se que as atividades pedagógicas e 

administrativas presenciais na Universidades estão suspensas até 22 de maio 

de 2021.  

Pretende-se para o ano de 2021, dar continuidade ao teletrabalho, 

conforme Portaria Normativa da UFSC. E voltar ao trabalho presencial assim que 

for possível. 

Abaixo foram elencadas algumas atividades a serem desenvolvidas no 

teletrabalho em 2021: 

1) Formação com a comunidade do NDI sobre cuidados gerais e específicos 

de saúde na educação infantil durante a pandemia de Covid-19. As 

formações serão planejadas em janeiro de 2021 com previsão de início 

em fevereiro de 2021, primeiramente, com os servidores docentes e TAEs 

do NDI. Posteriormente, com estagiários não obrigatórios e famílias e no 

retorno presencial com a equipe de profissionais terceirizados. 

2) Realização do novo mapeamento de crianças, estagiários e servidores do 

NDI/UFSC pertencentes aos grupos de risco para Covid-19. 

3) Participação das comissões de trabalho do NDI. 

4) Participação do grupo de estudos sobre educação especial com 

profissionais do NDI e Colégio de Aplicação da UFSC. 

5) Atualização da página do Serviço de Enfermagem. 

6) Entrevista com as famílias das crianças com ingresso em 2021 no NDI e 

com todas as famílias com crianças público-alvo da educação especial. 

7) Boletim de informações sobre a Covid-19. 

8) Participação nos processos de licitação e compras. 

9) Acompanhamento dos pregões e avaliação dos itens. 

10) Participação das atividades da equipe multiprofissional do NDI. 

11) Manutenção do estoque de materiais de consumo, com controle da 

validade e solicitação de material permanente conforme demanda. 

12) Aperfeiçoamento individual dos profissionais da enfermagem, a partir da 

realização de formações, cursos, pós-graduação entre outros. 
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13) Registro de informações de saúde das crianças no sistema eletrônico 

CNDI. 

 

 

Documento assinado pela equipe de enfermagem do NDI/UFSC: 

 

 

____________________ 

Ana Paula Minuzzi 

Enfermeira do NDI/UFSC 

 

 

____________________ 

Ane Elisa Paim 

Enfermeira do NDI/UFSC 

 

 

____________________ 

Camila Santos Pires Lima 

Enfermeira do NDI/UFSC 

 

 

____________________ 

Karla Gomes Sifroni 

Enfermeira do NDI/UFSC 

 

 

____________________ 

Maristela Castro Klauberg 

Técnica de Enfermagem do NDI/UFSC 
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