11/02/2021

SEI/UFC - 1789525 - Resolução

Boletim de Serviço Eletrônico em 11/02/2021

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
REITORIA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

EDITAL Nº 01/2021 - UUNDC/CCA/UFC
SELEÇÃO POR SORTEIO DE VAGAS PARA O INGRESSO DE CRIANÇAS NOVATAS NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (UUNDC).
A Diretora da Unidade Universitária de Educação Infan l Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC) do
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará torna público, para conhecimento dos
interessados, que se encontram abertas as inscrições para seleção de crianças, para as turmas indicadas a seguir:
1 - Das vagas
Turmas
Infan l 3
Infan l 4
Infan l 5A
Infan l 5B

Número de Vagas
10*
01
01
02

*Deduzidas 04 vagas des nadas aos irmãos de crianças que já estudam na UUNDC.

1.2 - Da faixa etária por turma
TURMA
Infan l 3
Infan l 4
Infan l 5A
Infan l 5B

FAIXA ETÁRIA
3 anos completos até 31 de março de 2021
4 anos completos até 31 de março de 2021
5 anos completos até 31 de março de 2021
5 anos completos até 31 de março de 2021

1.3 - Das datas para inscrição, sorteio e matrícula
Inscrição: 12 a 19/02/2021
Sorteio de vagas: 23/02/2021
Matrícula: 24 a 26/02/2021
1.4 - Link para o formulário de inscrição
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do preenchimento e envio do formulário a
seguir:
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen8A_IsbsZPNLTHF5LPWnqiUsdloO6L0o7iJHMjlCv4I8DQw/viewform?
usp=sf_link
2 – Este edital regulamenta o sorteio público para o preenchimento de vagas para as Turmas Infan l 3 (10 vagas),
Infan l 4 (01 vaga), Infan l 5A (01 vaga) e Infan l 5B (02 vagas) da Unidade Universitária de Educação Infan l
Núcleo de Desenvolvimento da Criança - UUNDC, des nadas aos ﬁlhos de servidores da Universidade Federal do
https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2008897&infra_sistema=10000… 1/3
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Ceará, de alunos de graduação e pós-graduação e da comunidade externa para o ano le vo de 2021, em
cumprimento à Resolução Nº 02/2013 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará –
CONSUNI/UFC.
3 - Para a Turma Infan l 3 devem ser inscritas crianças que completam 3 anos até 31 de março de 2021; para a
Turma Infan l 4 devem ser inscritas crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2021 e para as Turmas
Infan l 5A e Infan l 5B devem ser inscritas crianças que completam 5 anos até 31 de março de 2021.
4 - As inscrições para o sorteio serão realizadas de forma virtual, no período de 12 a 19 de fevereiro de 2021. A
inscrição consiste no preenchimento de formulário on-line com dados gerais (nome e comprovação da idade da
criança; endereço; vinculação do responsável com a UFC, se for o caso; contatos etc.). A comprovação da idade
da criança e do vínculo do responsável com a UFC será realizada por meio de envio de documentos anexados ao
formulário
on-line
constante
no
endereço
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen8A_IsbsZPNLTHF5LPWnqiUsdloO6L0o7iJHMjlCv4I8DQw/viewform?
usp=sf_link
5 - Para a Turma Infan l 3, inicialmente serão deﬁnidas duas (2) vagas para cada uma das quatro (4) categorias
(servidores técnico-administra vos, docentes efe vos e subs tutos, alunos de graduação/pós-graduação e
representantes da comunidade), restando duas (2) vagas para serem inseridas nas categorias de MAIOR
DEMANDA, perfazendo um total de 10 crianças na Turma Infan l 3. Para as demais Turmas (Infan l 4, Infan l 5 A
e Infan l 5 B), devido à quan dade de vagas disponíveis, não será u lizado o critério de categorias para o sorteio.
A listagem com as inscrições válidas para o sorteio, de acordo com essas categorias e número de vagas será
divulgada na Unidade Universitária de Educação Infan l Núcleo de Desenvolvimento da Criança e no site do
Centro de Ciências Agrárias (www.cca.ufc.br).
6 - A seleção será realizada por meio de SORTEIO PÚBLICO no dia 23/02/2021, às 9h, pelo Google Meet, com a
par cipação obrigatória de um familiar da criança ou de responsável previamente autorizado. O link para o
Google Meet será enviado aos familiares/responsável para o e-mail informado no formulário on-line, no dia
22/02/2021.
6.1 - A não par cipação dos familiares ou responsável legal autorizado ao sorteio público implica a eliminação do
candidato.
7 - As crianças sorteadas e matriculadas par ciparão de a vidades remotas até que seja possível iniciar as
a vidades presenciais, quando a Universidade Federal do Ceará autorizar o retorno presencial seguro e oferecer
as condições sanitárias previstas no Plano de Biossegurança da UUNDC.
7.1 - Irmã(o) de criança que já estuda na UUNDC/UFC, no ano da inscrição, terá a vaga garan da e não
par cipará do sorteio. Entretanto, precisa fazer a inscrição. Sua vaga será deduzida das vagas existentes para a
Turma Infan l 3.
7.2 - No sorteio, no caso especíﬁco de gêmeos ou trigêmeos, eles serão representados pelo nome do
responsável. Se este for sorteado, todas as crianças serão matriculadas.
8 - A Comissão que acompanhará o sorteio será composta pelas professoras: Maria Auricélia da Silva (Diretora da
UUNDC) e Fá ma Maria Araújo Saboia Leitão (Coordenadora Pedagógica).
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2021.
Profa. Maria Auricélia da Silva
Diretora da UUNDC
Documento assinado eletronicamente por MARIA AURICELIA DA SILVA, Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, em 11/02/2021, às 14:52, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1789525 e o código
CRC 848D78DD.

Referência: Processo nº 23067.004161/2021-36
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