
 
 

EDITAL Nº 01/2022 

 

SELEÇÃO POR SORTEIO UNIVERSAL DE VAGAS PARA O INGRESSO 

DE CRIANÇAS NOVATAS NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

(UUNDC/UFC) PARA O ANO LETIVO 2023 

 

A Diretora da Unidade Universitária Federal de Educação Infantil 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, por sorteio universal de vagas, para o ano 

letivo 2023. 

 

1. Este edital regulamenta o sorteio público universal para o preenchimento de vagas para a 

Turma Infantil 3 (14 vagas), Infantil 4 (se surgirem vagas) e Infantil 5 (se surgirem vagas) 

da Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de Desenvolvimento da 

Criança – UUNDC. 

 

2. Das vagas e inscrições 

TURMA NÚMERO DE VAGAS 

Infantil 3 14 

 

2.1 Vagas para as turmas Infantil 4 e Infantil 5 só serão abertas se houver desistência de 

crianças matriculadas na UUNDC em 2022. Nesse caso, os interessados serão 

convidados para o sorteio, que acontecerá no mês de outubro. 

  

2.2 Faixa etária por turma 

TURMA FAIXA ETÁRIA 

Infantil 3 3 anos completos até 31 de março de 2023 

Infantil 4 4 anos completos até 31 de março de 2023 

Infantil 5 5 anos completos até 31 de março de 2023 

 

2.2.1 Para a Turma Infantil 3, devem ser inscritas crianças que completarem 3 anos 

até 31 de março de 2023; para a Turma Infantil 4 devem ser inscritas crianças 

que completarem 4 anos até 31 de março de 2023 e, para a Turma Infantil 5, 

devem ser inscritas crianças que completarem 5 anos até 31 de março de 2023. 

 

2.3 Datas para inscrição, sorteio e matrícula 

• Inscrição: 08 a 31/08/2022 

• Sorteio de vagas para a Turma Infantil 3: 14/09/2022 

• Matrícula: 01 a 18/11/2022  

 

2.4 Link para o formulário de inscrição 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento e envio do formulário: https://forms.gle/Ns52QjoyUfhoQVMU9 
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2.5 A inscrição para o sorteio será realizada de forma virtual, no período de 08 a 

31/08/2022, das 8h do dia 08/08/2022 às 18h do dia 31/08/2022 e consiste no preenchimento 

de formulário on-line. A comprovação da idade da criança ocorrerá por meio de envio de 

documento anexado ao formulário on-line constante no endereço 

https://forms.gle/Ns52QjoyUfhoQVMU9 

 

2.6. A listagem com as inscrições válidas para o sorteio universal presencial será 

divulgada na Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança e no site do Centro de Ciências Agrárias (www.cca.ufc.br).  

 

3. Do sorteio das vagas 

3.1 A seleção será realizada por meio de SORTEIO PÚBLICO UNIVERSAL 

PRESENCIAL no dia 14/09/2022, às 9h, na Unidade Universitária Federal de Educação 

Infantil Núcleo de Desenvolvimento da Criança (UUNDC/UFC), Bloco 859, Campus do 

Pici, Fortaleza/CE. Todas as informações sobre o sorteio serão divulgadas no site do 

Centro de Ciências Agrárias (www.cca.ufc.br) no período de 8 a 13/09/2021.  

 

3.2. Para a Turma Infantil 3, serão sorteadas e, posteriormente, matriculadas 14 (catorze) 

crianças na Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de Desenvolvimento 

da Criança (UUNDC/UFC) para o ano letivo 2023. Serão sorteadas mais 6 (seis) crianças 

(15ª à 20ª posição no sorteio), que comporão o banco de reserva e poderão ser chamadas, 

nessa ordem, em caso de desistência das crianças sorteadas (1ª à 14ª posição no sorteio).  

 

3.3. É exigida a participação de um familiar, maior de idade, durante o sorteio público 

universal presencial. A não participação de um familiar ou responsável legal (autorizado 

pelos familiares da criança) no sorteio público universal presencial implica a eliminação do 

candidato. 

 

3.4. 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.  

 

3.5. A Comissão que realizará o sorteio público universal presencial será composta pelas 

professoras: Maria Auricélia da Silva (Diretora da UUNDC), Fátima Maria Araújo Saboia 

Leitão (Coordenadora Pedagógica da UUNDC) e um membro externo presente, voluntário. 

 

                                                   

Fortaleza, 04 de agosto de 2022. 

 

Profa. Dra. Maria Auricélia da Silva 

Diretora da UUNDC 

https://forms.gle/Ns52QjoyUfhoQVMU9
http://www.cca.ufc.br/

