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Regimento da Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp 

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I  

Da Identificação 

Artigo 1º - Este regimento estrutura e organiza a Divisão de Educação Infantil e 

Complementar da Universidade Estadual de Campinas (DEdIC/Unicamp).  

§1º - A DEdIC, originalmente denominada Centro de Convivência Infantil (CCI), com 

sua primeira instalação sendo criada em maio de 1979, no campus de Piracicaba 

dispõe hoje de cinco unidades de atendimento de bebês e crianças, a saber: 

a) Centro de Convivência Infantil (CeCI Integral) – Creche / Berçário - Período 

integral: situado à Rua Monteiro Lobato, nº 55, Cidade Universitária “Prof. 

Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, CEP: 13083-

862; 

b) Centro de Convivência Infantil (CeCI Integral) – Creche / Maternal e Pré-

Escola - Período integral: situado à Rua Carlos Chagas, nº 301, Cidade 

Universitária “Prof. Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São 

Paulo, CEP: 13083-862; 

c) Centro de Convivência Infantil (CeCI Parcial) – Creche / Berçário / Maternal e 

Pré-Escola - Período parcial: situado à Rua Carlos Chagas, nº 351, Cidade 

Universitária “Prof. Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São 

Paulo, CEP: 13083-862; 

d) Centro de Convivência Infantil da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

(CeCI FOP) – Creche / Berçário / Maternal e Pré-Escola – Período integral: 

situado à Avenida Limeira, nº 901, Areião, Piracicaba, São Paulo, CEP: 

13414-018;  

e) Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente 

(Prodecad) – Períodos matutino e vespertino: situado à Rua Carlos Chagas, 

nº 351, Cidade Universitária “Prof. Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, 

Campinas, São Paulo, CEP: 13083-862. 
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§2º - A DEdIC reger-se-á por este Regimento, pelos Estatutos da Universidade e 

pela Legislação Nacional vigente.  

 

CAPÍTULO II  

Das Finalidades e Objetivos 

Artigo 2º - A DEdIC, enquanto divisão responsável pela primeira etapa da Educação 

Básica (creches e pré-escola) e pela Educação Complementar, na modalidade não 

formal, oferecida em contra turno escolar, tem por objetivo oportunizar vivências e 

experiências socioeducativas e culturais diversificadas, na perspectiva do direito dos 

bebês e das crianças que integram a comunidade universitária, tendo por finalidade 

a apropriação do conhecimento/aprendizagem visando ao desenvolvimento integral 

de cada um deles, contemplando suas dimensões bio, psicossociais em  parceria 

com a família e comunidade. 

Artigo 3º - São objetivos gerais da DEdIC: 

I. Favorecer e incentivar a autonomia, responsabilidade, solidariedade e o 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades, singularidades e diversidade humana; 

II. Incentivar o exercício da criticidade e da convivência respeitosa na 

perspectiva ética e democrática; 

III. Proporcionar experiências que favoreçam a sensibilidade, a criatividade, a 

ludicidade e a liberdade de expressão nas diferentes linguagens; 

IV. Atuar integrando a Pedagogia com as diversas áreas do conhecimento que 

fazem parte do patrimônio cultural, proporcionado aos bebês e crianças a 

apropriação desses conteúdos pela via da experimentação; 

V. Vivenciar interações socioeducativas professor/bebê/criança permeadas de 

ludicidade, cuidado e afeto; 

VI. Promover a inclusão de bebês e crianças com necessidades específicas nas 

turmas, de maneira que o coletivo contribua para seu desenvolvimento e 

inserção na sociedade, ao mesmo tempo em que suas singularidades e 

diferenças sejam valorizadas e respeitadas; 

VII. Engajar-se com um trabalho que favoreça e potencialize o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento humano (humanização) dos bebês/crianças 

– na interação com os adultos, em seus diferentes tempos da vida; 
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VIII. Organizar tempos e espaços de maneira a contemplar vivências que 

englobem as diversas áreas de conhecimento, mediadas pelas interações e 

brincadeiras, os tempos de descanso, favorecendo uma rotina que seja 

planejada, porém flexível; 

IX. Registrar, elaborar documentação pedagógica e sistematizar o conhecimento 

produzido nas interações, com o objetivo de publicizar a aprendizagem de 

cada bebê/criança (módulo/turma), bem como possibilitar a reflexão do 

professor com relação ao trabalho realizado; 

X. Consolidar-se enquanto referência de educação para a infância, promovendo, 

a partir da prática cotidiana, a produção técnica, científica e acadêmica nas 

diferentes áreas de conhecimento; 

XI. Estimular e oportunizar atividades de pesquisa e extensão, e estágios 

vinculados à área da educação infantil, bem como outras áreas de 

conhecimento que contribuam para a integração da proposta pedagógica. 

Artigo 4º - São objetivos específicos do módulo Berçário (de 6 meses a 1 ano e 6 

meses) 

I. Acolher bebês e suas famílias, de maneira que, ao ingressar na creche, 

sua individualidade, ritmo de aprendizagem, desenvolvimento e tempo de 

adaptação sejam respeitados; 

II. Promover relações de cuidado e afeto para com os bebês como questões 

imprescindíveis para a faixa etária, indissociáveis do trabalho pedagógico; 

III. Considerar o bebê como ser humano único e completo em seus tempos 

de vida, indivisível em suas dimensões motora, afetiva, cognitiva, social 

que já possui uma história e um conjunto de repertório anterior ao seu 

ingresso na creche; 

IV. Possibilitar que, paulatinamente, os bebês possam reconhecer-se 

enquanto indivíduos no mundo, que estabeleçam relações significativas 

com seus pares, com crianças de diferentes faixas etárias, com seus 

professores, e com toda a comunidade que faz parte de seu cotidiano; 

V. Desenvolver projetos pedagógicos específicos pensados para cada turma, 

valorizando suas características, desenvolvendo vivências que abranjam 

questões como a autonomia, o conhecimento do mundo, as experiências 
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físicas, o contato com a natureza, sua biodiversidade e a exploração dos 

sentidos; 

VI. Atuar em parceria com as famílias de maneira que possam acompanhar 

os projetos e colaborar com sua ressignificação; 

VII. Proporcionar aos bebês vivências nas diversas áreas do conhecimento, 

trabalhando com músicas, artes, diferentes gêneros textuais, contação de 

histórias, movimento, dança e diversidade de cultura brasileira e regional; 

VIII. Promover um ambiente que preze pela saúde, segurança e bem-estar dos 

bebês considerando suas especificidades. 

Artigo 5º - São objetivos específicos do Módulo Maternal (1 ano e 6 meses a 3 

anos): 

I. Favorecer a transição entre berçário e maternal, contemplando, 

inicialmente, elementos da rotina anterior e, gradativamente, proporcionar 

novas e diferentes vivências; 

II. Interagir com a criança considerando-a como ser humano único, completo 

e indivisível em suas dimensões motora, afetiva, cognitiva, social; 

III. Garantir que as relações entre crianças/crianças e crianças/adultos, 

estabelecidas no período anterior, sejam, neste momento, solidificadas de 

modo que sejam capazes de compartilhar suas experiências, dividir 

brinquedos, organizarem-se nas brincadeiras, descobrirem os limites e 

possibilidades de si e do outro; 

IV. Contribuir para que as crianças desenvolvam autonomia com relação aos 

seus pertences, organização dos ambientes, alimentem-se sozinhas e 

iniciem o processo de autonomia no despir-se e vestir-se; 

V. Compreender o processo de retirada de fraldas como fundamental para a 

aprendizagem e desenvolvimento da criança que, embora na creche 

ocorra no coletivo, deve respeitar o ritmo de cada um; 

VI. Desenvolver projetos pedagógicos pensados para cada criança/turma, que 

sejam significativos e contextualizados, englobando as artes e suas 

vertentes (plásticas, visuais, gráficas, midiáticas, literárias, corporais, 

musicais, etc), a diversidade de gêneros e suportes textuais, relações 

quantitativas, de medidas e de formas (matemática) e de orientação 

espaço-temporais; 
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VII. Atuar em parceria com as famílias de maneira que possam acompanhar 

os projetos e colaborar com sua ressignificação; 

VIII. Promover o diálogo sobre a produção dos diferentes grupos culturais, 

especialmente a cultura afro-brasileira, indígena, quilombola e 

comunidades rurais; 

IX. Promover um ambiente que preze pela saúde, segurança e bem-estar das 

crianças considerando as especificidades da faixa etária. 

Artigo 6º - São objetivos específicos da pré-escola (4 anos a 5 anos e 11 meses): 

I. Favorecer a transição entre maternal e pré-escola, contemplando, 

inicialmente, elementos da rotina anterior e, gradativamente, inserir novas 

e diferentes vivências com reorganização de tempos e espaços; 

II. Promover as relações de cuidado e afeto para com as crianças como 

questões imprescindíveis para a faixa etária, indissociáveis do trabalho 

pedagógico; 

III. Proporcionar situações de aprendizagem que insiram as crianças em 

diferentes linguagens e áreas de conhecimento, favorecendo a 

aproximação com diversos gêneros textuais e o domínio de diversas 

formas de expressão; 

IV. Promover tempos e espaços que valorizem experiências de narrativas, 

apreciação, interação e produção da linguagem oral e escrita; 

V. Mediar e articular saberes e vivências das crianças em parceria com 

órgãos e institutos da Universidade; 

VI. Oportunizar o letramento em diferentes e diversas áreas do conhecimento, 

de forma experimental e diretamente relacionada à prática da vida social 

cotidiana. 

Artigo 7º - São objetivos gerais da Educação Complementar, modalidade não 

formal: 

I. Oportunizar uma educação, na perspectiva da educação integral, no 

contraturno à educação formal; 

II. Oportunizar a vivência e experimentação em diferentes e diversificados 

tempos e espaços de educação na perspectiva integral e não 

escolarizada;  
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III. Vivenciar práticas pedagógicas que possibilitem a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a construção de saberes, conhecimentos, 

expressões e habilidades proporcionadas, principalmente, pela 

convivência multietária que favoreça a formação estética, moral, 

intelectual e da saúde de maneira ética e respeitosa; 

IV. Promover situações de aprendizagem com base em projetos 

desenvolvidos pelos educadores em parceria com os educandos, de 

maneira que estes sejam ouvidos em suas necessidades e interesses, 

tendo a possibilidade de movimentar-se em diferentes espaços como 

sujeitos autônomos do seu processo de aprendizagem; 

V. Acolher e oferecer uma rotina organizada, diferente e adequada ao 

período e tempo de permanência do educando neste espaço; 

VI. Incentivar e oportunizar espaços e tempos para o brincar livre e 

mediado; 

VII. Promover momentos para a socialização e construção de saberes, 

aprendizagens e experiências; 

VIII. Propiciar ambientes acolhedores para vivências de novas descobertas, 

histórias, memórias, culturas e infâncias;  

IX. Possibilitar a participação coletiva e democrática dos educandos por 

meio da escuta, fala e escrita contextualizadas; 

X. Propiciar momentos de expressão individual e coletiva por meio das 

múltiplas linguagens; 

XI. Incentivar momentos de reflexão e construção do senso crítico, assim 

como o respeito às diversas opiniões; 

XII. Incentivar a livre expressão artística por meio do oferecimento de 

materiais diversos e oportunidades de criação;  

XIII. Viabilizar momentos de exercício da alteridade e estímulo à 

convivência;  

XIV. Valorizar e incentivar atitudes autônomas e responsáveis de utilização 

do espaço e materiais coletivos; 

XV. Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos e brincadeiras; 

XVI. Possibilitar o acesso, a apropriação e a ressignificação das diversas 

manifestações da cultura corporal; 
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XVII. Mediar e articular saberes e vivências das crianças em parceria com 

órgãos e institutos da Universidade. 

Parágrafo único: As turmas do CECI e do PRODECAD poderão se organizar em 

turmas por faixa etária aproximada; turmas multietárias; por projetos – oficinas; ou 

outras formas que considerem a potencialidade das interações humanas e os seus 

processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO III  

Do Funcionamento 

Artigo 8º - Os Centros de Convivência oferecem Educação Infantil, a filhos ou 

dependentes legais de servidores e alunos da Universidade Estadual de Campinas 

compreendendo:  

- Creches: a) Berçário: 6 meses a 1 ano e 6 meses; b) Maternal: 1 ano e 6 meses a 

3 anos a completar até 30/06;  

- Pré-Escola: a) Fase I – 4 anos a completar até 30/06; b) Fase II – 5 anos a 

completar até 30/06; 

- Educação não formal: 5 a 14 anos. 

Artigo 9º Os Centros de Convivência Infantil oferecerão, no mínimo, duzentos dias 

de efetivo trabalho escolar, com carga- horária, mínima, de 800 horas.  

Parágrafo Primeiro – O curso será oferecido em período Matutino e Vespertino, 

conforme organização da unidade. 

Parágrafo Segundo – O bebê/a criança permanecerá no mesmo espaço e turma 

durante todo o ano letivo. 

Artigo 10º - A carga horária mínima de atendimento será definida da seguinte forma: 

I. Creches e pré-escola: 800 horas distribuídas no mínimo em duzentos dias 

letivos; 

II. PRODECAD: conforme calendário administrativo da DEdIC. 

Parágrafo Único – O atendimento na DEdIC se dará exclusivamente no horário da 

turma em que o bebê/criança está matriculado(a), ficando a mudança de horário 

condicionada à disponibilidade de vagas.  
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TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA- PEDAGÓGICA 

CAPITULO I 

Da Caracterização 

Artigo 11º - A estrutura organizacional visa atender às exigências funcionais da 

Divisão de Educação Infantil e Complementar e da Diretoria Executiva de Ensino 

Pré-Universitário, permitindo que se desenvolvam os mecanismos de planejamento, 

coordenação e avaliação do processo educacional. 

 

CAPÍTULO II 

Da Estrutura Organizacional 

Artigo 12º - A DEdIC integra a Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário 

(DEEPU), juntamente com o COTUCA (Colégio Técnico de Campinas) e COTIL 

(Colégio Técnico de Limeira), sendo subordinada a este órgão, às instâncias 

superiores da Universidade (Reitoria – CONSU).  

Artigo 13º - A Equipe Gestora da DEdIC está assim estruturada: 

I. Diretoria: 

a) Diretoria Geral; 

b) Diretoria Associada; 

c) Diretoria de Orientações Pedagógicas e Formação Continuada. 

II. Coordenações: 

a) Coordenação de Finanças;  

b) Coordenação de Inclusão, Saúde e Alimentação; 

c) Coordenação de Manutenção e Almoxarifado; 

d) Coordenação de Projetos Socioculturais e Científicos; 

e) Coordenação de Recursos Humanos; 

f) Coordenação de Serviço Socioeducativo. 

III. Coordenações de Unidades: 

a) CECI Integral Berçário; 

b) CECI Integral Maternal e Pré-escola; 

c) CECI Parcial; 

d) CECI FOP; 

e) PRODECAD. 

Artigo 14º - A Equipe de Profissionais da Educação e Intersetoriais inclui: 
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I. I. Equipe de professores; 

II. II. Equipe de professores da Educação Física; 

III. III. Equipe de Secretaria; 

IV. IV. Equipe de Serviço Social; 

V. Equipe de Saúde (Enfermagem, Odontologia e Nutrição);  

V. VI. Equipe administrativa: recursos humanos, almoxarifado, compras, 

recursos financeiros; 

VII. Equipe de manutenção. 

 

CAPÍTULO III 

Das Competências e Atribuições 

Artigo 15º - Ao Diretor da DEdIC compete: 

I. Coordenar todo o trabalho realizado no âmbito da DEdIC, cumprindo e 

fazendo cumprir todas as disposições regulamentares em vigor e 

legislação educacional vigente; 

II. Colaborar com o processo de planejamento, acompanhamento, 

sistematização e avaliação do Projeto Político Pedagógico da instituição; 

III. Dialogar sobre a proposta de formação continuada dos profissionais da 

educação no âmbito do trabalho Incentivar a qualificação permanente dos 

profissionais da unidade educacional, em consonância com o projeto 

pedagógico; 

IV. Acompanhar sistematicamente o processo educacional visando à 

qualidade do processo ensino aprendizagem; 

V. Gerir a tomada de decisões por meio de processos e práticas 

democráticas; 

VI. Intermediar as relações da DEdIC com as demais instâncias da 

universidade; 

VII. Responsabilizar-se pela gestão das informações no âmbito das unidades 

da DEdIC; 

VIII. Realizar reuniões periódicas com a equipe gestora visando à atualização e 

consolidação de um Projeto Político Pedagógico da Divisão como um todo; 
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IX. Encaminhar informações e processos ao Conselho Educacional sejam 

para sua apreciação ou deliberação, de acordo com o previsto neste 

regimento; 

a) Fazer cumprir as deliberações consensuadas e votadas pelo Conselho; 

X. Responsabilizar-se pela conservação dos bens patrimoniais; 

XI. Elaborar, juntamente com a equipe e de acordo com o calendário da 

Universidade, o calendário anual da DEdIC, e encaminhar para aprovação 

ao Conselho Educacional; 

XII. Articular em conjunto com as Diretorias e Coordenações todas as ações 

da DEdiC; 

XIII. Responsabilizar-se pela criação e consolidação do processo de consulta e 

eleição dos Dirigentes da DEdIC a ser realizado a cada quatro anos. 

Artigo 16º – Ao Diretor Associado da DEdIC compete: 

I. Articular em conjunto com a Diretora e demais Diretorias e Coordenações 

todas as ações da DEdiC; 

II. Contribuir com a integração das Unidades da DEdIC; 

III. Acompanhar os projetos desenvolvidos na DEdIC; 

IV. Atuar no processo de contratação de estagiários remunerados, buscando 

contemplar as especificidades das unidades; 

V. Atuar no serviço de controle de fluxo financeiro e orçamento da DEdIC; 

VI. Administrar os processos de trabalho relativos aos recursos humanos; 

VII. Gestão do patrimônio, suprimentos, logística e supervisão dos serviços 

contratos temporários e terceirizados; 

VIII.  Articular, juntamente com a diretoria pedagógica, a política da DEdIC para 

formação continuada de seus profissionais; 

IX. Encaminhar prestação de contas para aprovação do Conselho 

Educacional. 

Artigo 17º – Ao Diretor de Orientações Pedagógicas e Formação Continuada da 

DEdIC compete: 

I. Elaborar e implantar uma política de formação continuada com os 

Coordenadores de Unidades e os profissionais da DEdIC; 

II. Atuar, juntamente com as coordenações, para que a jornada de trabalho 

dos professores contemple os horários de formação e planejamento; 
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III. Contribuir com o processo de formação continuada dos estagiários; 

IV. Acompanhar com as coordenações de unidade, de maneira sistemática,  

os projetos desenvolvidos nas turmas, de modo a desenvolver uma 

proposta formativa de acordo com as necessidades do trabalho; 

V. Acompanhar e colaborar com a elaboração de propostas junto às 

coordenações que visem ao fortalecimento da relação família/instituição 

educativa; 

VI. Contribuir com ações que visam à integração da DEdIC com as 

Faculdades e Institutos  no sentido de viabilizar a formação continuada 

dos profissionais da educação nas modalidades de graduação, extensão e 

pós-graduação;  

VII. Construir com a equipe uma proposta de formação continuada que 

subsidie o trabalho cotidiano com as crianças e potencialize o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da DEdIC; 

VIII. Coordenar o processo de sistematização do PPP conjuntamente com a 

Diretoria Associada, sob acompanhamento da Direção Geral e 

integradamente com as demais Coordenações; 

IX. Aprovar e acompanhar, junto às coordenações, as solicitações internas e 

externas de projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de cursos, entre 

outros com finalidade acadêmica no âmbito da DEdIC; 

X. Acompanhar, junto às coordenações de unidade, as solicitações internas 

para participações em eventos, com apresentação de trabalho, que 

divulguem à comunidade dados e/ou informações relacionadas à DEdIC; 

XI. Acompanhar, colaborar e coordenar projetos oriundos do Serviço de Apoio 

ao Estudante (SAE) em parceria com os professores das unidades. 

Artigo 18º – À Coordenação do Serviço Socioeducativo compete: 

I. Coordenar o trabalho socioeducativo articulando-o ao Projeto Político 

Pedagógico da DEdIC; 

II. Coordenar os processos de vida educacional dos bebês/crianças, no que 

tange às suas matrículas, frequência, dados pessoais, atualização 

cadastral, entre outros; 

III. Atuar, juntamente com o Serviço Social na oferta de vagas, de acordo com 

as normas deste Regimento, respeitando a proporcionalidade das vagas; 
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IV. Mapear com a coordenação de unidade juntamente com a coordenação 

de inclusão, saúde e alimentação, os bebês/crianças as especificidades e 

demandas de atendimento; 

V. Coordenar o acolhimento e acompanhar os estágios não remunerados na 

DEdIC das licenciaturas; 

VI. Atuar, juntamente com as coordenações de unidades, na oferta de vagas; 

VII. Atuar, juntamente com a equipe desta Seção, na efetivação da matrícula, 

bem como nos procedimentos de desligamento e outros referentes ao 

vínculo da criança na DEdIC; 

VIII. Publicizar, junto ao Conselho Educacional, a oferta de vagas em cada 

período de matrícula conforme calendário; 

IX. Comunicar-se com as instâncias superiores (Diretoria Leste/ SEESP – 

DEEPU – MEC no tocante aos procedimentos de cadastro/ matrícula dos 

bebês e crianças), para fins de atualização dos dados junto aos sistemas 

de informação (Censitária/Fundeb). 

Artigo 19º – À Coordenação de Inclusão, saúde e alimentação da DEdIC compete: 

I.  Contribuir para a efetivação de um Projeto Político Pedagógico que 

respeite e valorize a diversidade, a diferença e a inclusão de crianças com 

necessidades específicas; 

II. Atuar na implementação de ações que contemplem as necessidades dos 

bebês/crianças no que se refere ao acesso, mobilidade, ou outras 

características específicas para que sejam efetivamente inseridas; 

III. Articular com as coordenações das unidades educacionais a inclusão de 

crianças com deficiência, buscando adaptações e estratégias que 

promovam a garantia das condições de acesso, permanência e 

aprendizagem; 

IV. Subsidiar, juntamente com a diretoria de formação continuada e 

coordenação de projetos socioculturais e científicos, estudos sobre as 

temáticas da inclusão, alimentação e saúde no contexto educativo; 

V. Integrar as áreas da nutrição, odontologia e enfermagem com a equipe 

pedagógica, favorecendo a integração das ações e projetos na 

perspectiva do PPP em construção; 

VI. Mapear demandas específicas dos bebês/crianças; 
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VII. Favorecer a parceria com as famílias e com instituições que realizam 

algum tipo especializado de atendimento das crianças matriculadas na 

DEdIC; 

VIII. Articular com o Serviço Socioeducativo o acolhimento de bebês, crianças 

(com deficiências ou necessidades especializadas de atendimento) e suas 

famílias na primeira entrevista de solicitação de vaga. 

Artigo 20º – À Coordenação Pedagógica de Projetos Socioeducativos e Culturais da 

DEdIC compete: 

I. Construir com a equipe de formação de professores, inclusão, 

coordenação de unidades, ações e projetos nas unidades que 

contemplem as diversas áreas de conhecimento (artes, línguas, 

matemática, biologia, educação física, música, entre outras); 

II. Mapear, com a direção de formação continuada, os projetos desenvolvidos 

pelos professores vinculados à diferentes línguas, linguagens e culturas; 

III. Articular parcerias com Faculdades e Institutos de forma que a DEdIC 

vivencie a produção de conhecimento emanada de tais contextos com 

bebês, crianças e professores; 

IV. Atuar, juntamente com a Direção de formação continuada, na elaboração 

de propostas formativas para os profissionais; 

V. Organizar eventos culturais, educativos e de formação; 

VI. Fomentar a discussão e inserção da proposta de arte-educação nas 

unidades; 

VII. Promover a integração das ações e projetos das unidades; 

VIII. Articular e fomentar ações de valorização de diferentes manifestações 

culturais; 

IX. Atuar no sentido de promover a inserção da proposta de educação 

bilíngue das crianças em experiências em segunda língua; 

X. Contribuir para o desenvolvimento de projetos que trabalhem com 

educação socioambiental, estimulem nas crianças o sentimento de 

pertencimento à natureza. 

Artigo 21º - À Coordenação da Unidade da DEdIC compete:   

I. Responsabilizar-se, juntamente com toda a equipe, pela elaboração, 

sistematização, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico; 



                                             
 

Universidade Estadual de Campinas  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário 

Divisão de Educação Infantil e Complementar 

 

16 

 

II. Intermediar a construção do PPP entre professores, equipe gestora, 

comunidade e demais profissionais da DEdIC; 

III. Divulgar o Projeto Pedagógico para os professores e pais/ 

responsáveis; 

IV. Organizar horários e/ou escala de trabalho dos/com os profissionais da 

unidade educacional, de maneira a garantir o atendimento aos 

bebês/crianças, e também a proposta formativa; 

V. Responsabilizar-se pelo acompanhamento sistemático e registro da 

frequência dos profissionais da unidade; 

VI. Acompanhar e registrar reuniões da unidade, fazendo uso de livros-

atas e outros registros necessários para o acompanhamento do trabalho; 

VII. Realizar reuniões periódicas com a equipe de professores, 

compreendendo a Reunião Pedagógica Coletiva como prioritária e 

imprescindível para o diálogo sobre o PPP ; 

VIII. Realizar reuniões periódicas com a equipe gestora; 

IX. Realizar reuniões periódicas com os estagiários; 

X. Participar de encontros e reuniões com as famílias; 

XI. Registrar, por meio de atas, quaisquer reuniões ou atendimento às 

famílias;  

XII. Favorecer dentro da unidade de atuação, a promoção de um ambiente 

agradável, de respeito e cooperação; 

XIII. Promover grupos de estudos e de trabalho para atender necessidades 

de natureza pedagógica e administrativa; 

XIV. Planejar e demandar necessidades de aquisição de materiais 

pedagógicos à diretoria associada e coordenações subordinadas; 

XV. Construir com os integrantes da equipe educacional, estratégias 

pedagógicas de superação de todas as formas de discriminação, preconceito 

e exclusão social; 

XVI. Orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos 

profissionais da unidade; 

XVII. Aprovar as solicitações internas de participações em eventos, cursos 

e/ou palestras de acordo com a dinâmica do trabalho e atendimento às 

turmas de sua unidade conjuntamente com a direção de formação. 



                                             
 

Universidade Estadual de Campinas  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário 

Divisão de Educação Infantil e Complementar 

 

17 

 

Artigo 22º - Aos professores da DEdIC compete: 

I. Responsabilizar-se pela educação dos bebês/crianças em sua 

integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável do trabalho 

pedagógico; 

II. Desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Político 

Pedagógico da DEdIC; 

III. Elaborar documentação pedagógica que evidencie na sistematização a 

explicitação dos percursos de aprendizagem vivenciados com os 

bebês/crianças de acordo com as Diretrizes da DEdIC; 

IV. Planejar o trabalho pedagógico, contemplando na rotina, as 

especificidades das turmas, valorizando o tempo da criança e o espaço como 

ambiente educativo; 

V. Avaliar o trabalho desenvolvido por meio de documentação pedagógica 

a fim de refletir e replanejar constantemente sua prática; 

VI. Zelar pelo ambiente físico, uso adequado e conservação dos materiais 

e equipamentos; 

VII. Realizar reuniões individuais e coletivas conforme previstas em 

calendário; 

VIII. Manter relações éticas, solidárias, cooperativas e de respeito entre 

todos que fazem parte do processo educativo. 

Artigo 23º - Aos enfermeiros da DEdIC compete: 

I. Trabalhar em consonância com o PPP da DEdic, sob orientação expressa 

da Coordenadoria de Inclusão, Saúde e Alimentação;  

II. Atuar de forma preventiva e educativa; 

III. Apoiar os professores, realizando procedimentos específicos de 

enfermagem aos bebês/crianças e fazer encaminhamentos quando 

necessário, orientando pais e professores em cada caso; 

IV. Contribuir com a inclusão, elaborando quando necessária, uma rotina de 

cuidados específicos de enfermagem;  

V. Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, envolvendo familiares e equipe da DEdIC; 
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VI. Realizar o acompanhamento vacinal dos bebês/crianças, solicitando 

periodicamente a carteira de vacinação e verificando se a mesma está 

atualizada de acordo com o Ministério da Saúde; 

VII. Desenvolver junto à Vigilância Epidemiológica e Sanitária 

acompanhamentos sobre assuntos de saúde; 

VIII. Desenvolver trabalho de integração em parceria com a família e com a 

equipe DEdIC que envolva orientações sobre ações de promoção de 

saúde e prevenção de acidentes; 

IX. Avaliar junto à equipe administrativa e pedagógica, as condições gerais 

em relação à estrutura física dos espaços da DEdIC com o objetivo de 

sugerir medidas de prevenção de acidentes; 

X. Realizar, em parceria com os professores, projetos educativos que 

abordem temas de saúde junto aos bebês/crianças e famílias; 

XI. Participar de reuniões pedagógicas, quando necessário, para formação e 

orientação sobre assuntos de saúde; 

XII. Participar dos momentos de matrícula, acolhimento e adaptação dos 

bebês/crianças nas unidades.  

Artigo 24º – Aos Nutricionistas da DEdIC compete: 

I - Elaborar cardápio de acordo com a faixa etária e restrições alimentares dos 

bebês e crianças; 

II – Coordenar processos de produção de alimentos e as equipes envolvidas; 

III – Selecionar, descrever, solicitar e receber os gêneros alimentícios e 

equipamentos necessários à produção e/ou consumo; 

IV – Realizar a previsão anual, mensal e semanal de consumo de gêneros 

alimentícios; 

V – Solicitar a entrega de gêneros alimentícios e materiais de limpeza 

destinados à nutrição semanal e diária; 

VI – Receber os gêneros alimentícios e de limpeza de acordo com os padrões 

higiênicos e sanitários; 

VII – Organizar e supervisionar escalas de higienização de equipamentos, 

móveis, utensílios e espaço físico; 
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IX – Participar da elaboração do contrato de terceirização da nutrição, 

colaborando com o processo de seleção, com o objetivo de atender as 

demandas do setor; 

X- Orientar e coordenar as atividades de processamento de alimentos,    

visando à preservar o valor nutricional, e produção das refeições;  

XI - Organizar a capacitação de colaboradores da equipe de nutrição, em 

parceria com a equipe gestora e de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico; 

XII – Avaliar e organizar, juntamente com a equipe de professores e 

coordenadores das unidades, a alimentação em comemorações e 

festividades; 

XIV – Participar do Planejamento Anual da DEdIC; 

XV – Colaborar com projetos que envolvam questões nutricionais em parceria 

com professores voltados para o trabalho pedagógico; 

XVI – Acompanhar os momentos de refeições, observando a aceitação e 

recusa dos alimentos oferecidos; 

XVII – Participar dos momentos de matrícula, acolhimento e adaptação dos 

bebês/crianças 

XVIII – Dialogar com a Coordenação de Inclusão, Saúde e Alimentação no 

tocante às ações desenvolvidas no âmbito das Unidades. 

Artigo 25º - Ao Serviço de Odontopediatria compete (Dentistas e Auxiliares): 

I - Desenvolver atividades de promoção em saúde bucal que consistem em ações 

educativas , preventivas e curativas, destinadas a todos os filhos de funcionários e 

alunos que estejam matriculados na DEdIC; 

II - Participar de reuniões de matrículas e acolhimento, que consistem em informar 

aos pais sobre o trabalho de Saúde Bucal realizado; 

III - Realizar vivências pedagógicas sobre higiene e saúde bucal trimestralmente, 

disponibilizando as escovas dentais para todas as crianças;  

IV - Realizar exame epidemiológico para avaliar risco e necessidade e assim iniciar 

atendimentos individualizados, encaminhamento para fonoaudiologia, ortodontia ou 

ortopedia funcional dos maxilares quando necessário; 

V - Realizar procedimentos específicos em odontopediatria em consultório 

odontólogico da DEdIC, na qual consiste em exame clinico, prevenção, e tratamento 
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restaurados quando necessário;  

VI - Realizar oficinas de higiene bucal para pais e crianças visando à orientação em 

técnica de escovação, com orientações sobre o uso de creme dental fluoretado; 

VII - Realizar escovações individuais ou supervisionadas nas crianças matriculadas, 

a partir dos dois anos, para formação de hábitos saudáveis; 

VIII - Realizar atividades lúdicas de acordo com a faixa etária para a criança de 

vínculo entre os profissionais do serviço, crianças e professores;  

IX - Ministrar palestras para pais e responsáveis sobre saúde bucal, orientando 

sobre: cárie, erupção de primeiros molares permanentes, dentes com hipoplasia e 

hipomineralização, hábitos deletérios como sucção de dedo ou uso prolongado de 

chupeta; 

X - Orientar os responsáveis sobre aleitamento materno, bem como suas 

implicações para o desenvolvimento saudável mandibular, fortalecimento e 

tonificação da língua bochechas e lábios; prevenindo maloclusões; 

XI - Atender casos de urgência e traumas das crianças ocorridos nas dependencias 

da DedIC.  

Artigo 26º - À Assistente Social da DEdIC compete: 

I. Executar políticas sociais em consonância ao PPP e outras legislações da 

área educacional; 

II. Encaminhar providências de orientação social no âmbito universitário e outros 

segmentos públicos externos; 

III. Identificar, noticiar e intervir através de relatório técnico, à equipe gestora, por 

meio da Coordenação de Serviço Socioeducativo, casos identificados como 

risco à criança ou vulnerabilidade social; 

IV. Atender  individualmente  às famílias interessadas nas vagas, instruindo-as  

sobre o processo de acessibilidade; 

V. Receber  documentações pertinentes à  análise socioeconômica, preservando 

o sigilo ético preconizado e regulamentado pela Profissão; 

VI. Agendar entrevistas de análise socioeconômica; 

VII. Entrevistar presencialmente as famílias interessadas nas vagas, sob a ótica 

social; 

VIII. Interpretar tecnicamente as documentações comprovadas  para fins de 

análise, em consonância com os resultados obtidos na entrevista; 
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IX. Realizar visitas domiciliares, caso julgue necessário; 

X. Fomentar a demanda em planilha eletrônica, sob ordem crescente em 

referência ao Índice de Classificação Socioeconômica (ICSS) gerado como 

resultante da análise; 

XI. Discutir mensalmente com equipe gestora as viabilidades de vagas sob o 

cunho da justiça social; 

XII. Divulgar sob o âmbito universitário a lista de contemplados; 

XIII. Planejar e administrar mensalmente junto à equipe gestora, estudos de 

identificação das demandas; 

XIV. Organizar junto à equipe gestora, por meio da Coordenação do Serviço 

Socioeducativo as possíveis projeções de admissão das crianças; 

XV. Divulgar produção de conhecimento das contribuições cotidianas do Serviço 

Social na área educacional; 

XVI. Elaborar, executar e desenvolver projetos em parceria multidisciplinar;  

XVII. Participar de reuniões quando convocado. 

TÍTULO III - DA GESTÃO ESCOLAR 

CAPÍTULO I  

Do Conselho Escolar 

Artigo 27º A DEdIC é regida pelo princípio da gestão democrática, com participação 

dos representantes do Conselho Educacional no processo pedagógico.  

Artigo 28º O Conselho Educacional terá como presidente nato o Diretor da Diretoria 

Executiva de Ensino Pré-universitário (DEEPU), e será composto por no máximo 40 

membros, sendo: 

I.  50% de pais ou responsáveis legais; 

II. 50% preenchidos por integrantes do corpo pedagógico, administrativo e 

docentes da Universidade.  

§1º A composição do Conselho Escolar terá a seguinte proporção:  

a) 50% de pais;  

b) 20% de professores da DEdIC; 

c) 5% dos demais funcionários técnico-administrativos;  

d) 20% da Equipe Gestora;  
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e) Docentes da Universidade Estadual de Campinas.  

§2º A representação de pais/responsáveis da DEdIC se dará por eleição, 

sendo eleitos para titulares os 20 (vinte) candidatos mais votados e para suplentes, 

os 03 (três) candidatos eleitos em 21º ao 23º. 

§3º Para a representação de professores da DEdIC serão eleitos, 

respectivamente, 08 (oito) candidatos titulares entre os mais votados, e para 

suplentes, os 03 (três) candidatos eleitos em 8° ao 10°. 

§4º Para a representação de funcionários técnico administrativos da DEdIC 

serão eleitos, respectivamente, 02(dois) candidatos titulares entre os mais votados, e 

para suplentes, os 02 (dois) candidatos eleitos 3º ao 4º.  

§5º A Equipe Gestora será representada pelas Diretoras da DEdIC e pelos 

Coordenadores Pedagógicas.  

§6º Para compor o Conselho Educacional serão indicados 01(um) Docente 

representando a Faculdade de Educação Física, 01(um) Docente representando o 

Instituto de Artes e 01(um) Docente representando a Faculdade de Educação.  

Artigo 29º Os membros do Conselho Educacional, titulares e suplentes, serão 

eleitos por seus pares e terão mandato de dois anos, permitida a reeleição por mais 

um mandato.  

Parágrafo único. O membro do Conselho que se ausentar a 3 (três) sessões 

consecutivas, sem justificativa, perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente. 

Artigo 30º Compete ao Conselho Educacional:  

I. I. Elaborar o Regimento do Conselho Educacional em consonância com as 

normas institucionais; 

II. II. Garantir a participação da comunidade escolar na divulgação do projeto 

pedagógico dos Centros de Convivência Infantil; 

III. III. Analisar e propor alterações curriculares nos Programas, respeitada a 

legislação vigente, a partir da análise e do aproveitamento significativo do 

tempo e dos espaços pedagógicos da DEdIC; 

IV. IV. Apreciar o calendário educacional, respeitando o calendário administrativo 

da Universidade; 

V. V. Acompanhar as ações administrativa e pedagógica da gestão. 
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Artigo 31º As reuniões do Conselho Educacional serão realizadas às últimas 

quartas-feiras de cada mês, conforme previsto no Calendário, devendo a 

convocação dos membros ocorrer com antecedência mínima de 72 horas. 

Artigo 32º - A DEdIC é regida pelo princípio da gestão democrática, com 

participação dos representantes do Conselho Educacional no processo pedagógico. 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos e Deveres dos Participantes do processo Educativo 

Artigo 33º - As disposições das Normas Legais da Universidade Estadual de 

Campinas e as disposições deste Regimento são aplicadas aos Integrantes do 

Corpo Pedagógico e Administrativo, quanto a direitos, deveres e regime disciplinar. 

Artigo 34º -  São Direitos dos pais/responsáveis: 

I. Participar da educação de seus filhos; 

II. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da DEdIC; 

III. Ter acesso e se apropriar do Regimento da Divisão de Educação Infantil e 

Complementar e outras informações e documentos que se fizerem 

necessários; 

IV. Receber informações a respeito do planejamento pedagógico e administrativo 

da DEdIC, bem como do andamento das atividades e da rotina de seu/sua 

filho(a); 

V. Ter acesso à informação e comunicação com toda a equipe, recorrendo 

primeiramente ao professor, que realizará os encaminhamentos necessários. 

Artigo 35º - São deveres dos pais/responsáveis:  

I. Acompanhar a educação de seus filhos; 

II. Cumprir as disposições deste Regimento Educacional e demais normas da 

DEdIC; 

III. Manter relações cooperativas e de respeito no âmbito educacional; 

IV. Respeitar os professores e os demais profissionais sem qualquer forma de 

discriminação; 

V. Manter atualizados os dados e documentos necessários à vida escolar da 

criança na Seção de Vida Escolar e na unidade educacional onde o 

bebê/criança está matriculado(a); 
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VI. Cumprir os horários de entrada e saída de acordo com a matrícula da criança 

para o bom andamento das atividades pedagógicas, justificando os eventuais 

descumprimentos por motivo de força maior; 

VII. Comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e 

administrativas das Unidades Educacionais; 

VIII. Comparecer às reuniões do Conselho Educacional, quando eleito para 

representação de pais; 

IX. Justificar as ausências da criança para os professores; 

X. Comunicar aos professores, coordenadores ou diretores, eventuais problemas 

apresentados pela criança, especialmente os de saúde; 

XI. Garantir a frequência mínima a fim de que se concretize o direito da criança à 

educação. 

Artigo 36º - São Direitos dos bebês e das crianças: 

I. Ter asseguradas as oportunidades para o pleno desenvolvimento físico, 

cognitivo, moral, e social em condições de respeito e dignidade. 

II. Ser acolhidas e respeitadas pela instituição educativa e pelos profissionais da 

educação com base nos princípios da individualidade, igualdade, diversidade, 

e pluralidade. 

III. Ser atendidas pelos dos profissionais da instituição de maneira integral 

durante todo o tempo em que estiverem no espaço educativo; 

IV. Conviver com a diversidade sem qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito; 

V. Ser incentivadas a superar desafios, resolver conflitos e reconhecer suas 

potencialidades e habilidades. 

 

Título IV – Da Organização e estruturação do trabalho pedagógico da DEdIC 

Artigo 37º – Para a organização e efetivação da prática pedagógica, a DEdIC 

dispõe de instrumentos que norteiam e subsidiam o trabalho de seus profissionais, 

bem como estruturam a rotina, os tempos e espaços junto aos seus bebês/crianças. 

Assim, dispomos: 

I. Plano Educacional Anual; 

II. Diretrizes Curriculares da DEdIC; 

III. Projeto Político Pedagógico; 
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IV. Regimento Educacional; 

V. Calendário. 

 

CAPÍTULO I 

Do Plano Educacional Anual 

Artigo 38º - O Plano Educacional Anual é um documento dinâmico elaborado pela 

equipe gestora, como complemento aos demais documentos norteadores. Seu 

conteúdo deve prever ações e metas administrativo-pedagógicas da instituição, bem 

como operacionalizar as medidas dispostas neste regimento, sendo o Conselho 

Educacional responsável pela sua aprovação, e a equipe gestora pelo seu 

encaminhamento à Diretoria Regional de Ensino para homologação. 

CAPÍTULO II 

Diretrizes Curriculares da DEdIC 

Artigo 39º – O documento intitulado “Diretrizes Curriculares da DEdIC”, foi 

elaborado buscando consonância entre a legislação nacional vigente, e a prática de 

nossos profissionais. Nele constam nossa concepção pedagógica, organização da 

rotina, dos tempos e dos espaços, possibilidades de atuação dos profissionais, 

diretrizes no que se refere à produção de documentação pedagógica, entre outros.  

Artigo 40º - O Currículo compõe um conjunto de práticas que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover 

o desenvolvimento integral de crianças, tendo como eixos:  

 Interações e brincadeiras 

 Desenvolvimento da Identidade e da Autonomia. 

 Conhecimento de Si e do Mundo. 

 Movimento. 

 Artes. 

 Música. 

 Linguagem Oral e Escrita. 

 Natureza e Sociedade. 

 Pensamento Lógico-Matemático. 
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CAPÍTULO III  

Do Projeto Político Pedagógico 

Artigo 41º - O Projeto Político-Pedagógico de uma instituição educacional evidencia 

a concepção de educação e sociedade subjacente ao conjunto das ações e projetos 

desenvolvidos no âmbito da DEdIC. 

Artigo 42º - O PPP da DEdIC, comprometida com a perspectiva emancipatória não 

é apenas um documento, mas implica um engajamento de toda a equipe com a 

construção de situações de aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva de um 

conjunto de valores e princípios já sinalizados inicialmente, a saber: cuidado, 

educação, ludicidade, educação integral, valorização e respeito às diferenças e 

diversidades; diferentes línguas e expressões (linguagens - culturas) , 

conhecimentos saberes; a criança e o bebê como protagonista na interação com 

outros bebês e crianças, bem como adultos, etc.  

Artigo 43º – O Projeto Político Pedagógico destaca a Inclusão Educacional como 

proposta fundamental para o trabalho na DEdIC, garantindo as seguintes ações: 

I. Sempre que necessário, haverá a presença de um profissional de apoio em 

atuação colaborativa com os professores nas turmas que tiverem crianças de 

inclusão com diagnóstico; 

II. Observadas às necessidades específicas, as turmas com inclusão de crianças 

com deficiências serão reduzidas. 

III. Contará com coordenação de inclusão e equipe interdisciplinar para acompanhar 

e avaliar as necessidades de trabalho do professor com o bebê/criança. 

CAPÍTULO IV  

Do Regimento Educacional 

Artigo 44º – O Regimento Educacional que deve estar em consonância com os 

demais órgãos regulatórios da DEdIC, bem como com as normas da legislação 

vigente e as que regem a Universidade, destaca a organização, estrutura e gestão 

da instituição. 
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CAPÍTULO V 

Do Calendário Educacional 

 Artigo 45º - O calendário da DEdIC deve ser aprovado anualmente pelo Conselho 

Educacional tendo como referência o calendário administrativo da Universidade. 

Deverão constar as seguintes indicações: 

I. Datas de início e término do ano letivo. 

II. Datas de convocação para a matrícula e rematrícula. 

III. Comemorações e festividades. 

IV. Reuniões com os pais e responsáveis. 

V. Reuniões do Conselho Educacional. 

VI. Reuniões de planejamento pedagógico. 

VII. Férias, recesso e períodos de suspensão do atendimento. 

 

Parágrafo único: As eventuais alterações no calendário aprovado deverão 

ser informadas à comunidade pela equipe gestora com antecedência. 

CAPÍTULO VI  

Das Vagas 

Artigo 46º - A DEdIC oportuniza Educação Infantil e Educação Não Formal a filhos 

biológicos ou legalmente adotados, crianças sob tutela ou guarda judicial, ou 

enteados sob guarda formal do cônjuge, de trabalhadores vinculados à Unicamp, 

sejam eles servidores estatutários, celetistas, funcionários da Funcamp, assim como 

de estudantes de graduação e pós-graduação mestrado e doutorado (strictu sensu) 

matriculados na Universidade, sendo as vagas distribuídas de acordo com critérios 

socioeconômicos e resguardando as proporções estabelecidas neste regimento. 

Artigo 47º – A vaga poderá ser concedida ao responsável que possua filho biológico 

ou legalmente adotado, criança sob tutela ou guarda judicial, enteado sob guarda 

formal do cônjuge, considerando as seguintes condições e proporcionalidade: 

I. Servidores da Unicamp: até 60% das vagas; 

II. Funcionários da Funcamp: até 25% das vagas; 

III. Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação (strictu sensu) 

mestrado e doutorado: até 15% das vagas. 
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Parágrafo único - As proporções acima descritas serão aplicadas no âmbito das 

unidades: CECI Integral, CECI Parcial, CECI FOP e PRODECAD, limitada à 

capacidade de atendimento. 

Artigo 48º - O atendimento estará condicionado à disponibilidade de vaga e ordem 

de classificação socioeconômica, respeitando a divisão das turmas por faixa etária e 

o número máximo de crianças permitidas por turma; 

§ 2º: Caso haja demanda e vagas disponíveis, os percentuais poderão ser 

alterados; 

§ 3º: As solicitações para dependentes de funcionários Funcamp 

obedecerão a Norma Coletiva de Trabalho   da Fundação. O requerimento 

da vaga estará condicionado à apresentação da declaração de 

dependentes expedida pelo RH da Funcamp.  

 

Artigo 49º – Os responsáveis pela criança poderão solicitar vagas nas Unidades 

Educacionais da DEdIC nas seguintes condições: 

I. A partir da trigésima semana de gestação; 

II. Durante a licença-maternidade; 

III. Admissão funcional; 

IV. Adoção; 

V. Obtenção de guarda; 

VI. Alteração da situação socioeconômica da família; 

VII. Ingresso na Unicamp como estudante de graduação e pós-graduação 

formalmente matriculado. 

Artigo 50º – A convocação para o ingresso dos bebês e crianças nas Unidades 

Educacionais respeitará os seguintes períodos: 

I. Berçário: Convocação trimestral; 

II. Maternal, Pré-escola e Prodecad: Convocação semestral. 

Parágrafo único: Casos excepcionais de ingresso serão tratados individualmente 

pela Coordenação da Serviço Sócioeducativo , juntamente com a equipe gestora. 

Artigo 51º – Para a seleção das vagas, os interessados deverão encaminhar a 

documentação ao Serviço Social da DEdIC para análise socioeconômica. 
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Artigo 52º – A seleção será fundamentada na análise dos documentos e entrevista 

socioeconômica, podendo ser complementada com a visita domiciliar do profissional 

de Serviço Social da DEdIC. 

Parágrafo único - O não comparecimento na entrevista implicará no indeferimento 

do requerimento da vaga, sem prejuízo da apresentação de novo pedido. 

Artigo 53º – A classificação socioeconômica seguirá os seguintes critérios para a 

pontuação: 

I. Situação econômica familiar: renda bruta mensal e outros rendimentos de 

plantões, pró-labore, do trabalho não assalariado, do mercado informal ou 

autônomo, do patrimônio e quaisquer outros, de todos os membros do 

grupo familiar; 

II. Composição familiar: conjunto de pessoas, residentes sob o mesmo teto, 

com laços consanguíneos ou não, que usufruem direta ou indiretamente 

da renda familiar; 

III. Escolaridade dos pais ou responsáveis: nível de formação do casal 

conforme nomenclatura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação  - LDB; 

IV. Condições habitacionais: variáveis de moradia (localização, infraestrutura, 

contrato e condição de posse); 

V. Ocupação profissional do grupo familiar: especificação de vínculo 

empregatício ou não, tais como: mercado formal, informal, autônomo, 

profissional liberal, sem ocupação, duplo vínculo, entre outros. 

Artigo 54º - Serão também considerados os seguintes critérios para 

pontuação/classificação socioeconômica: 

d) Bebê ou criança com necessidades específicas (deficiência física, 

intelectual, entre outras); 

e) Bebê ou criança em vulnerabilidade social caracterizada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, “Título III, Capítulo I – da Prevenção”; 

f) Responsável já com bebê ou criança matriculado (s) na DEdIC; 

g) Bebê ou criança gemelar; 

h) Professores da DEdIC. 

Artigo 55º – As vagas serão concedidas de acordo com a ordem crescente do 

índice de classificação socioeconômica, quando houver disponibilidade nas turmas e 

de acordo com a faixa etária da criança. 
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Artigo 56º – Os processos de análises socioeconômicas, constantes na lista de 

espera que foram concluídos com entrevista presencial até um dia antes desta 

publicação, terão validade de 1 (um) ano a contar da data da entrevista.  

Parágrafo único – Ao final do prazo acima indicado, caberá ao requerente realizar 

outra entrevista, com atualização documental, caso tenha interesse em participar do 

processo seletivo novamente. 

Artigo 57º – Os processos de análises socioeconômicas terão validade somente 

durante o ano letivo, salvo, os requerimentos de vaga para início do período letivo do 

ano posterior.  

Parágrafo único - Ao final do prazo acima indicado, caberá ao requerente realizar 

outra entrevista, com atualização documental, caso tenha interesse em participar do 

processo seletivo novamente. 

CAPÍTULO VII 

Da Matrícula 

Artigo 58º - A efetivação da matrícula será realizada obrigatoriamente pelo 

responsável pela bebê/criança na DEdIC. 

Artigo 59º - Aos alunos novos contemplados, a vaga se dará única e 

exclusivamente no horário solicitado em entrevista, não havendo possibilidade 

nesses casos de transferência. 

Parágrafo único – O não comparecimento do responsável na data de convocação 

da matrícula resultará no indeferimento da mesma. 

Artigo 60º - Ao assinar o Termo de Opção pela vaga e matrícula, os responsáveis 

declaram estar cientes e de acordo que: 

a) Deverão comunicar de imediato ao serviço socioeducativo as seguintes 

ocorrências:  

I. Extinção de vínculo trabalhista ou acadêmico; 

II.  Afastamentos de quaisquer natureza do responsável e/ou da criança; 

III.  Falecimento do servidor ou acadêmico;  

IV. Perda da guarda ou tutela do dependente. 

b) O ingresso nas Unidades Educacionais se dará nos termos da legislação 

vigente; 
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c) Deverão cumprir rigorosamente as normas e regras de funcionamento da 

DEdIC, sob pena de indeferimento da rematrícula. 

CAPÍTULO VIII 

Da permanência e do desligamento 

Artigo 61º - A desistência da vaga ou da matrícula deverá ser realizada pelo 

responsável.  

Artigo 62º – Após a desistência da vaga ou da matrícula, o responsável que tiver 

interesse novamente será submetido a outro processo seletivo. 

Artigo 63º - Quanto aos Bebês e crianças já matriculadas, a solicitação de 

transferência de horário será realizada pelo responsável. O bebê, criança ou 

adolescente contemplado com a vaga deverá cursar pelo menos 6 meses no horário 

inicialmente solicitado. Somente após este período o responsável poderá solicitar 

transferência. 

Artigo 64º - As solicitações de transferências deverão ser realizadas pessoalmente 

à Coordenação do Serviço Socioeducativo para análise juntamente com a 

coordenação da unidade requerida. A documentação a ser entregue encontra-se 

disponível no site da DEdIC (www.dgrh.unicamp.br/dedic).  

Parágrafo único: as transferências ficam condicionadas à disponibilidade de vagas, 

tendo prioridade os pedidos de transferências por necessidade institucional. 

Artigo 65º - A rematrícula deverá ser realizada para todas as bebês/crianças 

matriculados, em caráter obrigatório, no último trimestre de cada ano, por 

procedimento on line (www.dgrh.unicamp.br/dedic) de acordo com o calendário 

escolar, e estará condicionada ao cumprimento de regras e normas no decorrer do 

ano letivo. 

Artigo 66º - A matrícula será automaticamente cancelada ao final de cada semestre 

letivo, nas seguintes situações: 

I.        Aposentadoria do responsável pela criança ou adolescente; 

II.       Falecimento do responsável pela criança ou adolescente; 

III.      Desligamento do responsável pela criança ou adolescente; 

IV.      Opção do responsável pelo Auxílio Criança; 

VI.      Perda da tutela ou guarda judicial da criança ou adolescente; 

VII.     Perda da condição de enteado; 

http://www.dgrh.unicamp.br/dedic
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic
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VIII.    Conclusão ou desligamento do curso, no caso de vínculo acadêmico; 

I. Não cumprimento de regras e normas da DEdIC por parte do 

responsável e/ou família; 

II. Ausências ou afastamentos do responsável  - das atividades formais 

desenvolvidas na Universidade - por períodos superiores a 30 dias 

consecutivos sem justificativa, ainda que considerados em lei como de efetivo 

exercício, com exceção de: 

a) Férias; 

b) Licença Gestante; 

c) Licença Adoção; 

d) Licença Prêmio; 

e) Licença Médica para tratamento de saúde; 

f) Acidente de Trabalho; 

g) Licença para exercer mandato de dirigente em associação de servidores técnico-

administrativos ou docentes; 

h) Afastamento sem prejuízo de vencimentos; 

i) Licença especial; 

j) Convocação para o cumprimento de serviços obrigatórios por lei; 

k) Licença compulsória de que trata o artigo 117 do ESUNICAMP; 

l) Intercâmbio de aluno no exterior, regularmente matriculado na DAC. 

Parágrafo único - Nos casos acima discriminados, o responsável legal pelo 

bebê/criança deverá justificar o afastamento por escrito, com documentação 

comprobatória na seção de serviço socioeducativo. 

CAPÍTULO IX  

Da Frequência 

Artigo 67º - A frequência é controlada diariamente pelo professor e registrada na 

“Lista de Frequência”. Casos de ausências recorrentes e sem justificativa serão 

encaminhadas pelo professor à coordenação e, se necessário, à Coordenação da 

Vida escolar. 

Parágrafo Único: A frequência exigida é de, no mínimo, 60% da carga horária total 

no que se refere à pré-escola e ao PRODECAD com base em (indicar fonte da 

informação – normativa). 
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TÍTULO V 

Dos Profissionais da Educação Básica 

Artigo 68º – Os profissionais da Educação Básica da DEdIC serão dispensados do 

ponto por 10 (dez) dias úteis durante o período de recesso escolar no mês de julho, 

conforme calendário estabelecido pela Divisão e aprovado pelo Conselho 

Educacional. 

Parágrafo único – Durante o recesso escolar poderá haver convocação para 

retorno ao trabalho em caso de necessidade da instituição, situação em que não 

haverá reposição como folga do período trabalhado. 

 

Artigo 69º – Os profissionais de que trata o artigo 63 usufruirão o período de férias 

anuais de 30 dias no mês de janeiro, de forma a atender às necessidades 

pedagógicas e administrativas da DEdIC. 

Artigo 70º – Os módulos de atendimento da DEdIC serão organizados da seguinte 

forma: 

a) 1 professor para cada 6 crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses; 

b) 1 professor para cada 15 crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses; 

c) 1 professor para cada 20 crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses; 

d) 1 professor para cada 30 crianças de 6 a 14 anos. 

Artigo 71º – A jornada de trabalho dos profissionais da Educação Básica será 

composta de 2/3 de atividades de interação com bebês/crianças e 1/3 em atividades 

extraclasse. 

Parágrafo único – As atividades extraclasse ocorrerão de acordo com a Política de 

Formação Continuada da DEdIC, sendo as horas distribuídas em atividades como: 

formação, planejamento pedagógico, elaboração de relatórios, reuniões 

pedagógicas coletivas, atendimento às famílias e demais ações relacionadas à 

proposta formativa. 

TÍTULO VI 

Da Avaliação 

Artigo 72º - Na DEdIC a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento do bebê/criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental e será realizada através de: 
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I. Relatórios individuais e/ou coletivos. 

II. Reuniões de encerramento do semestre com os responsáveis.  

III. Registros fotográficos, portfólios, entre outros materiais que configuram-se 

enquanto documentação pedagógica. 

IV. Exposição das produções das crianças. 

TÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 73º - Os casos omissos neste Regimento Educacional serão tratados em 

suas particularidades pela equipe gestora, podendo ser encaminhados ainda, ao 

Conselho Educacional.  

Artigo 74º – Para que este Regimento Educacional entre em vigor, será necessária 

a aprovação no Conselho Educacional, e a publicação de uma nova deliberação 

CAD, em substituição à de número 004/2017 de 07/03/2017, sendo necessária a 

alteração para que esteja em consonância com a nova redação do Regimento. 

Artigo 75º – Esse Regimento poderá ser alterado com o voto de 2/3 do Conselho. 

 

Campinas, 31 de agosto de 2017 


