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APRESENTAÇÃO GERAL

Torna-se um grande desafio relatar sobre o Serviço Socioeducativo da

Divisão de Educação Infantil e Complementar/DEdIC, pois implica mergulharmos

nos 35 anos de sua História, e assim, refletirmos sobre os impactos sofridos com

as mudanças políticas ao longo dos anos, no tocante às (re)organizações nos

atendimentos aos bebês, crianças e aos adolescentes, bem com às suas famílias e

comunidade Universitária.

Ao contextualizá-lo, identificamos como uma célula de trabalho que integra a

DEdIC, e o apresentamos como um elo entre as áreas do Serviço Social e da

Secretaria Educacional, que apesar de produzirem tarefas distintas, no dia a dia,

ambas se complementam. Ademais, podemos com toda segurança afirmar, que na

essência do trabalho incluímos o social e o administrativo, sem distanciarmos do

olhar pedagógico.

Para fins de embasamento teórico deste relatório, trazemos dois momentos

importantes na trajetória da reorganização das unidades dos Sistemas Educativos

na UNICAMP, ocorrido na última década:

● Em 2010, houve a fusão das Unidades Educacionais na Universidade e

constituiu-se a DEdIC, subordinada à Diretoria Geral de Recursos

Humanos/DGRH, com o principal objetivo de consolidar o projeto de

modernização dos espaços de forma a assegurar as ações educativas

Infanto-juvenil  mais unificadas.

● Em 2018, vislumbrando fortalecer ainda mais a Educação Básica,

instituiu-se a Divisão Executiva de Ensino Pré Universitário/DEEPU e

sob sua égide, a DEdIC, dando continuidade à consolidação da

permanência da Educação Infantil e Não Formal na UNICAMP, e assim,

permanecemos até os dias atuais. O organograma institucional vigente

demonstra que a direção da DEEPU também é responsável pelos

Colégios Técnicos, ligados à UNICAMP.
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Diante da complexidade deste cenário, tornam-se primordiais posturas

éticas e resoluções coesas. Para tal, a equipe necessita estar em constante

diálogo entre os pares e a disposição para flexibilidade nas ações, bem como em

profícua revisão e (re) avaliação nos processos de trabalho.

Vale destacar que em nossa rotina diária, acolhemos famílias que chegam

pela primeira vez na DEdIC e que na maioria das vezes vislumbram “conhecer o

espaço”, mas ignoram a dimensão complexa que envolve a dinâmica das

atividades desenvolvidas nos diferentes ambientes das unidades socioeducativas.

No decorrer destes anos, observamos que os maiores anseios são de

famílias que pleiteiam as vagas nos berçários, pois se encontram em um dos

momentos mais peculiares das suas vidas: à volta ao trabalho e

consequentemente a separação do bebê.

E é no hall do Serviço Socioeducativo que elas expõem suas expectativas,

dúvidas e inseguranças, afinal, sabemos que não é fácil entregar seus filh@s tão

pequeninos ou crescidinhos, sob a responsabilidade de outrem, por isso, torna-se

indispensável que a equipe esteja preparada para acolher com extrema

singularidade cada família que chega à DEdIC.

A atual estrutura está composta em 05 unidades socioeducativas, com

atendimento de 06 meses a 14 anos e encontra-se distribuída logisticamente nos

campi da Universidade, incluindo uma única unidade na Faculdade de Odontologia

de Piracicaba, e assim, disponibilizando aproximadamente 800 vagas (Ver Anexo l

- pg. 32 até 36).

Sob o ponto de vista corporativo, podemos endossar que o Serviço

Socioeducativo é o alicerce para toda e qualquer gestão da DEdIC, pois é neste

espaço de trabalho que se armazenam as riquezas que compõem a evolução dos

sistemas educativos da/na Unicamp, podendo ser ilustrado no atual fluxograma do

mapa de processos, abaixo:
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MAPA DE PROCESSOS – FLUXOGRAMA

PROCESSOS – SERVIÇO SOCIAL  E DA SECRETARIA EDUCACIONAL
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SERVIÇO SOCIAL

Como já é de conhecimento da comunidade universitária, o atendimento

inicial para os interessados nas vagas das unidades educacionais da DEdIC, se dá

com orientações dos profissionais do Serviço Socioeducativo às famílias,

esclarecimentos para triagem de acesso e informações de cronograma.

Especificamente sob a intervenção de um profissional de Serviço Social, o

processo de seleção transcorre com o recebimento e análise dos documentos

pertinentes, acolhimento personalizado e por fim, agendamento e realização da

entrevista socioeconômica.

Para fins de registro documental elencamos como objetivos específicos, do

Serviço Social nesta Divisão:

● Acolher as famílias interessadas nas vagas da DEdIC, com orientações de

acesso;

● Receber e analisar tecnicamente as documentações enviadas para a

participação no processo de seleção;

● Conduzir a entrevista de análise socioeconômica;

● Realizar o cálculo de análise socioeconômica, gerando o ICSE (Índice de

classificação socioeconômica);

● Produzir histórico anual da Demanda de Atendimento Social com indicadores

fixos de planejamento a curtos e longo prazo;

● Registrar a demanda das entrevistas de seleção socioeconômica, delineando

o perfil social do público solicitante de vaga na DEdIC;

● Avaliar e interpretar os resultados dos atendimentos do Serviço Social,

obtidos a cada trimestre/semestre para propostas de futuras intervenções;

● Atender de forma humanizada a demanda espontânea que se apresenta em

vulnerabilidade social, mesmo fora do calendário acadêmico;
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● Intermediar junto com as coordenações pedagógicas ações que envolvam

suspeita de qualquer tipo de violência contra a criança, criando um protocolo

específico de intervenção;

● Participar ativa e continuamente das reuniões pedagógicas de pais visando

estreitar os laços com a família/Secretaria/Serviço Social;

● Contribuir com informações para planejamento da equipe gestora.

Norteado pela Deliberação CAD – 004/2017, o trabalho é produzido com a coleta

de dados em resposta aos indicadores sociais: composição familiar, média da

receita financeira familiar, média do nível de instrução do casal, situações de

habitação, posse e/ou patrimônio imobiliário, condição profissional, ocupacional e/ou

laboral de todos da casa, entre outras peculiaridades explanadas sobre o núcleo

familiar contido no formulário “requerimento de interesse”. Para cada campo ou

situação desenvolvemos uma métrica específica gerando o “Índice de classificação

socioeconômica - ICSE”. Vale destacar, que este resultado é o sinalizador

delimitante na construção do ranking para organização da demanda

trimestral/semestral e distribuição de vagas.

Atendendo a metodologia quanti-qualitativa, podemos afirmar que o processo

de seleção na DEdIC se conclui com observação técnica, interpretação da

linguagem corporal, bem como os possíveis (ou não) esclarecimentos às arguições

no ímpeto da entrevista.

Para proceder à análise propriamente dita, apreciamos a relação de

documentos elencada abaixo e no caso de dúvida o requerente é contatado para

manifestação e/ou complementação documental, mesmo antes da entrevista ser

agendada.

A lista completa é recebida somente via e-mail, no endereço:

dedicss@unicamp.br . Os documentos são apreciados minuciosamente onde nos

atentamos para alguns detalhes: informações completas no requerimento e nas

declarações, documentação comprobatória sem rasuras, assinaturas legíveis e por

fim se estão devidamente digitalizados e convertidos em formato PDF. Somente

após constatado que se encontra de acordo às exigências, que se programa a data

da entrevista.
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Para registro deste trabalho, reiteramos que todos os documentos necessitam

estar em consonância com o preenchimento do formulário “Requerimento de

Interesse” o qual deverá constar informações completas, estar datado e assinado

pelo interessado. Tanto o requerimento quanto as documentações deverão ser

encaminhadas em único e-mail, compondo um dossiê do histórico social.

Destacamos abaixo a lista completa de documentos necessários sendo os de

caráter obrigatório referenciado em itálico.

● Formulário “Requerimento de interesse” disponível no link:

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/servico-socioeducativo/concessao-d

e-vagas

● Documentos de identificação pessoal de todos do núcleo familiar (RG,

CPF, RNE – se estrangeiro);

● Certidão de nascimento do bebê/criança/adolescente em referência;

● Comprovante de endereço atualizado (se o bebê/ criança/adolescente

de referência não residir no mesmo endereço do requerente ou possuir

termo de guarda compartilhada, necessita-se dos dois comprovantes

de endereço);

● Demonstrativo ou comprovante salarial de todas as pessoas maiores

de 18 anos que compõe o núcleo familiar (dos 03 últimos meses);

● Declaração de dependentes, expedido pela Funcamp (somente para

colaboradores contratados por esta Fundação que estejam na

condição de requerente da vaga);

● Atestado de matrícula expedido pela Diretoria Acadêmica (para todos

do núcleo familiar que possui vínculo acadêmico);

● Termo de guarda para casos de adoção ou guarda provisória do bebê/

criança/adolescente em referência;

● Relatório médico para cuidados ou necessidade especial do bebê/

criança/adolescente em referência;

● Certidão de casamento do casal;
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● Demonstrativo ou comprovante de qualquer benefício assistencial de

todas as pessoas do núcleo familiar que usufruam deste (dos 03

últimos meses);

● IPTU - Folha de rosto com especificações do imóvel (no caso de ter

mais que um imóvel apresentar de todos);

● Declaração de Imposto de renda completa do casal (todas as folhas

sequenciais, com o protocolo de entrega do ano base de referência);

● Contrato de locação imobiliário vigente assinado pelas partes;

● Contrato de financiamento habitacional;

● Termo de outorga ou concessão de bolsa;

● Outros poderão ser solicitados pelo Serviço Social, a qualquer

momento, como complementação.

Buscando legitimar institucionalmente o trabalho, em 2018 desenvolvemos

formatos de declarações, de modo a documentar e comprovar situações específicas

e as apresentaremos na íntegra em: ver Anexo II. 

Na intenção de aprimorar continuamente, desde 2015, propomos conectar

ainda mais a rotina desta Secretaria com o Serviço Social, não só na parte

estrutural, criando um espaço compartilhado de atendimento às famílias, com Sala

de Espera Humanizada (2018), mas principalmente na dinâmica organizacional

realizando reuniões sistemáticas para otimização dos processos de trabalho.

Neste contexto, em março do mesmo ano iniciamos a primeira etapa da

Análise de Requisitos (sugerido pela Informática DEdIC), onde foi respondido o

questionário de “Diagnóstico Situacional”, mas infelizmente, pouco avançou no que

tange as melhorias da informatização. Compreendemos que tais decisões

extrapolam o esforço desta equipe, pois dependemos de uma cadeia de

recursos/estrutura, tais como investimentos financeiros e humanos para sua

efetivação.

Em junho/2018, pequena equipe de representantes da DEdIC participou de

uma reunião informativa coordenada pelo Prof. Paulo Lício de Geus, membro da

Coordenadoria Geral da Universidade, o qual expôs sobre a reestruturação dos
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serviços da área de Informática em relação às unidades citado no Planes

2016-2020.

Compreendendo que tecnicamente as entrevistas socioeconômicas

perpassam sobre o mesmo viés de análise social, porém, o que a diferencia é o

objetivo, público e cenário que se encontra imerso, todavia, identificamo-nos com o

trabalho desenvolvido pelo Serviço de Apoio ao Estudante/SAE, onde temos o

conhecimento de terem desenvolvido um sistema operacional para registro, cálculo

e acompanhamento das análises sociais, que supostamente atenderia a

necessidade da DEdIC.

A proposta visa unificar a ferramenta ou obter permissão de seu uso parcial,

pois assim, permitiríamos caminhar rumo à política de centralização das

informações e contribuir para a desburocratização já prevista no Planes 2016-2020.

A intenção reforça pela condição em comum de utilizarmos a metodologia de

análise socioeconômica nas duas esferas institucionais: SAE/DEdIC, onde

primeiramente estudantes participam do processo de seleção para fins de

bolsas/benefícios/SAE e na segunda os mesmos repetem o processo, que é

bastante similar, ao requererem vagas para seus filhos(as) na DEdIC.

Outra linhagem, porém, na mesma tentativa de informatização, conforme

exposto no relatório ano base 2018-2019, previu-se criar e desenvolver um plano de

ação para efetivar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Vagas para as

unidades da DEdIC, com o suporte técnico das áreas internas: Serviço Social,

Secretaria Educacional, coordenações pedagógicas e outras áreas externas:

DGRH, DGA, Funcamp, SAE, etc., mas nos esbarramos nas dificuldades

política-estruturais e persistimos sem êxito.

Historicamente, apesar do modelo de trabalho ter sofrido diversas

modificações no decorrer dos anos, o Serviço Social/DEdIC continua atuando na

linha de frente, realizando entrevistas de seleção e desempenhando um papel

importante em relação à equidade social nesta universidade, bem como ao longo do

percurso vêm contribuindo ativamente com dados estatísticos, informações à equipe
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gestora para planejamento de novas vagas e (re)organização dos espaços

educacionais nos campi de Campinas e Piracicaba.

Para fins de documentar todas as atuações do Serviço Social, na esfera do

Serviço Socioeducativo, destacamos duas que apesar de não concluir a demanda

as consideramos relevantes, a saber: desistência da vaga e indeferimento.

Consideramos como desistente da vaga, as solicitações de vagas que por

diferentes motivos, não finalizam e atendem as seguintes situações:

● Documentação completa enviada para apreciação, entrevista

agendada e sem justificativa ausência na entrevista;

● Documentação completa enviada para apreciação, participação ativa

na entrevista e manifestação de desinteresse pela vaga, antes da

deliberação da vaga;

● Documentação completa enviada para apreciação, participação ativa

na entrevista, divulgação da vaga contemplada e notificação de

desistência;

● Documentação completa enviada para apreciação, participação ativa

em todo o processo, divulgação da vaga contemplada, convocação

para participar do grupo de matrícula e não confirmação de presença;

● Documentação completa enviada para apreciação, participação ativa

em todo o processo, divulgação da vaga contemplada, convocação

para participar do grupo de matrícula, confirmação de presença e não

comparecimento sem justificativa;

● Documentação completa enviada para apreciação, participação ativa

em todo o processo, divulgação da vaga completada, convocação

para participar do grupo de matrícula, confirmação de presença,

comparecimento ativo no grupo de matrícula, programação e

agendamento da adaptação/início do bebê/criança e dias após, a

notificação sobre a desistência da vaga.

Já o indeferimento do processo se dá nas seguintes conjunções:
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● Não atendimento as regras e normas previstas na Deliberação CAD

-A-004/2017;

● Não cumprimento ao cronograma;

● Rasuras e/ou documentação incompleta;

● Não atendimento à solicitação de esclarecimentos e/ou

complementação de documentação.

Sob o ponto de vista corporativo, para ambos os casos não há inserção de

registro acadêmico, RA, nos sistemas: Sênior e SED: ver Anexo IV, sendo

contabilizado em nossos arquivos como “desistência da vaga” e “indeferimento do

processo”. Vale destacar que em todas as situações acima os processos são

encerrados no Serviço Social, em possibilidade de reconsideração.

Ainda sobre o fluxo de trabalho do Serviço Social, podemos destacar que há

casais que ambos possuem vínculo institucional e que, em algum momento do

período letivo, por interesse próprio ou institucional solicitam a migração de

responsável pela vaga, de um para o outro. Neste caso, o processo transcorre de

forma diferenciada, a saber:

● O primeiro contato deverá ser através de e-mail enviado para a secretaria,

que será redirecionado ao Serviço Social, para proceder às orientações

devidas;

● O documento obrigatório para início da avaliação é o encaminhamento do

“requerimento de interesse”, onde constar o novo nome do responsável pela

vaga. No campo observações deve-se registrar o resumo da justificativa e no

encerramento do preenchimento do formulário, ambos (responsável atual e o

requerente assinam e datam) e enviam ao Serviço Social;

● Para cada caso solicitamos apresentação documental específica;

● Na sequência do recebimento das comprovações, agendamos entrevista,

quando possível os responsáveis pela criança;

● Dependendo da complexidade do caso, discute-se com a Direção da DEdIC

e/ou com as respectivas coordenações;
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● Sendo deferida a solicitação,  oda documentação é encaminha a secretaria

educacional, que efetuará a transferência no sistemas e a nova

documentação será anexada  no Arquivo Ativo I: ver Anexo IV.

Entendemos que este processo de trabalho se dá para legitimar a

organização interna e efetivação da migração nos sistemas Sênior e SED, pois

todas as solicitações que recebemos, nestes últimos anos, foram deferidas. Após a

conclusão do processo o interessado é notificado por e-mail.

Transcorrendo sobre a dinâmica específica da atuação do profissional de

Serviço Social no âmbito da DEdIC, referente às solicitações de vagas trimestrais/

semestrais podemos concluir que sua marca se dá com a divulgação da lista de

contemplados e confirmação de interesse pela vaga. A partir daí o trabalho

transcorre sob a responsabilidade da equipe da secretaria educacional para

procedimentos dos trâmites de matrículas e outras atuações.

Em contrapartida, os não contemplados, encerra-se e arquivam-se os

processos em ordem alfabética pelo nome da criança/bebê, na Sala do Serviço

Social, para uma posterior consulta quando necessário.

Para melhor compreensão deste trabalho, reiteramos que entendemos

como Serviço Socioeducativo a intersecção entre a dinâmica do trabalho

administrativo com o social, perpassando sob o viés da área pedagógica. Diante

deste complexo panorama torna-se imprescindível respeitar as particularidades e

experiências de cada profissional, de forma ética, com discussões em equipe,

reuniões sistemáticas para compartilhamento das demandas e decisões, e, assim,

consolidar um verdadeiro trabalho multiprofissional.

Desta forma, apresentaremos a sequência dos trabalhos

administrativo-pedagógicos da secretaria, sua história e peculiaridade diária.
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SECRETARIA EDUCACIONAL

A Secretaria Educacional é a responsável direta do primeiro contato com as

famílias e com comunidade geral da Universidade, no que tange a solicitação de

vagas e informações gerais sobre o trabalho desenvolvido na DEdIC.

Seu papel primordial reveste-se de indiscutível importância para o melhor

funcionamento da Divisão, estando ligada à sua competência a organização e

preservação de toda documentação escolar das crianças, das famílias e outros seja

na forma escrita, digitalizada ou de dados e informações inseridas em sistemas.

A amplitude de suas funções a coloca também, na relação direta e

permanente com diferentes áreas/setores de atuação como: Serviço Social,

Direção, Secretaria de Educação, Coordenação das Unidades, RH, Informática,

entre outros, exigindo a interação constante com todos os envolvidos no trabalho

escolar tanto na área pedagógica como administrativa. Entendemos que a

secretaria educacional só atinge seus objetivos plenamente, através do trabalho

coletivo.

O setor assume o encargo de manter, com eficiência e eficácia o

arquivamento da documentação, da escrituração e dos relatórios emitidos, que

compilados, geram os registros da Vida Escolar das crianças no decorrer dos anos

letivos, assim contribui com a equipe Gestora na elaboração: de documentos

importantes, nos registros diversos do Projeto Político Pedagógico/PPP

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao, entre outros

encaminhamentos.

Avaliamos que os objetivos gerais de uma Instituição Educacional, só são

alcançados quando todos os setores se sentem responsáveis, valorizados e
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importantes na realização do trabalho desenvolvido. Uma boa organização se

distingue quando cada equipe de trabalho, sabe o que deve fazer, como fazer,

quando fazer e porque fazer.

Assim, pensamos ser necessário criar no espaço físico da secretaria um

ambiente acolhedor e humanizado, capaz de influir na aquisição de informações

precisas e corretas de todo o funcionamento estrutural da unidade. Por isso, temos

procurado ao longo do tempo proporcionar não só um ambiente simples,

harmonioso e funcional, que envolva a escolha acertada na disposição dos móveis,

de equipamentos conservados, dos materiais bem distribuídos, mas também na

eficiência e no preparo profissional das pessoas que nela atuam.

Podemos considerar que a Secretaria Educacional, da DEdIC, se identifica

atualmente como um “cartão de visitas”, que remete ao seu grupo de trabalho e aos

que dela necessitam, uma sensação de respeito ao direito de ser acolhido de forma

humanizada, endossando, reiterando, confirmando as principais características da

Educação  Infantil e  Não Formal: ver Anexo I.

A seguir elencaremos algumas atribuições de tarefas desenvolvidas, nesta

secretaria:

● Supervisionar e executar o arquivamento dos documentos das

crianças, famílias, dos professores e outros;

● Organizar e manter atualizados os registros e arquivos das

turmas de forma a permitir, a qualquer época, a verificação do registro;

● Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às

autoridades superiores;

● Disponibilizar e consultar a coletânea de leis, regulamentos,

diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos, que

regulamentam os trâmites legais das unidades;
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● Manter organizados os arquivos ativo e inativo das crianças,

mantendo sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço;

● Efetuar e supervisionar as atividades referentes: à matrícula,

rematrículas, transferências, adaptações, mudanças de segmentos,

evasão, emissão de declarações, acolhimento aos estágios de

observação, participação no projeto BAS, cadastrar e manter atualizada

a lista com os número das placas de veículos dos responsáveis pela

vaga das crianças na DEdIC, entre outros, que acontecem

sazonalmente;

● Inserir e atualizar dados e informações no Sistema Digital da

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, através do sistema da

Secretaria Escolar Digital/SED: ver Anexo IV;

● Responder ao Censo Escolar Anualmente elaborando e

arquivando os relatórios/prontuários gerados e emitidos, zelando pela

fidedignidade das informações e pelo cumprimento dos prazos

estabelecidos ver Anexo IV;

● Introduzir dados e informações no sistema Vetor/Sênior da

UNICAMP, em consonância com a Diretoria Geral de Recursos

Humanos/ DGRH: ver Anexo IV;

● Elaborar e organizar textos, relatórios, formulários e

informações diversas, juntamente com a equipe Gestora, para

disponibilizar/divulgar no SITE orientações oficiais da DEdIC

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao;

● Examinar e prestar esclarecimentos aos órgãos do sistema de

ensino, quando necessário, bem como, acompanhar e fornecer todas as

informações necessárias a Supervisora da Diretoria de Ensino e

instâncias superiores da Universidade;
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● Subsidiar a equipe da Informática com matérias (fotos, textos,

informativos e outras), que são disponibilizados no SITE da DEdIC

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic.

Processos Gerados – Secretaria Educacional

● Matrícula – Primeiro processo administrativo de inserção das informações

relacionadas aos bebês e as crianças, que irão frequentar regularmente as unidades

ligadas à DEdIC, nos sistemas SED e Sênior. Após à inserção de dados nos

sistemas o documento em papel produz o Arquivo Ativo I, que é organizado em

pasta: ver Anexo IV.

A admissão do bebê/criança na DEdIC se caracteriza a partir da efetivação

da matrícula. O processo transcorre após a deliberação de vagas divulgada no Portal

DEdIC, intitulado “Lista de Contemplados”, através do link

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/contemplados obtém-se orientações para a

confirmação de interesse pela vaga, informação geral para os procedimentos

posteriores e o acesso a ficha de matrícula. Paralelamente a equipe da Secretaria

Educacional trabalha no planejamento e montagem dos pequenos grupos para a

efetivação do processo que são organizados de maneira afins, considerando a faixa

etária do bebê/criança, bem como horário indicado no formulário da

inscrição/entrevista de seleção. Para uma melhor dinâmica e aconchego das famílias

o recebimento dos documentos necessários e a ficha de matrícula, devidamente

preenchida com informações sobre os bebês/crianças, acontece na dinâmica do

acolhimento grupal: ver Anexo I.

Procuramos envolver a equipe multiprofissional no processo, assim é

convidado sempre um representante do setor: de nutrição, odontopediatria,

enfermagem, coordenação pedagógica e quando possível às respectivas

professoras e coordenação geral.
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Cada equipe contribui com informações específicas de sua área sobre:

dúvidas gerais das famílias, rotina dos bebês/crianças, regras e critérios do

funcionamento geral da DEdIC entre outros.

A equipe multiprofissional agenda atendimento individualizado, sempre que

necessário, ainda neste contexto de acolhimento humanizado, planeja-se em

consulta com as coordenações e consonância com os pais, a melhor data para

adaptação dos bebês e início imediato das crianças acima de 02 anos.

As famílias são acolhidas pelos coordenadores das unidades,

acompanhados pela equipe da Secretaria, no próprio espaço educacional com o

objetivo de familiarizá-los com a rotina e vivenciar, mesmo que brevemente, o

espaço em funcionamento: ver Anexo I.

● Rematrícula – Processo que garante a continuidade da vaga e atualização

do número do registro acadêmico/RA dos bebês e das crianças, nos sistemas

vinculados a DEdIC.

Acontece anualmente, geralmente no último trimestre do ano letivo vigente,

de acordo com o calendário escolar, por procedimento online, através do endereço

www.dgrh.unicamp.br/dedic, está condicionada ao cumprimento de regras e normas

estabelecidas Deliberação CAD-A-004/2017, de 07/03/2017.

Mediante a qualquer dificuldade/problema, que impeça o responsável de

efetuar o processo online, este poderá acontecer de modo presencial na secretaria

educacional, com o apoio da equipe de trabalho. A finalização do processo da

Rematrícula acontece após a entrega dos documentos solicitados, em data

estipulada pela Divisão e de caráter obrigatório. Ressaltamos que a cada ano letivo

a lista de documentos poderá sofrer alteração, conforme orientação da Equipe

Gestora, neste relatório, listamos abaixo, os documentos solicitados em 2020/2021:

● Protocolo de Rematrícula gerado pelo sistema Sênior;
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● Declaração médica liberando a criança para frequentar e realizar atividades

físicas na DEdIC;

● No caso de crianças com problemas de saúde ou portadores de deficiências,

relatório médico atualizado expedido por especialistas ou instituições de

atendimento especializado;

● Caso a criança tenha qualquer tipo de alergia, solicitar ao médico

especificação; 

● Cópia do cartão de vacinação atualizado;

● Cópia de comprovante de endereço atualizado.

Dentre os adendos da Rematrícula, destacamos que a mesma será

automaticamente cancelada ao final do Semestre Letivo, nas seguintes situações:

● Aposentadoria do responsável pela criança ou adolescente;

● Falecimento do responsável pela criança ou adolescente;

● Desligamento do responsável pela criança ou adolescente;

● Opção do responsável pelo Auxílio Criança;

● Perda da tutela ou guarda judicial do bebê ou criança;

● Perda da condição de enteado;

● Conclusão ou desligamento do curso, no caso de Vínculo Acadêmico.

A não efetivação do processo de rematrícula gera a perda automática da

vaga, sem possibilidade de reconsideração. Caso o responsável queria solicitá-la

novamente, deverá submeter-se ao um novo processo de seleção, via Serviço

Social, e sob as regras estabelecidas pela Deliberação CAD-A-004/2017, de 07/03/2017

- Dispõe sobre o Regulamento da Divisão de Educação Infantil e Complementar da

Unicamp.

● Transferências – Todas as solicitações de transferência, obrigatoriamente são

efetuadas pelo responsável da vaga. O solicitante preenche e assina o formulário
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específico, que se encontra disponível no site

http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/servico-socioeducativo/transferencia-de-horario

O formulário preenchido é encaminhado via e-mail ou entregue diretamente

na Secretaria. Após o recebimento a equipe aprecia, encaminha via e-mail à

coordenação específica da unidade para que juntamente possam analisar a

possibilidade ou não de deferimento, sempre priorizando as necessidades

institucionais, ou seja, torna-se imprescindível a disponibilidade de vaga para o

mesmo segmento/turma.

A operacionalização do processo requer movimentação do RA dos bebês e

das crianças, entre turmas e unidades da DEdIC e pode acontecer durante todo o

ano letivo. Para fins de registro e organização da dinâmica, procuramos informar o

interessado, sobre possível deferimento ou indeferimento, através de e-mail, no

prazo estimado de 05 dias.

● Evasão - cancelamento da matrícula ou rematrícula - Necessário destacar que o

processo de desligamento, acontece em duas modalidades:

a) Voluntário: Quando o responsável pela vaga encontra-se com vínculo ativo

na Universidade, porém, por motivos diversos abdicam da vaga ocupada pelo

seu (sua) filho (filha), em uma das Unidades da Divisão. Neste caso, os

trâmites, são: preencher o formulário solicitação de desistência de

Vaga/Matrícula do Aluno, disponível no link:

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/servico-socioeducativo/desistencia-de-vag

as - encaminhá-lo em formato PDF, assinado, datado e digitalizado para o

e-mail dedicsa@unicamp.br ou entregá-lo pessoalmente na secretaria

educacional.
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A operacionalização do processo se dá com a inserção da informação “Data

Fim”, nos sistemas: Sênior e SED, liberando vaga para outro interessado.

O formulário de desistência é anexado os documentos existentes dos bebês

/crianças encerrando-se o processo da Vida Escolar das crianças na DEdIC , e

assim, todos os documentos são inseridos no  Arquivo Inativo: ver Anexo IV.

b) Desligamentos involuntários - se dão em diversas situações onde o vínculo

com a Universidade, do responsável pela vaga, é rompido:

● Aposentadoria do responsável pela vaga;

● Falecimento do responsável pela vaga;

● Desligamento/Demissão do quadro de funcionários (Unicamp) e

colaboradores (Funcamp);

● Ausências ou afastamentos do responsável por períodos superiores há 30

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

efetivo exercício, com exceções previstas na deliberação CAD.

● Opção pelo benefício financeiro, Auxílio Criança;

● Perda da tutela ou guarda judicial do bebê ou criança;

● Perda da condição de enteado;

● Conclusão ou desligamento do curso, no caso de Vínculo Acadêmico,

Graduação, Mestrado e Doutorado.

Porém, conforme Deliberação CAD-A-004/2017 - TÍTULO III - DA MATRÍCULA -
Artigo 21 - as vagas de todos os bebês/crianças, serão mantidas até o fim do
semestre letivo.

Sistema de Arquivamento da Secretaria Educacional
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Todas as ações desenvolvidas na Secretaria Educacional geram um grande

volume de informações e documentos, que constantemente necessitam de

organização e atualização. A informatização, que nos é disponibilizada atualmente,

contribui satisfatoriamente na dinâmica do trabalho, todavia, ainda temos um grande

volume de informações e registros gerados em papeis e organizados em pastas de

arquivo. Portanto, consideramos que ainda temos um longo caminho para avançar,

no que se refere à unificação dos processos digitais e construção oficial do

memorial da DEdIC.

Avaliamos a suma importância dos documentos em papéis, contudo,

entendemos que se torna necessário o apoio técnico do Arquivo Central do
Sistema de Arquivos/SIARQ, para a criação e acompanhamento da tabela de

temporalidade dos documentos, bem como o assessoramento adequado no

arquivamento digital, pois acreditamos que uma divisão organizada gera

credibilidade institucional e evita interpretações dúbias, para tanto, é necessário

investimento financeiro e apoio político estrutural.

Atualmente é imprescindível que o profissional da Secretaria Educacional

esteja preparado para a utilização das novas tecnologias e ferramentas da

informação e comunicação, pois é essencial o domínio de sistemas de gestão

escolar, portais online, arquivo digital e aplicativos escolares. E incluímos também a

importância de estar sempre se atualizando através de cursos, palestras, seminários

etc., para o bom desempenho de suas atividades.

Ressaltamos que a secretaria educacional é parte fundamental da

engrenagem do trabalho desenvolvido na Divisão. Os arquivos gerados no setor

guardam a história e preservam a memória das unidades, neles ficam armazenadas

todas as informações. Acreditamos que todo trabalho desenvolvido atualmente no

Serviço Socioeducativo necessita de modernização nos processos de trabalho, pois

ainda temos uma organização rudimentar: ver Anexo IV.

Justificamos a solicitação de uma organização modernizada de

documentos, como por exemplo, Processo Digital, pois este possibilita a juntada de
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documentos oficialmente reunidos do decurso de uma ação administrativa o que

com certeza facilitaria o controle, monitoramento, armazenamento e tráfego de

documentos e relatórios, porém para implantação do processo é necessário o

intermédio da coordenação geral da DEdIC. Avaliamos ser necessário apoio técnico

especializado de treinamento do SIARQ, para a equipe do Serviço Socioeducativo.

Destacamos alguns pontos que precisam ser remodelados:

● Criação e acompanhamento da Tabela de Temporalidade de Documentos;

● Adequada organização física;

● Sistema de identificação no processo digital;

● Padrão de arquivamento;

● Comodidade e agilidade nas consultas;

● Sigilo das informações;

● Preservação dos documentos;

● Descarte de documentos expirados ou desnecessários.

Atualmente o espaço físico para arquivamento documental que utilizamos,

vem se tornando cada vez menor e mais espalhados pelas unidades da DEdIC o

que dificulta a dinâmica de trabalho. Por isso, vale a pena avaliar a possibilidade de

modernização.

Descrevemos alguns arquivos que ficam sob a responsabilidade da

Secretaria Educacional, atualmente armazenados de maneira convencional em

papel e pasta:

● Arquivo Ativo I – são os processados através da lista de contemplados que é

gerada após avaliação socioeconômica

https://www.dgrh.unicamp.br/dedic/contemplados

● Arquivo Ativo II – é armazenado nas unidades, após o processo de

rematrícula - https://www.siarh.unicamp.br/dedic
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● Arquivo do Serviço Social – gerado após avaliação socioeconômica (ativo e

inativo);

● Arquivo - solicitações de Estágio Obrigatório;

● Arquivo dos prontuários dos Professores com informações necessárias que

são inseridos no SED;

● Arquivo Inativo – gerado após o cancelamento das Rematrículas e ou

Matrículas;

● Arquivo de cadastro de veículos (responsáveis pela vaga na DEdIC);

● Vários arquivos em Word, Excel e Fotos em computadores e (em) Pens

Drive.

Projetos Pedagógicos Desenvolvidos

1. Acolhimento ao Estagiário de Observação - Ainda no arcabouço da

secretaria educacional, acontece também o acolhimento de acadêmicos, que estão

interessados em realizar o Estágio Obrigatório de Observação não Remunerado,

nas unidades da DEdIC. O projeto atende a modalidade organizativa e unificada,

envolvendo toda a equipe com temas que agreguem valores pedagógicos e

administrativos aos estudantes interessados.

No início de cada semestre recebemos as solicitações voluntárias de alunos

da UNICAMP e de várias outras Universidades de Campinas e da região

Metropolitana. Todo processo é documentado, organizado e arquivado em pastas

para o memorial da Divisão: ver Anexo III e IV.

O Projeto tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido na DEdIC,

demonstrando sua importância como espaço de interação e produção de cultura.

Visa contribuir no processo de formação dos estagiários, além de integrar o

acadêmico em experiências reais e significativas do trabalho pedagógico durante

todo processo de estágio, possibilitando aprofundamento do conhecimento dentro

da área de seu interesse.
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2. Bolsa Auxílio Social – O Serviço Socioeducativo, participa ativamente do

Projeto Bolsa e Auxílio Social /BAS, desde 2018. O Projeto tem a proposta de

colocar à disposição de alunos da UNICAMP, várias opções de Projetos elaborados

por professores e funcionários da Universidade, e, possibilita a condição para que

os alunos possam escolher um dos projetos, que acompanhará durante o ano

letivo. É uma categoria de Bolsa Auxílio, que envolve repasse de recurso aos

alunos, que integra o rol de políticas de permanência estudantil da Universidade,

direcionada ao atendimento de estudantes que possuam o perfil socioeconômico e

atendam aos critérios da Deliberação CEPE A003/2012 e Resolução GR nº 31/2013x.

O objetivo da bolsa BAS é apoiar estudantes em dificuldades

socioeconômicas, em seu percurso acadêmico, durante sua primeira graduação em

instituição pública. Atualmente estamos com 02 projetos vinculados ao Serviço de

Apoio ao Estudante/SAE vigentes até 2022, link

https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/.  Segue breve relato dos Projetos.

a) Contando Histórias: Registro das Unidades Educacionais da 1º Infância
na UNICAMP - Trata-se de uma proposta de resgate da memória das unidades

educacionais da primeira infância na Unicamp. O projeto possui relevância

acadêmica e permite a elaboração de documentação a ser construída, a partir de

narrativas de pessoas envolvidas no projeto, bem como na organização de arquivos

já existente na DEdIC associados as imagens/fotos, materiais e documentos, sobre

percurso histórico da educação infantil e complementar na Unicamp.

Termo de Compromisso da BAS - Bolsa Auxílio-Social

Matrícula: 285849 - Nome: Dulce Mara Bertoluci Grassi

Vigência do(s) Projeto(s): De 01/03/2020 à 28/02/2022

Atualmente - 02 estagiários

Matheus Alves Dos Santos – RA 184576

Brendon Henrique De Souza França – RA 232208
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b) Informatização do Serviço Socioeducativo da DEdIC - Proposta de
Integração de Processos - Propõe consolidar o Projeto de modernização, da

Secretaria Educacional/DEdIC, setor responsável pelas inserção de dados e

informações da Vida Educacional dos bebês e das crianças em sistemas o que

possibilita uma organização administrativo-pedagógica mais consolidada e

contemporânea. O estudante terá a oportunidade de contribuir com questões

teóricas e metodológicas, relativas à sua área de conhecimento e participará

efetivamente no desenvolvimento da rotina diária na secretaria, na recepção diária

no atendimento à comunidade universitária e às famílias.

Termo de Compromisso da BAS - Bolsa Auxílio-Social

Matrícula: 285849 - Nome: Dulce Mara Bertoluci Grassi

Vigência do(s) Projeto(s): De 01/03/2020 à 28/02/2022

Atualmente - 01 estagiário

Lidiane Cruz Silva – RA l239518
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CONCLUSÃO

Compreendemos a complexidade do trabalho pedagógico da DEdIC e as

vertentes que o envolvem. Assim, pretendemos com este relatório provocar

reflexões acerca da real importância do Serviço Socioeducativo, como alicerce

para equipe de Gestão da DEdIC.

Desenvolvemos nossas atividades laborais com seriedade, ética e

compromisso e em constante interlocução com as múltiplas vertentes que a

compõe: famílias, direção, coordenação, professores, comunidades interna/externa

da Universidade e as crianças, assim ousamos dizer que representando “um

pedacinho" do valoroso trabalho pedagógico desenvolvido pela DEdIC.

A Educação Infantil e Educação Não Formal, segmentos educacionais

atendidos na Divisão, necessitam de ponderações diferenciadas e específicas

acerca de suas práticas nas diversas questões que envolvem diretamente a rotina

das crianças e também nas que estão ligadas a elas de forma indireta, pois

acreditamos que todas as etapas de trabalho, dentro da unidade educacional, são

fundamentais para a estruturação sólida do conhecimento com objeto de atingir

bons resultados.

Atualmente nos encontramos mais fortalecidos, pois as dificuldades, desafios

e mudanças organizacionais, que normalmente acontecem a cada quatro anos, tem

provocado na equipe um esforço contínuo otimizando os processos de trabalho e

melhorando o suporte técnico pedagógico desenvolvido através da Secretaria

Educacional.

No convívio diário e através do amadurecimento da prática em serviço

avaliamos a real necessidade de disponibilizar resultados estatísticos precisos, para

um melhor planejamento organizacional, possibilitando a tão almejada/desejada

transparência durante todo o percurso dos atendimentos realizados. Além de

reconhecer como é imprescindível a avaliação constante dos processos laborais

ano a ano. Sendo assim, com todo o processo de informatização, implantado e
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integrado, poderemos trabalhar com mais solidez, com planejamento e metas

estabelecidas a curto e longo prazo.

Faz-se necessário ressaltar, neste documento, que toda vez que nos é solicitado

um relatório mais detalhado, com teor técnico, unimos nossos esforços entre a

equipe do Serviço Socioeducativo, para garimpar manualmente os registros

fragmentados nos processos físicos arquivados na secretaria e/ou nas unidades

contabilizando os dados e as informações.

Por isso, vislumbramos um trabalho todo informatizado, onde poderemos ter

alguns registros do Serviço Social e da Secretaria aglutinados, intensificando a

dinâmica e confluência do trabalho. Procuramos desenvolver as atividades de forma

integrada, acolhedora e pautada em ações humanizadas, porém temos muito a

conquistar.

A interação física do Serviço Social com a Secretaria Educacional consolidou

o Serviço Socioeducativo, indicando claramente à necessidade emergente de

implantarmos um sistema unificado, que permitirá o gerenciamento de toda

demanda de trabalho de forma mais criteriosa, proporcionando a produção de

protocolos durante toda a trajetória do processo, integrando os diferentes polos dos

procedimentos: social, pedagógico e administrativo.

Para os próximos anos o grande desafio será manter, ampliar e sistematizar

todos os processos de trabalho do Serviço Socioeducativo, porém, para que isto se

concretize, será de extrema importância à continuidade do apoio da Direção da

DEEPU da Coordenação Geral da DEdIC, e também, de investimento

político/financeiro/estrutural, somente assim, será possível o prosseguimento no

fortalecimento da Educação Básica na Unicamp.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

28



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ministério
da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brasília/ DF: MEC/SEB, 2010.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 27 Ed. São Paulo:
Saraiva, 2001 (Coleção Saraiva de Legislação).

Estatuto da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Auriverde, 1990.
Dísponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

Faleiros, 1986 p.47 - Serviço Social & Realidade, Franca, v. 19, n. 1, p. 269 - 294,
2010.

GERBER, L. M.L. Oficina de Serviço Social: Elaboração de relatórios e laudos -
UFSC - disponível em
https://www.amavi.org.br/arquivo/areas-tecnicas/assistencia-social/2011/Texto-Oficin
a-de-Servico-Social-Elaboracao-de-Estudos-e-Parecer-Social.pdf

GRACIANO, M.I.G. Estudo Socioeconômico: Um Instrumento
Técnico-operativo - São Paulo: Veras, 2013.

KAMAKURA, W.,MAZZON J.A. Critérios de estratificação e comparação de
classificadores socioeconômicos no Brasil - Revista de Administração de
empresas - RAE - FGV - ISSN 0034 7599 - São Paulo, v.96 - 2016-p. 55-70,
disponível também http://www.scielo.php
online ISSN 2178-938x

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96. Brasília, DF:
MEC/SEF, 1997.

PONCHIO, M.C. - Revista de Administração de Empresas l FGV/EAESP -
Submetido 22.12.2014. Aprovado 22.04.2015. Editor Científico: Mateus Canniatti
Ponchio: Critérios de Estratificação e Comparação de Classificadores
Socioeconômicos no Brasil acesso em 11/08/2017

VELOSO, Renato. Tecnologia da Informação e Serviço Social: notas iniciais
sobre o seu potencial estratégico para o exercício profissional: Disponível em
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/viewFile/766/1885
Acesso em 28 de Setembro de 2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

29

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://www.amavi.org.br/arquivo/areas-tecnicas/assistencia-social/2011/Texto-Oficina-de-Servico-Social-Elaboracao-de-Estudos-e-Parecer-Social.pdf
https://www.amavi.org.br/arquivo/areas-tecnicas/assistencia-social/2011/Texto-Oficina-de-Servico-Social-Elaboracao-de-Estudos-e-Parecer-Social.pdf
http://www.scielo.php
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/viewFile/766/1885


Deliberação CAD 004/2017 de 07/03/2017 acesso em 02/08/2018 - disponível em
https://www.pg.unicamp.br/mostrar%20norma+3174;

Docência em Formação / coordenação de Antônio Joaquim Severino, Selma
Garrido Pimenta, 2010; LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas,
estruturas e organização / José Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira, Mirza
Seabra Toschi - 9. São Paulo; Cortez - (Coleção Sistema Cadastro de Escolas -
Manual de Operação do Sistema - Versão 1.1 de 23/09/2016;
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao

http://www.fundacentro.gov.br/resgate-historico/a-importancia-da-memoria-institucio
nal

PPP - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA/NA DEdlC CADERNO 1 de 2 2018
- Universidade Estadual de Campinas Diretoria Executiva de Ensino
Pré-Universitário Divisão de Educação Infantil e Complementar Gestão 2017 - 2020
http://www.fundacentro.gov.br/regate- histórico.

DOCUMENTOS OFICIAIS DE CIRCULAÇÃO INTERNA

Deliberação CAD 004/2017 de 07/03/2017

Projeto Político Pedagógico versão 2019

Calendário Acadêmico DEdlC 2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

30

https://www.pg.unicamp.br/mostrar%20norma+3174
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao
http://www.fundacentro.gov.br/resgate-historico/a-importancia-da-memoria-institucional
http://www.fundacentro.gov.br/resgate-historico/a-importancia-da-memoria-institucional
http://www.fundacentro.gov.br/regate-


ANEXOS

ANEXO I

Fotos – Acolhimento Geral / Humanizado

Unidades Socioeducativas

PRODECAD – EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

31



CECI PARCIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

32



CECI  INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERNAL E PRÉ -ESCOLA
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CECI FOP
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CECI INTEGRAL – BERÇÁRIO
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01.Acolhimento as Famílias – Reunião  Efetivação das Matrículas

CECI BERÇÁRIO INTEGRAL

Arquivo de imagens DEdlC

CECI INTEGRAL - MATERNAL
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CECI PARCIAL

PRODECAD

Arquivo DEdlC
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Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC
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02. Acolhimento -  Mudança de Segmento

Famílias são convidadas a visitar os espaços das Unidades, durante a rotina em

funcionamento ao final do ano letivo, e, participam de uma reunião informativa sobre

os novos desafios e descobertas das crianças.

Arquivo DEdlC
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Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC

Crianças do Maternal para a Pré-Escola
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Arquivo DEdlC

Pré-Escola para o PRODECAD

Arquivo DEdlC

03. Reunião de Pais

Devolutiva do Trabalho/Atividades realizadas no Semestre

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

42



Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC

04. Atividades de Integração Família/Escola
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Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC
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04. Espaço Revitalizado - Secretaria Educacional

Equipe Multiprofissional da Secretaria – Serviço Social, Técnicos Administrativos,

Apoio Pedagógico e Estagiários

Arquivo DEdlC

Recepção

Arquivo DEdlC
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Arquivo DEdlC

Espaço do Serviço Social
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Participação do Serviço Socioeducativo junto ao Conselho Escolar

Arquivo DEdlC

Acolhimento – Serviço Social

Arquivo DEdlC
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Espaço que Acolhe a Todos – Comunidade Geral – Espaço Coletivo

Crianças

As Famílias
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Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC
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Famílias Estrangeiras e Indígenas.

Arquivo DEdlC
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Arquivo DEdlC

05. ACOLHIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS – Remunerados, Obrigatório e BAS

Apresentação da Estrutura de Funcionamento da DEdIC
Regras e Critérios

Arquivo DEdlC
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Apresentação na Faculdade de Educação/FE/UNICAMP – Importância do Trabalho
Desenvolvido na DEdIC

Arquivo DEdlC

Visita aos Espaços, Reuniões Informativas e Coleta dos Documentos
Atividades que acontecem antes do inicio do Estágio na Unidades
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Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

53



Arquivo DEdlC

Arquivo DEdlC
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Arquivo DEdlC
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Encontro na Faculdade de Educação/FE

Partilha das Experiências Agregadas ao final do Estágio

Arquivo DEdlC
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ANEXO II

Formulários do Serviço Social

01 Requerimento de interesse para seleção de vaga na DEdIC 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

A Família que for contemplada com a vaga para seu filho na DEdIC, ao efetivar a

Matrícula, estará ciente e de acordo com a Proposta Pedagógica, as Regras e

Orientações da Divisão, o que inclui o aceite da Política de Alimentação Escolar,

prevista pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/MEC) e executada

pela Equipe de Nutrição.

O Horário de Visita será mantido e autorizado, somente até a permanência do Bebê

no espaço do CECI Integral Berçário nas turmas das 8h30 às 17h30.

DATAR E ASSINAR ANTES DA DIGITALIZAÇÃO: ____/____/______

__________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA

NOME COMPLETO
     

DATA DE NASCIMENTO
  /  /    

RG DA CRIANÇA
     

CPF DA CRIANÇA
     

NACIONALIDADE
     

RNE (SE ESTRANGEIRO)
     

COR/RAÇA ☐ BRANCA ☐ PRETA ☐ PARDA ☐ AMARELA ☐ NÃO DECLARADA 
                   ☐ INDÍGENA, SE INDÍGENA QUAL A ETNIA:      

ATUALMENTE A CRIANÇA FREQUENTA ALGUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO?
☐ NÃO      
☐ SIM   SE SIM, PREENCHER: NOME DA ESCOLA:      
          MUNICÍPIO:           HORÁRIO MATRICULADA:         RA (REGISTRO ACADÊMICO):       

ENDEREÇO RESIDENCIAL DA CRIANÇA
     

BAIRRO
     

CIDADE
     

CEP
     

POSSUI ALGUM CUIDADO OU NECESSIDADE ESPECIAL?  ☐ NÃO      ☐ SIM
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OPÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA (ASSINALAR SOMENTE A PRIMEIRA OPÇÃO DE SUA PREFERÊNCIA)

☐ CECI INTEGRAL: ☐ 7h – 16h           ☐ 8h30 – 17h30              

☐ CECI PARCIAL: ☐ 7h – 13h ☐ 13h – 19h         

                ☐ 7h – 16h 

☐ PRODECAD: ☐ 8h30 – 12h40 ☐ 11h30 – 13h30 ☐ 11h30 – 16h ☐ 17h10 – 19h30          

☐ CECI FOP: ☐ 8h – 17h30      

POSSUI IRMÃOS MATRICULADOS NA DEdIC?   ☐ NÃO     ☐ SIM        NOME            
                                                                                                               DATA DE NASCIMENTO   /  /    
                                                                                                               PROFª      
                                                                                HORÁRIO      

DATA PREVISTA DE RETORNO DA MÃE DA LICENÇA MATERNIDADE, INCLUINDO FÉRIAS E AFASTAMENTOS
  /  /    
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IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA VAGA

NOME COMPLETO
   

PARENTESCO EM RELAÇÃO À CRIANÇA
☐ MÃE     ☐ PAI     ☐ OUTRO

ENDEREÇO COMPLETO

SEXO
☐ MASCULINO     ☐ FEMININO

DATA DE NASCIMENTO
  /  /    

CIDADE DE NASCIMENTO
     

ESTADO DE NASCIMENTO
     

PAÍS DE NASCIMENTO
     

RG
     

CPF
     

RNE (SE ESTRANGEIRO)
     

RAMAL, TELEFONE FIXO E CELULAR (OBRIGATÓRIO)
     

EMAIL INSTITUCIONAL (@UNICAMP.BR/@FUNCAMP.BR) (OBRIGATÓRIO)
      

EMAIL PARTICULAR
     

REGISTRO DE VÍNCULO (MATRÍCULA/RA):      
FUNÇÃO/CARGO (UNIDADE/ÓRGÃO E DEPARTAMENTO): (OBRIGATÓRIO)      
HORÁRIO DE TRABALHO:             LOCAL DE TRABALHO      

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA VAGA

VÍNCULO TRABALHISTA 

☐ UNICAMP - FEZ OPÇÃO PELO AUXÍLIO CRIANÇA?    ☐ NÃO     ☐ SIM
☐ FUNCAMP 
☐ OUTROS ESPECIFIQUE:      
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (PARA VÍNCULOS UNICAMP OU FUNCAMP)
☐ 20 HORAS      ☐ 30 HORAS      ☐ 40 HORAS      ☐ OUTRA - ESPECIFIQUE:                               

NOME DO RESPONSÁVEL PELO BENEFÍCIO FINANCEIRO “AUXÍLIO CRIANÇA” (PAGO AOS SERVIDORES DE VÍNCULO UNICAMP):
     
TIPO DE LOCOMOÇÃO PARA A UNICAMP

☐ CARRO PRÓPRIO    ☐ MOTOCICLETA     ☐ BICICLETA   ☐DIVIDE CARRO COM AMIGOS    ☐ CARONA
☐ TRANSPORTE FRETADO     ☐ TRANSPORTE URBANO     ☐ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

GASTOS MENSAIS COM A REFERIDA LOCOMOÇÃO:                                   

VÍNCULO ACADÊMICO (NA UNICAMP)

☐ GRADUAÇÃO         ☐ MESTRADO         ☐ DOUTORADO         ☐ PÓS-DOUTORADO 
☐ É ACOMPANHADO PELO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE   ☐ POSSUI ALGUM TIPO DE BOLSA, ESPECIFIQUE:       

CURSO:       

TURNO:                                                                       

PREVISÃO DE INTEGRALIZAÇÃO/CONCLUSÃO:      

LINHA DE PESQUISA (SOMENTE PARA MESTRADO OU DOUTORADO):      
DEPARTAMENTO E INSTITUTO OU ÓRGÃO INSTITUCIONAL QUE ESTÁ VINCULADO O PROJETO (SOMENTE PARA MESTRADO OU
DOUTORADO):  
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SOBRE O CÔNJUGE

CONSIDERAM/DECLARAM ATUALMENTE
☐ SOLTEIRO        ☐ CASADO        ☐ DIVORCIADO        ☐ SEPARADO         ☐ OUTROS
☐ UNIÃO ESTÁVEL (VIDE MODELO DE DECLARAÇÃO)

MORAM JUNTOS?     ☐ NÃO (ANEXAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO)     ☐ SIM
CÔNJUGE É PAI/MÃE DA CRIANÇA EM REFERÊNCIA?  ☐ NÃO   ☐ SIM
NOME DO CÔNJUGE:      
LOCAL DE TRABALHO (ENDEREÇO COMPLETO): (OBRIGATÓRIO)      

CARGO/FUNÇÃO:              HORÁRIO:         FONE DE TRABALHO: (OBRIGATÓRIO)      
POSSUI ALGUM VÍNCULO INSTITUCIONAL
☐ FUNCIONÁRIO UNICAMP    ☐ ALUNO DA GRADUAÇÃO     ☐ ALUNO DO DOUTORADO    
☐ FUNCIONÁRIO FUNCAMP    ☐ ALUNO DO MESTRADO       ☐ ALUNO DO PÓS-DOUTORADO

TELEFONE FIXO E CELULAR:      
EMAIL: (OBRIGATÓRIO)      

CONDIÇÃO HABITACIONAL (TODAS AS MODALIDADES ABAIXO EXIGEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL)

IMÓVEL PRÓPRIO
☐ QUITADO (COMPROVANTE IPTU)     ☐ FINANCIADO (CONTRATO FINANCIAMENTO) - VALOR MENSAL (R$)      

IMÓVEL ALUGADO
☐ CONTRATO FORMAL (CONTRATO DA IMOBILIÁRIA)   ☐ CONTRATO INFORMAL (DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO) (VIDE
MODELO)
☐ OUTROS (ESPECIFICAR, JUSTIFICAR E COMPROVAR)

VALOR MENSAL (R$)      

IMÓVEL CEDIDO (VIDE MODELO)
☐ POR BENEFÍCIO (COMPROVAR)     ☐ POR NECESSIDADE (JUSTIFICAR)      

POSSUI OUTRAS POSSES IMOBILIÁRIAS ALÉM DA MORADIA?  ☐ NÃO     ☐ SIM
SE SIM, ESPECIFIQUE (EXEMPLO: TERRENO, CASA, APARTAMENTO, BARRACÃO, FRAÇÃO DE ALGUM IMÓVEL, DOAÇÃO POR
HERANÇA): (OBRIGATÓRIO)      
EM CASO AFIRMATIVO, OS REFERIDOS PATRIMÔNIOS AGREGAM RENDA NO ORÇAMENTO DOMÉSTICO? 
      ☐ NÃO (EM CASO NEGATIVO PREENCHER A DECLARAÇÃO DE POSSE IMOBILIÁRIA DISPONÍVEL NA LISTA DE DOCUMENTOS)  
      ☐ SIM (EM CASO AFIRMATIVO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA)

COMPOSIÇÃO FAMILIAR (CONJUNTO DE PESSOAS RESIDENTES SOB O MESMO TETO, COM LAÇOS CONSANGUÍNEOS OU
NÃO, QUE USUFRUEM DIRETA OU INDIRETAMENTE DA RENDA FAMILIAR)

OBS: INCLUIR O SOLICITANTE E A CRIANÇA.
NESTE QUADRO, CASO ALGUMA PESSOA TENHA MAIS QUE UM EMPREGO, ESPECIFICAR E COMPROVAR TODAS AS SITUAÇÕES.

Nº 1º
NOME

PARENTESCO
EM RELAÇÃO À
CRIANÇA

IDAD
E

NÍVEL DE
FORMAÇÃO
(ESCOLARIDADE)
(COMPLETO/
INCOMPLETO)

SITUAÇÃO
PROFISSIONAL (ATIVO,
LICENÇA,
DESEMPREGADO,
TRABALHADOR INFORMAL
ETC)

LOCAL DE
TRABALHO

PROFISSÃO /
FUNÇÃO /
ATIVIDADE
PROFISSIONAL

1     
                                   

2     
                                   

3     
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4     
                                   

5     
                                   

6     
                                   

7     
                                   

QUANTOS CARROS E/OU MOTOS O GRUPO FAMILIAR POSSUI? (OBRIGATÓRIO) 

       CARRO(S)    ANO(S)        
       MOTO(S)     ANO(S)      

RENDA COMPLEMENTAR DO NÚCLEO FAMILIAR (MÚLTIPLA ESCOLHA - ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS)
☐ NÃO POSSUI RENDA COMPLEMENTAR        ☐ AJUDA DE CUSTO      ☐ APOSENTADORIA         ☐ PENSÃO     
☐ BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SOCIAIS       ☐ PRÓ-LABORE            ☐ ALUGUÉIS                  ☐ TRABALHO INFORMAL
☐ PROJETOS DE PESQUISA VINCULADOS OU NÃO À UNICAMP (FIXOS OU SAZONAIS DO ÚLTIMO TRIMESTRE)
☐ SEGURO DESEMPREGO – VALOR:       (ÚLTIMA PARCELA A RECEBER)
☐ OUTROS RENDIMENTOS - ESPECIFIQUE:      

HÁ PROBLEMAS DE SAÚDE OU NECESSIDADES ESPECIAIS NO NÚCLEO FAMILIAR?     ☐ NÃO    ☐ SIM 
EM CASO POSITIVO: A DOENÇA É GRAVE E/OU REDUTORA DA CAPACIDADE DE VIDA DIÁRIA? ☐ NÃO   ☐ SIM 
                               TEMPORÁRIA ☐    PERMANENTE ☐
OBS: ANEXAR LAUDOS/ATESTADO MÉDICO COM DATA ATUAL

HÁ PARENTES DA CRIANÇA QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO OU NA REGIÃO DE CAMPINAS? ☐ NÃO      ☐ SIM           
DESCREVER:      

OBSERVAÇÕES (QUALQUER INFORMAÇÃO E/OU GASTOS QUE JULGUE PRODECENTE PARA ESTA NATUREZA) 
(JUSTIFICAR E COMPROVAR)
     

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A CRIANÇA EM REFERÊNCIA JÁ FOI ALUNA DA DEdIC?        ☐ NÃO      ☐ SIM       

EM CASO AFIRMATIVO, QUAL ANO A CRIANÇA FREQUENTOU?      
BREVE MOTIVO DO DESLIGAMENTO
     

TERMO DE CONCORDÂNCIA E RESPONSABILIDADE

(Datar e assinar antes da digitalização)
Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal que dispõe “omitir em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa
ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre o fato juridicamente relevante”.
Também expresso ciência e acordo que poderei, a qualquer momento, receber visita domiciliar de um
profissional de Serviço Social da DEdIC e que tanto a omissão ou fraude nas informações, implicarão
a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis
junto aos órgãos competentes desta Universidade.
Campinas,   /  /    .
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Responsável (Requerente)
[ assinar e datar antes da digitalização ]

DEdIC / Assistente Social
[ assinatura ]

PARA USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO SOCIAL

______________________________________________________________________

PARECER

______________________________________________________________________

RTB = ________________

PERCAPITA = ______________

ICSE = _______________

☐ CONTEMPLADO NA LISTA DE DIVULGAÇÃO                                                     ☐ NÃO CONTEMPLADO
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02. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que não exerço qualquer atividade remunerada. 

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas

informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e

encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta

Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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03. DECLARAÇÃO PARA QUEM NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que não disponho de Carteira de Trabalho (CTPS) até o

presente momento, por motivo a declarar:      .

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas

informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e

encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta

Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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04. DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO NÃO REMUNERADA

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua       n°

     , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta análise

socioeconômica, que exerço a ocupação profissional de      , porém não remunerada.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal que

dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa a

apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto a

omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da

vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes

desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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05. DECLARAÇÃO DE PROVIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,      , portador(a) do RG     e CPF      , residente e domiciliado na Rua      

n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta análise

socioeconômica, que contribuo mensalmente à       com a quantia de R$       (por

extenso)       referente a pensão alimentícia de meu filho (nome/data de nascimento/RG).

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal que

dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas informações,

implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de

medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .

*Esta declaração só terá validade com o anexo da certidão de nascimento e reconhecimento civil
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06. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,      , portador(a) do RG     e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que recebo de      , portador do RG      ,

_________________________ (assinatura do provedor), pensão alimentícia no

valor de R$       mensais.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas

informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e

encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta

Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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07. DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que encontro-me separado(a) de fato, não convivendo

maritalmente há        com      , o qual é       da criança que concorre à vaga.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas

informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e

encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta

Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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08. DECLARAÇÃO DE APOSENTADO (A) QUE EXERCE ATIVIDADE INFORMAL

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que embora me encontre aposentado(a) desde   /  /    

exerço atividade informal de      , em       onde recebo uma média de R$      

mensalmente.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa

a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto

a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o

cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos

órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

    
(Documentos: RG/CPF) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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09. DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO  - QUANDO NÃO EXERCE NENHUMA
ATIVIDADE DO MERCADO INFORMAL

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta análise

socioeconômica, que embora encontro-me desempregado desde   /  /    , e não estou

exercendo nenhuma atividade remunerada do mercado informal.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal que

dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou

nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar,

criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa a

apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto a

omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da

vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes

desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de   
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10. DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DA DECORE
Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que exerço a função de      , em      , recebendo a

quantia mensal de R$      . Declaro ainda que recolho mensalmente a quantia de

R$      , a qual se refere a contribuição do INSS.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa

a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto

a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o

cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos

órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar copiado RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
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11. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Eu,       , portador(a) do RG        e CPF       , e
     , portador(a) do RG       e CPF      , ambos residentes e domiciliados Rua
       n°       , no bairro       , no município de       .
Declaramos para fins desta análise socioeconômica, que convivemos em União
Estável desde   /  /    , de natureza familiar, pública e duradoura com o objetivo
de constituição familiar, nos termos dos Art. 1723 e seguintes do Código Civil. 

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal
que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expressando ciência e acordo de ambos, declaramos que tanto a
omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o
cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos
órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

     
(Nome completo do cônjuge) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________          ___________________________
Assinatura do declarante Assinatura do cônjuge

      de       de     .
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12. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO MERCADO INFORMAL E/OU AUTÔNOMO

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua
      n°      , no bairro     , no município de      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que exerço atividade informal de      , em      , desde
  /  /     onde recebo uma média de R$       mensalmente, referente aos 3
últimos meses.

Mês/Ano      /        Renda R$      
Mês/Ano      /      Renda R$      
Mês/Ano      /      Renda R$     
Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa
a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto
a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o
cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos
órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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13. DECLARAÇÃO DE ESTUDANTE QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que não estou exercendo atividade remunerada até a

presente data. 

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa

a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto

a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o

cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos

órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)
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14. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL IMPOSTO DE
RENDA- PESSOA FÍSICA

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na
Rua       n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que em conformidade com a edição da Instrução
Normativa RFB nº 864 de 25 de julho de 2008 sou isento da Declaração anual de
Imposto de Renda da pessoa física, referente ao Ano Base      , sob o 
regulamento da Receita Federal do Brasil. 

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal
que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa
a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto
a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o
cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos
órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: n° RG/CPF/Matrícula/RA) 

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)
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15. DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua
      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que estou residindo na Rua       n°      , no bairro
     , no município de      , imóvel este cedido por:      , portador(a) do RG
      e CPF      , desde   /  /    , por motivo expresso:      .

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal
que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas
informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e
encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta
Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: n° RG/CPF/Matrícula/RA) 

     
(Nome completo do cedente) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________        ____________________________
Assinatura do declarante Assinatura do cedente

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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16. DECLARAÇÃO DE ALUGUEL INFORMAL (CONTRATO VERBAL OU DE
“GAVETA”)

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua
      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que estou residindo na Rua       n°      , no bairro
     , no município de      , desde   /  /    . Imóvel este do proprietário:      ,
portador(a) do RG       e CPF      , para o qual destino o valor de R$      
mensais, referente ao aluguel.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal
que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas
informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e
encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta
Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

     
(Nome completo do cedente) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

____________________________ ____________________________
Assinatura do declarante Assinatura do proprietário

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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17. DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO QUANDO NÃO EXERCE NENHUMA
ATIVIDADE DO MERCADO INFORMAL

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na

Rua       n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que embora encontro-me desempregado desde   /  /    ,

e não estou exercendo nenhuma atividade remunerada do mercado informal.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa

a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto

a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o

cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos

órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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18. DECLARAÇÃO DE POSSE IMOBILIÁRIA ISENTA DE GERAÇÃO DE RENDA

Eu,     , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na
Rua       n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que possuo o(s) imóvel(is) abaixo relacionados, nos
endereços:

Imóvel 1: Rua       n°      , no bairro      , no município de      
Imóvel 2: Rua       n°      , no bairro      , no município de      
Imóvel 3: Rua       n°      , no bairro      , no município de      
Imóvel 4: Rua       n°      , no bairro      , no município de      
Imóvel 5: Rua       n°      , no bairro      , no município de      
Expresso ainda, que estas posses não agregam renda para o orçamento

doméstico.
Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas
informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e
encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta
Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 
     
(Documentos: n° RG/CPF/Matrícula/RA) 

____________________________
Assinatura do declarante

      de       de      .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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19. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE ALUGUEL (CONTRATO VERBAL
OU DE “GAVETA”)

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , declaro para fins desta
análise socioeconômica, que não estou recebendo rendimentos referente ao aluguel
do imóvel situado na Rua       n°      , no bairro      , no município de      , 
desde   /  /    . Imóvel este de minha propriedade.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal
que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que tanto a omissão ou fraude nas
informações, implicarão a qualquer momento o cancelamento da vaga concedida e
encaminhamento de medidas cabíveis junto aos órgãos competentes desta
Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.
     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: n° RG/CPF/Matrícula/RA)

     
(Nome completo do locatário) (N° RG/CPF)

____________________________
Assinatura do declarante

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

80



20. DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO QUANDO EXERCE ATIVIDADE DO
MERCADO INFORMAL

Eu,      , portador(a) do RG       e CPF      , residente e domiciliado na Rua

      n°      , no bairro      , no município de      , declaro para fins desta

análise socioeconômica, que embora encontro-me desempregado desde   /  /    ,

estou exercendo a atividade informal de      , em       onde recebo uma média

de R$       mensalmente.

Por expressão da verdade, atesto ciência sobre o Art. 299 do Código Penal

que dispõe “omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia

constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com

fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente

relevante”.

Também expresso ciência e acordo, que a presente declaração não dispensa

a apresentação da carteira de trabalho original na entrevista de seleção, e que tanto

a omissão ou fraude nas informações, implicarão a qualquer momento o

cancelamento da vaga concedida e encaminhamento de medidas cabíveis junto aos

órgãos competentes desta Universidade.

Firmo o presente para efeitos legais.

     
(Nome completo do declarante) 

     
(Documentos: RG/CPF/Matrícula/RA) (Anexar cópia do RG/CPF em PDF)

_____________________________________________
(Assinatura)

      de       de     .

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)
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ANEXO III

Formulários da Secretaria

1. Declaração de Matrícula

Declaramos, para os devidos fins, que (Nome da Criança), data de nascimento
(../../....), RA (........../.. ), está regularmente matriculado(a), em (ano letivo), na Divisão de
Educação Infantil e Complementar/DEdIC, turma (número), horário (.......), nome do
responsável pela criança na instituição (..........), número da matricula (...........) . .

Além dos profissionais da área Pedagógica, a DEdIC – Divisão de Educação Infantil
e Complementar conta com uma equipe multiprofissional de nutrição, enfermagem e
assistência odontológica, todos envolvidos no trabalho diário com as crianças.

Sem mais, atenciosamente.

Campinas, .... de.... de ......

___________________

Assinatura do Servidor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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02. Declaração de Estágio

Declaramos para os devidos fins que (nome do estagiário), número do RA,

nome do estudante, nome do curso – nº do curso – Disciplina, finalizou seu estágio

obrigatório, quantidade horas, na unidade nome da unidade, nº da turma, nome das

professoras.

Atenciosamente,

Campinas, .../.../....

___________________

Assinatura do Servidor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
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03. Ficha de Solicitação de Estágio Obrigatório sem Renumeração

ANO – semestre

Turma do estágio / Nome da Professora na DEdIC:
__________________________________________

Unidade de Estágio na DEdIC: ______________________________________________________

Quantidade Total de Horas: ________________________________________________________

● DADOS CADASTRAIS – ESTAGIÁRIOS  -

Nome do estagiário:________________________________________________________________

Contato: ________________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________

Nome da Universidade: _____________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________

Disciplina: _______________________________________________________________________

Nome Professor Orientador do Estágio: ________________________________________________

Ano de início do Curso:__________________  Período atual do Curso: _____________________

Nome do Supervisor de Estágio – (Coordenação DEdIC): __________________________________

Data de Início do Estágio:_________________ Data Final do Estágio:________________________

Período do estágio:

(    ) Manhã          (    ) tarde

Dia da Semana:

(    ) Segunda    (   ) Terça   (  ) Quarta  ( ) Quinta    (   ) Sexta

Horário de Entrada: ______________

Saída:______________

OBSERVAÇÃO - Ao final do estágio encaminhar cópia do relatório para a Secretaria Educacional -
E-mail - mara@unicamp.br

1) - Quais são suas expectativas com relação ao estágio?

2) - Por que escolheu a DEdIC para realizar o Estágio?

_____________________

Assinatura do estagiário
Data     /    /

Unicamp - Campinas – SP
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DESCRIÇÃO - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DO PERÍODO DE ESTÁGIO

MÊS AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

DIAS DA SEMANA

Descrever os dias
da semana que virá
ao estágio

DIAS DO MÊS

Indicar os dias do
mês, que virá ao
estágio.

OBSERVAÇÕES -
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ANEXO IV

Imagens dos Sistemas e Arquivos

Página Inicial - Educacenso – Censo Escolar

Sistema Sênior/Vetor – UNICAMP
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Sistema da Secretaria Escolar Digital/SED

Arquivamento – Tradicional – Pasta e Caixas – Arquivo Inativo

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário (DEEPU)/ Parceria – Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH)

Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC)

87



ARQUIVO ATIVO I – SECRETARIA EDUCACIONAL
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ARQUIVO ATIVO II – NAS UNIDADES

Arquivos - CECI/FOP (Unidade de Piracicaba)
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Arquivos Antigos em WORD E EXCEL

ARQUIVO DO SERVIÇO SOCIAL
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ANEXO V

Relatório Geral Quantitativo

ANO 2021 - Relatório Quantitativo - Serviço Socioeducativo
- Base de Dados/Sistema Sênior EM 26/02/2021

ANO/2021

SERVIÇO SOCIAL

DADOS GERAIS

Trimestre Entrevistas Contemplados Desistências

1º DEVIDO A
PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS

PROCESSO
SUSPENSO POR

TEMPO
INDETERMINAD

O

2º

3º

4º

Total/Ano

SECRETARIA EDUCACIONAL

(RE)MATRÍCULAS ATIVAS NO SISTEMA

SÊNIOR
DADOS GERAIS

DADOS POR VÍNCULO DO

RESPONSÁVEL

Rematrícula

s Ativas

UNICAMP
FUNC

AMP
ALUNO otal de Atendiment

Trans

ferên

cia

Evasão
Obser

vação

Nº de Turmas

Ativas

Nº de Turmas

Planejadas

362 152 76 590 52 30 41 0
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2020

ANO/2020

SERVIÇO SOCIAL

DADOS GERAIS

Trimestre Entrevistas Contemplados *Desistências

1º 124 94 9

2º 34 32 2

3º 33 *20 1

4º **0 ** **

Total/Ano 191 126

***SECRETARIA EDUCACIONAL

(RE)MATRÍCULAS ATIVAS NO SISTEMA

SÊNIOR

DADOS GERAIS
DADOS POR VÍNCULO DO

RESPONSÁVEL

(RE)

Matrículas

Ativas

UNICAMP
FUNCA

MP
ALUNO

Total de

Atendimento

Trans

ferên

cias

Evasão

Nº de

Turmas

Ativas

Nº de Turmas

Planejadas

417 202 101 720 52 75 47 ****4
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*A divulgação ficou em stand by, por conta da possibilidade de um retorno gradual das atividades

pedagógicas presenciais.

* *As inscrições foram suspensas em virtude da Pandemia.

*** Os dados informativos da Secretaria Educacional representam toda inserções realizadas durante o

Ano de 2020 1º e 2º semestres.

**** Número de Turmas Planejadas - Turmas que seriam abertas, durante o ano letivo, porém não foi

possível em virtude da Pandemia.

Novas solicitações de Vagas, estão suspensas, por tempo indeterminado, devido a Pandemia do

Coronavírus. Por isso, encerramos, o Ano letivo de 2020, sem nenhuma criança na faixa etária de 06 a

11 Meses.
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2019

ANO/2019

SERVIÇO SOCIAL

DADOS GERAIS

Trimestre Entrevistas Contemplados Desistências

1º 115 87 5

2º 45 26 0

3º 83 39 3

4º 38 13 0

Total/Ano 281 165 8

SECRETARIA EDUCACIONAL

(RE)MATRÍCULAS ATIVAS NO SISTEMA

SÊNIOR

DADOS GERAIS
DADOS POR VÍCULO DO

RESPONSÁVEL

(RE)

Matrícula

s Ativas

UNICAMP
FUNCA

MP
ALUNO

Total de

Atendime

nto

Transfe

rências
Evasão

Observa

ção

Número de

Turmas

410 237 104 751 90 113 53
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2018

ANO/2018

SERVIÇO SOCIAL

DADOS GERAIS

Trimestre Entrevistas Contemplados Desistências

1º 92 57 0

2º 49 20 5

3º 94 27 9

4º 49 18 4

Total/Ano 284 122 18

SECRETARIA EDUCACIONAL

(RE)MATRÍCULAS ATIVAS NO SISTEMA

SÊNIOR

DADOS GERAIS
DADOS POR VÍCULO DO

RESPONSÁVEL

(RE)

Matrícul

as

Ativas

UNICAMP
FUNCA

MP
ALUNO

Total de

Atendim

ento

Transfer

ências
Evasão

Observa

ção

Número

de

Turmas

411 291 106 808 79 135 59
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2017

ANO/2017

SERVIÇO SOCIAL

DADOS - SERVIÇO SOCIAL

Trimestre Entrevistas Contemplados Desistências

1º

***

80 6

2º 55 3

3º 24 8

4º 25 3

Total/Ano 239 184 20

SECRETARIA EDUCACIONAL

(RE)MATRÍCULAS ATIVAS NO SISTEMA

SÊNIOR

DADOS GERAIS
DADOS POR VÍCULO DO

RESPONSÁVEL

(RE)

Matrícul

as

Ativas

UNICAM

P

FUNCA

MP
ALUNO

Total de

Atendim

ento

Transfer

ências
Evasão

Observa

ção

Número

de

Turmas

473 342 133 948 133 79 61
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*** Em 2017 as Entrevistas atendiam a demanda espontânea, sem uma ordem
de cronograma para as inscrições ou agendamento, motivo pelo qual
registramos a quantidade anual e não recortada em trimestres.

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL

Desistência: Trata-se de todos Requerentes que entregaram a documentação

completa, porém não compareceram na entrevista ou declinaram do interesse

de prosseguir com o processo de seleção, antes da inserção da matrícula.

Seguindo Instrução Normativa 002/2017 de Abril/2017, as listas eram divulgadas

mensalmente (Artigo 6º). Para fins deste estudo e compilação de dados, foi

necessário a distribuição das listas mensais nos referidos trimestres.

INFOMAÇÃOES DA SECRETRIA EDUCACIONAL

(RE) Matrículas Ativas - Representa o RA Ativo no Sistema Sênior .

Transferências - Processo de movimentação do RA das Crianças e Bebês, entre as

Turmas ou Unidades da DEdIC. O mesmo RA pode ser somado mais de uma vez

neste relatório.

Evasão - Número que indica o cancelamento das Rematrículas e Matrículas nos

Sistemas SÊNIOR e SED.

Matrícula - Processo da primeira inserção do RA, das Crianças e Bebês, nos

Sistemas SÊNIOR e SED

Rematrícula - Processo de continuidade e atualização do RA, das Crianças e

Bebês, nos sistemas realizado anualmente.
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL (CECI PARCIAL) EM 2021

Atende a filhos de servidores da UNICAMP e FUNCAMP e alunos (avaliação socioeconômica)

Tabela 14.27 - BERÇÁRIO : CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS
(1) TOTAL

DOCENTES NÃO
DOCENTES

FUNCIONÁRIO
S

201 - 7 5 1 - 13

(1) Refere-se a Filhos de Patrulheiros, Médicos Residentes e Estagiários na existência de vagas, em caso de extrema
necessidade.

Tabela 14.28 - MATERNAL : CRIANÇAS DE 2 ANOS A 4 ANOS DE IDADE

ANO
UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS
(1) TOTAL

DOCENTES NÃO
DOCENTES

FUNCIONÁRIO
S

2021 - 27 14 3 - 44

(1) Refere-se a
Filhos de
Patrulheiros,
Médicos
Residentes e
Estagiários na
existência de
vagas, em caso de
extrema
necessidade.

Tabela 14.29 - PRÉ-ESCOLA : CRIANÇAS DE 4 ANOS A 6 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS
(1) TOTAL

DOCENTES NÃO
DOCENTES

FUNCIONÁRIO
S

2021 - 22 16 7 - 45

(1) Refere-se a
Filhos de
Patrulheiros,
Médicos
Residentes e
Estagiários na
existência de
vagas, em caso de
extrema
necessidade.

TOTAL - 102
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CECI - INTEGRAL BERÇÁRIO/MATERNAL E
PRÉ-ESCOLA/2021

Atende a filhos de servidores da UNICAMP e FUNCAMP e alunos (avaliação socioeconômica)

Tabela 14.27 - BERÇÁRIO : CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS (1) TOTAL
DOCENTES

NÃO
DOCENTE

S

FUNCIONÁRIO
S

2021 2 32 11 3 - 48

(1) Refere-se a
Filhos de
Patrulheiros,
Médicos
Residentes e
Estagiários na
existência de
vagas, em caso
de extrema
necessidade.

Tabela 14.28 - MATERNAL : CRIANÇAS DE 2 ANOS A 4 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS (1) TOTAL
DOCENTES

NÃO
DOCENTE

S

FUNCIONÁRIO
S

2021 6 62 9 17 - 94

(1) Refere-se a
Filhos de
Patrulheiros,
Médicos
Residentes e
Estagiários na
existência de
vagas, em caso
de extrema
necessidade.

Tabela 14.29 - PRÉ-ESCOLA : CRIANÇAS DE 4 ANOS A 6 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS OUTROS (1) TOTAL
DOCENTES

NÃO
DOCENTE

S

FUNCIONÁRIO
S

2021 7 51 21 16 - 95

(1) Refere-se a
Filhos de
Patrulheiros,
Médicos
Residentes e
Estagiários na
existência de
vagas, em caso
de extrema
necessidade.

TOTAL 237
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA (CECI-FOP)
EM 2020

Atende a filhos de servidores da UNICAMP e FUNCAMP e alunos (avaliação socioeconômica)

Tabela 14.30 - BERÇÁRIO : CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS DE IDADE

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS TOTAL
DOCENTES

NÃO
DOCENTE

S

FUNCIONÁRI
OS

2021

Tabela 14.31 - MATERNAL : CRIANÇAS DE 2 ANOS A 4 ANOS DE IDADE

CECI FOP - BERÇÁRIO/MATERNAL / PRÉ-ESCOLA/2021

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS TOTAL
DOCENTES

NÃO
DOCENTE

S

FUNCIONÁRI
OS

2021 1 - - 1 2
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PRODECAD

Tabela 14.32 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE (PRODECAD)
EM 2021

ANO CRIANÇAS
ATENDIDAS

2021 249

Observação:
O PRODECAD atende a filhos de servidores e alunos ou responsáveis legais da UNICAMP e FUCAMP, no contraturno da
Escola Estadual "Sérgio Porto", sendo:

Crianças de 6 anos a 10 anos e 11 meses;

Crianças de 11 anos a 14 anos e 11 meses;

- Oferecimento de atendimento socioeducativo na modalidade Não-Formal;
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA

Tabela 14.26 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(PRODECAD) - 2008 a 2020

PRODECAD/2021

ANO

UNICAMP FUNCAMP

ALUNOS TOTAL
DOCENTES NÃO

DOCENTES
FUNCIONÁRIO

S

2008 -

2009 -

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

2017 4 162 158 26 350

2018 5 156 141 23 325

2019 4 139 121 30 294

2020 5 138 103 29 275

2021 5 141 76 27 249
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA

Tabela 14.33 - TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM 2021

DEdIC

CECI - Parcial TOTAL POR SEGMENTO TOTAL/UNIDADE

Berçário 13

102Maternal 44

Pré-Escola 45

CECI-Integral

Berçário 48

237Maternal 94

Pré-Escola 95

CECI-FOP

Berçário -

2Maternal 1

Pré-Escola 1

PRODECAD

8h30/12h40 132

249
11h30/13h30 55

11h30/16h 34

17h10/19h30 28

TOTAL 590 590
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