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UNIVERDIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

BRINQUEDOTECA PEDAGÓGICA 

 

EDITAL BRINQUEDOTECA PEDAGÓGICA – CURSO DE PEDAGOGIA/UCB       

Nº 01/2016, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016. 

A Brinquedoteca Pedagógica da Universidade Católica de Brasília – UCB torna 

público que abre as inscrições para as atividades destinadas às crianças, com idade 

de 4 a 10 anos completos, dependentes de funcionários estudantes da UCB. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo destina-se a selecionar crianças interessadas em participar 

da brinquedoteca do curso de pedagogia conforme abaixo: 

 

1.2. A seleção para as vagas constará das seguintes etapas: 

a) Inscrição ON-LINE; 

b) Seleção a partir da inscrição realizada por meio do link; 

c) Autorização dos responsáveis. 
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2. DAS ATIVIDADES 

2.1. Descrição das atividades:  

Na brinquedoteca serão realizadas atividades que contribuam para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicológico, social e motor, objetivando a 

integração de cada criança ao contexto social de maneira cidadã. 

Com o intuito de valorizar o brincar e o desenvolvimento infantil, 

periodicamente os alunos da UCB realizarão atividades prático educativas e de 

pesquisa com os participantes. 

 

2.2. Dia e duração das atividades: 

As atividades na brinquedoteca acontecerão da seguinte maneira. 

 As crianças inscritas no horário noturno (19h às 22h) irão à Brinquedoteca 

nas segundas e quartas-feiras, as inscritas no horário matutino (9h às 12h) 

irão as terças e quintas-feiras assim como, as crianças do horário vespertino 

(14h às 18h). 

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1. O responsável deverá efetuar a inscrição da criança no processo seletivo para 

fins de comprovação dos requisitos exigidos para utilização da 

brinquedoteca. As inscrições poderão ser feitas: 

• Para inscrever uma criança no turno da NOITE acesse o link: 

http://goo.gl/forms/9iZxFuLrwu  

• Para inscrever uma criança no turno da MANHÃ acesse o link: 

http://goo.gl/forms/ZkxwRVFDLj  

• Para inscrever uma criança no turno da TARDE acesse o link: 

http://goo.gl/forms/117c8ap3Uk  

 

http://goo.gl/forms/9iZxFuLrwu
http://goo.gl/forms/ZkxwRVFDLj
http://goo.gl/forms/117c8ap3Uk
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3.2. A inscrição é totalmente gratuita. 

3.3. A inscrição somente será efetivada mediante o recebimento de um e-mail de 

confirmação. 

3.4. Só poderão ser inscritas crianças que tenham 4 anos completos na data da 

inscrição. Mesmo que a criança complete 4 anos próximo à data de 

inscrição, a mesma não poderá ser efetivada. 

3.5. As atividades serão iniciadas no dia 07/03/2016 para os inscritos no turno da 

noite e no dia 08/03/2016 para os inscritos no turno da manhã e da tarde. 

3.6. No primeiro dia da criança na brinquedoteca, o responsável deverá preencher 

uma ficha de dados e uma autorização de participação e de direito de 

imagens, para fins didáticos. 

3.7. No primeiro dia da criança na brinquedoteca é necessário levar: 

 1 Foto 3X4; 

 1 cópia da certidão de nascimento; 

 Carteira de vacinação (página de identificação e de controle de vacinas). 

3.8. Uma vez inscrita, a criança pode frequentar a Brinquedoteca durante todo o 

semestre corrente. Caso a criança tenha três faltas consecutivas sem 

justificativa, sua inscrição será cancelada e outra criança da lista de 

espera será inscrita. 

3.9. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Direção do Curso de Pedagogia o 

direito de excluir da seleção aquele que não preencher o formulário de forma 

completa, correta ou que fornecer dados cuja veracidade não possa ser 

comprovada. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. A inscrição da criança implicará na aceitação das normas do processo 

seletivo comunicados neste edital. 
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4.2. O responsável pela criança selecionada assumirá o compromisso de cumprir 

com todas as normas e procedimentos definidos pela Direção do Curso de 

Pedagogia. 

4.3. As crianças inscritas nos semestres anteriores tem preferência em relação às 

vagas. 

4.4. O não cumprimento do horário (de levar e buscar a criança) acarretará no 

desligamento da mesma das atividades na brinquedoteca. 

4.5. Devido ao período em que a criança permanecerá na Brinquedoteca é 

necessário levar um lanche simples e garrafinha de água. 


