
São Paulo, 28 de novembro de 2.016

.-

ILMO. SR.

WALDYRJORGE
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Prezado Sr. Superintendente de Assistência Social,

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CENTRAL (APEF
CENTRAL) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
FUNCIONÁRIOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA CAROCHINHA (APECC) DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES
DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO CARLOS (APECPESC) DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE
OESTE (APEF OESTE) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e a ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DA CRECHE SAÚDE (APEF SAÚDE) DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO vêm por meio desta expor erequerer o que segue:

- Na última reunião ordinária do Conselho Universitário (CO), realizada em 8 de novembro
de 2016, foi aprovada "emenda aditiva [às Diretrizes Orçamentárias desta universidade]
obrigando o preenchimento das vagas ociosas nas creches", conforme transcrição do relato
do reitor Marco Antônio Zago, que presidia referida sessão;

- Todas as cinco unidades do Programa de Educação Infantil da USP possuem vagas ociosas
desde o início de 2015, quando houve a suspensão na reposição das crianças que deixaram as
creches para ingresso no Ensino Fundamental ou por outros motivos;

- O período regular anual para inscrições de novos interessados e processamento da seleção
por esta Superintendência já deveria ter sido aberto, a exemplo do ocorrido até 2014.

Diante do exposto, as associações requerem:

- Balanço atualizado das vagas ocupadas e das vagas ociosas existentes hoje em cada uma
das cinco unidades das Creches/Pré-escolas, assim como uma previsão para o início de 2017,
caso haja alterações em vista;

- Divulgação da lista de inscritos e da lista de selecionados no processo seletivo de 2015 em
cada uma das cinco unidades das Creches/Pré-escolas;

- Abertura imediata de 'inscrições para interessados em ocupar as vagas a serem preenchidas
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em cumprimento à decisão do Conselho Universitário;

- Processamento da seleção. respeitando as proporções regulamentares no acolhimento de
filhos de funcionários (40% das vagas ociosas a serem ocupadas), estudantes de graduação e
pós-graduação (40% das vagas ociosas a serem ocupadas) e docentes (20% das vagas ociosas
a serem ocupadas), com prioridade para as famílias e crianças selecionados no processo para
início em 2015;

- Notificação dos selecionados e efetivação de sua matrícula.

Atenciosamente,

ia Schlegel
Dir. xecutivo da APEF Cent
rschlegelía),usp.br

/ Gustavo Henrique P. Queiróz
Dir. Executivo da APECC (Carochinha)
arqgu@yahoo.com.br

~.
Vanessa Olzon Zambelli
Dir. Executiva da APEF da Creche Oeste
vanzambelli@gmail.com

Amanda Hildebrand Lessa de Araújo
Dir. Executiva da APECPESC (São Carlos)
apecpesc@gmail.com

Má'riaClara Moura
Vice-diretora em exercício da APEF Saúde
mariaclaramoura@yahoo.com.br


