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Convidamos  você para parti-

cipar  da Festa de Comemo-

ração dos 25 anos da UAC. 

25 anos 



25 anos 

25 anos 

Unidade de Atendimento à Criança (UAC) 

comemora os seus 25 anos no mês de outubro 

 

A Unidade de Educação Infantil, localizada no 

Campus de São Carlos, comemora nesse mês de 

outubro os seus 25 anos de funcionamento aten-

dendo filhos de alunos, professores, funcioná-

rios e a comunidade de São Carlos.   

Voltada para educação de crianças de 3 meses a 

5 anos e 11 meses, sendo constituída como pri-

meira etapa da educação básica, historicamente 

a Unidade de Atendimento à Criança - UAC – 

nasce a partir de um movimento de reivindica-

ção de professores, funcionários e alunos da 

Universidade Federal de São Carlos passando a 

funcionar em outubro de 1992. Com a Resolu-

ção No 1, de 10 de março 2011-MEC/CNE que 

“Fixa normas de funcionamento das unidades 

de Educação Infantil ligadas à Administração 

Pública Federal direta, suas autarquias e funda-

ções” coloca-se em discussão a universalização 

das vagas e o atendimento passa a ser ofertado 

para todas as crianças da comunidade são-

carlense por meio de um edital externo com 

sorteio de vagas. 

 

É necessário destacar que a Unidade tem 

buscado se firmar como um centro de ensi-

no, pesquisa e extensão, produzindo  e socia-

lizando conhecimento científico a partir da 

prática implementada. Além disso, sua im-

portância é ainda mais acentuada por se 

constituir campo de estágio para alunos dos 

cursos de  Terapia Ocupacional, Pedagogia, 

Música e Enfermagem. Com relação à quali-

dade de ensino, a UAC se destaca como um 

centro de excelência, pois o corpo docente 

altamente qualificado e com ênfase em dife-

rentes áreas do conhecimento proporciona à 

criança diferentes formas de ver e experi-

mentar o mundo. A valorização ao docente, 

sendo esses EBTTs, com salários compatí-

veis aos professores do magistério do ensino 

superior, eleva a qualidade de educação in-

fantil dos países de primeiro mundo. Além 

disso a UAC vem se firmando produtora de 

pesquisa e extensão.  

 

Programação  

 

 Participação  da UAC na 7ª semana 

do bebê pr omovido pela Prefeitura 

Municipal de São Carlos. De 16 a 30 

de setembro. 

 

 Feira do Livro Infantil 9,10 e 11 de 

outubro na UAC 

 

 Festa de ex-alunos e ex-servidores 20 

de outubro, das 18h 30min às 21h, na 

UAC.  

 

 Vinheta na radio UFSCar,  mês de 

outubro 

 

  Mostra itinerante: Na UFSCar  BCO 

e saguão da Reitoria,  no centro de São 

Carlos ,Paço Municipal.  Mês de No-

vembro. 

 

 Debate: Conquistas e Desafios da 

UAC. 31 de outubr o no Florestan 

Fernandes .  À noite.  Horário a confir-

mar.  
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