
ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE EFETIVAÇÃO DA 

MATRÍCULA 

 

FORMULÁRIO 

O formulário de matrícula pode ser preenchido pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJczjrAq3OYkaccMOjuXnjvxe8ONmnMX9G5SW-

3UjCkNdCtw/viewform?usp=sf_link  

Caso alguém encontre dificuldades em acessar o link, é possível preencher em arquivo de 

word que se encontra no site do NDI. 

  

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Os documentos exigidos são: 

- Carteira de vacinação (identificação e quadro de vacinas); 

- Certidão de nascimento. 

 Os documentos digitalizados devem ser encaminhados para o e-mail: 

matriculas.ndi@contato.ufsc.br  

 Caso alguém tenha dificuldades para digitalizar os documentos, é possível enviar uma 

foto de cada documento, tirada pelo celular, ou ainda entrar em contato com a coordenação 

pedagógica pelo e-mail cp.ndi@contato.ufsc.br para viabilizar outra forma de entrega a ser 

combinada com a equipe. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A MATRÍCULA ONLINE E O INÍCIO DA 

FREQUÊNCIA 

Atualmente, o Núcleo de Desenvolvimento Infantil encontra-se com as atividades de ensino 

suspensas devido à Pandemia da COVID-19, conforme as portarias normativas nº 359/GR/2020. 

Ainda não há previsão de retorno às atividades presenciais. O intuito de viabilizar as matrículas de 

forma virtual é regularizar o número de crianças matriculadas para fins de registro no Censo Escolar, 

cujo preenchimento ocorre em maio. É, a partir dos dados do Censo de 2020, que é definido o 

orçamento para 2021, incluindo verbas para alimentação escolar. 

Sendo assim, as crianças que tiverem suas matrículas realizadas nesse período estarão 

vinculadas ao NDI, com vaga garantida e poderão iniciar a frequência no retorno às atividades 

presenciais. A partir da efetivação da matrícula, as famílias passarão a receber por e-mail todos os 

comunicados da instituição e serão avisadas sobre as condições do retorno, assim que essa definição 

for concretizada. No retorno, a Coordenação Pedagógica do NDI irá entrar em contato para agendar 

a entrevista inicial com a professora do grupo em que a criança está vinculada, com o setor de atenção 

à saúde (SAS) e setor de Nutrição. Essa entrevista é condição para o início da frequência, de acordo 

com a portaria normativa 01/CED/2019  

Informamos que, para efetivar a matrícula no NDI, não é possível que a criança esteja 

matriculada em outra instituição no mesmo turno de frequência em que a criança será vinculada no 

NDI. A inobservância desse aspecto gera inconsistências no preenchimento do Censo Escolar, pois o 

sistema cruza os dados de todas as instituições públicas e privadas em relação ao cadastro do aluno. 

Estamos à disposição pelo e-mail cp.ndi@contato.ufsc.br para esclarecer possíveis dúvidas e 

auxiliar no preenchimento do formulário, caso seja necessário. 
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