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EDITAL Nº 06/2018 

UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UFPel 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PREC da Universidade Federal de Pelotas - UFPel 

torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para participação em disciplinas 

relacionadas à Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI, Programa de Extensão que se 

organiza através de cursos não regulares, destinados a promover integração social e 

educacional, em prol da qualidade de vida da pessoa idosa. 
 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 
1.1 O processo de inscrições, regido por este Edital, destina-se a pessoas com 60 anos ou mais, 

da comunidade externa à UFPel. 

1.2 A pessoa interessada em participar deste processo seletivo, deverá realizar sua inscrição, 

pelo formulário on line, que pode ser acessado aqui, por meio da página da PREC ou pelo 

telefone (53) 32843992 das 09h às 16h. 

1.3 O período de inscrições será de 15 de março a 22 de março de 2018.  

1.4 No momento da inscrição deverá ser realizada a escolha das disciplinas, concentradas em 

um dia da semana (segunda, terça ou quarta).  

1.5 Serão aceitas as inscrições em apenas um dia. Caso haja mais de uma inscrição para a 

mesma pessoa será considerada a última escolha. 

1.6 As disciplinas ofertadas serão gratuitas e disponibilizadas conforme Anexo I deste Edital. 

1.7 Serão ofertadas 75 (setenta e cinco) vagas no total, para composição de turmas de no 

máximo 25 (vinte e cinco) alunos, distribuídos conforme o dia selecionado no ato da inscrição.  
 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão se inscrever neste Edital qualquer pessoa com 60 anos ou mais no momento da 

inscrição que atendam plenamente às exigências contidas neste Edital. 
 
 

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
3.1 As vagas serão preenchidas por ordem da inscrição. De modo que será constituída uma 

lista, gerada conforme as respostas recebidas no formulário com o dia e horário da inscrição. A 

PREC ficará responsável pelo controle da listagem, bem como por todo o processo de seleção. 

3.2 No primeiro dia de atividades (no dia da aula escolhido pelo candidato a vaga) os 

participantes deverão apresentar documento de identidade original e uma cópia. 

3.3 Serão excluídos do processo os candidatos que prestarem informações que não possam ser 

comprovadas. 
 
 

4. DA SUPLÊNCIA 
4.1 Serão aceitas 10 (dez) inscrições além das 25 (vinte e cinco) destinadas para cada dia, que 
irão compor a relação de suplentes. 
4.2 A PREC entrará em contato com os suplentes, conforme a ordem de inscrição, para suprir as 

https://docs.google.com/forms/d/1UHHI6xeLYTYdpriis8sETg4EK9s5D3rXtc8gg_BidE4/edit
http://wp.ufpel.edu.br/prec/
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vagas que eventualmente possam surgir em decorrência de desistências ou exclusão dos 
selecionados. 
 
 

5. DO RESULTADO  
5.1 O resultado será divulgado no portal da UFPel (http://portal.ufpel.edu.br/) e na página da 

PREC http://wp.ufpel.edu.br/prec/ no dia 23 de março de 2018. 

5.2 Após a divulgação do resultado os selecionados deverão cumprir o disposto no item 3.2 

deste edital formalizando o interesse de preencher a vaga. Não sendo cumprido este requisito 

os  suplentes serão chamados.  
 
 

6. DA CERTIFICAÇÃO 
6.1. Será fornecido certificado de participação a todos aqueles que, comprovadamente, 
frequentarem no mínimo, 75% das atividades. 

 
 

7. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATAS 
 

Publicação do Edital 15/03/2018 

Período de Inscrições 15/03/2018 a 22/03/2018 

Divulgação do Resultado 23/03/2018 

Início das Atividades 02/04/2018 
Término das Atividades 11/07/2018 

 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A inscrição no Edital implica o conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste documento. 

8.2. A UFPel se reserva ao direito de suspender, interromper, retomar ou cancelar este Edital a 

qualquer momento, de acordo com a sua oportunidade e conveniência, sem gerar quaisquer 

expectativas e/ou indenizações aos inscritos. 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa, cabendo recurso à Pró-

Reitora de Extensão e Cultura. 

 
Pelotas, 15 de março de 2018. 

 
 
 

__________________________________ 
Francisca Ferreira Michelon 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura  
 

 
 
 

http://portal.ufpel.edu.br/
http://wp.ufpel.edu.br/prec/
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ANEXO I 
 
 

QUADRO DE DISCIPLINAS OFERTADAS 2018/1 
 

 

Segunda-feira 

Das 14h às 17h 

 

 

 Taquigrafia – Prof. Tito Luiz de Machado 

 Produção de Vídeo – Prof. Josias Pereira da Silva 

 

Terça-feira 

Das 14h às 17h 

 

 

 Literatura: Contos e Poemas– Prof.ª Cristina Rosa 

 Educação Patrimonial– Prof. ª Andyara Barbosa 

 

Quarta-feira 

Das 14h às 17h 

 

 

 Informática – Prof.ª Tatiana Tavares  

 Memória e Aprendizagem na Terceira Idade –  

Prof.ª Adriana Cavalli e Giovana Gamaro 

 


