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EDITAL Nº 03/2021 

UNIVERSIDADE ABERTA PARA IDOSOS - UNAPI / 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 

na Oficina de Neuróbica (exercícios para o cérebro), relacionado à Universidade Aberta 

Para Idosos - UNAPI, 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; em parceria com o Curso de Terapia Ocupacional da 

UFPel, através da disciplina obrigatória de Intervenções da Terapia Ocupacional na 

Saúde do Idoso ofertada pelo Curso de Terapia Ocupacional da UFPel. 

 
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 online disponível no endereço abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzMvzQONUzqj1-

1q7AQ_jfIP7vaRf-gdCZgqKLjDTQJ1xhA/viewform?usp=sf_link 

1.3 O período de inscrições será a partir das 8:00 horas do dia 10/09/2021 até às 

23:59 do dia 15/09/2021. 

1.4 No caso de mais de uma inscrição da mesma pessoa, será considerada apenas a 

primeira inscrição realizada. 

1.5 A Oficina de Neuróbica (exercícios para o cérebro) será gratuita e as atividades 

serão realizadas conforme informações constantes no Anexo I deste Edital. 

1.6 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas no total para a oficina e 5 (cinco) suplentes. 

1.7 Após o encerramento das inscrições, será criado um grupo no aplicativo 

WhatsApp com os inscritos efetivados, onde será repassado o link das palestras/ 

oficinas ofertadas. 

 

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 professora orientadora da oficina ficará responsável 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzMvzQONUzqj1-1q7AQ_jfIP7vaRf-gdCZgqKLjDTQJ1xhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgzMvzQONUzqj1-1q7AQ_jfIP7vaRf-gdCZgqKLjDTQJ1xhA/viewform?usp=sf_link
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4. DA SUPLÊNCIA 

4.1 Serão aceitas 5 (cinco) inscrições além das 40 (quarenta) destinadas para a 
oficina, que irão compor a relação de suplentes. 
4.2 Os alunos do Curso de Terapia Ocupacional da UFPel, responsáveis pelas 
atividades da oficina, entrarão em contato com os suplentes, conforme a ordem de 
inscrição, para suprir as 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 16 de setembro de 2021. 

 
6. DA CERTIFICAÇÃO 

6.1. Será fornecido certificado de participação a todos aqueles que, 
comprovadamente, frequentarem no mínimo, 60% das atividades. 

 
7. DO CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATAS 
 

Publicação do Edital 10/09/2021 

Período de Inscrições 10/09/2021 a 15/09/2021 

Divulgação do Resultado 16/09/2021  

Início da Oficina de Neuróbica (exercícios para o 
cérebro) 

17/09/2021 

Término da Oficina de Neuróbica (exercícios para o 
cérebro) 

12/11/2021 

 
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, 10 de setembro de 2021. 
 

                         
_______________________________                    __________________________ 
Profª Adriana Schuler Cavalli                                      Profª Zayanna C. Lopes Lindôso 

              Coordenadora UNAPI/UFPel                                        Coordenadora da Oficina 

http://portal.ufpel.edu.br/
http://wp.ufpel.edu.br/prec/
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ANEXO I 
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE NEURÓBICA 

(EXERCÍCIOS PARA O CÉREBRO) 
 

Os inscritos serão distribuídos em duas turmas de 20 participantes cada 
conforme ordem de inscrição. 

 

Dia/mês Horário Atividade 

 17 setembro 14:00h 
Atividade nº 1 – 

dinâmica de 
apresentação 

 24 setembro 

 
14:00h Atividade nº 2 – 

neuróbica 

1º outubro 
  

 
14:00h 

 
Atividade nº 3 – 

neuróbica 

 08 outubro 

 
14:00h 

 
Atividade nº 4 – 

neuróbica 

 15 outubro 

 
14:00h 

 
Atividade nº 5 – 

neuróbica 

 22 outubro 

 
14:00h 

Atividade nº 6 – 
tarefa a ser 

realizada em casa. 
Não haverá 

encontro virtual. 

 29 outubro 

 
14:00h 

 
Atividade nº 7 – 

neuróbica 

 05 novembro 

 
14:00h 

 
Atividade nº 8 – 

neuróbica 

12 novembro 

 
14:00h Encerramento da 

oficina 

 


