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EDITAL  No 01/2018 – Oferta de vagas para o  Projeto de Extensão “ UAM/UFPR” para a turma

2018.

A Coordenação do Projeto de Extensão “Universidade Aberta da Maturidade” da

UFPR , torna publica a oferta de vagas para participação na Turma 2018.

1. DA NATUREZA

O  presente  Edital  tem  por  finalidade  ofertar  vagas  ao  publico  (maiores  de  60  anos)  para

participação no Projeto de Extensão -  Universidade Aberta da Maturidade - UAM/UFPR, para a turma

de 2018. 

2. DO OBJETIVO DO PROGRAMA

O Projeto de Extensão – Universidad e Aberta da Maturidade UAM/UFPR – tem por objetivo

valorizar  socialmente  a pessoa idosa,  contribuindo para a  promoção da qualidade  de vida e  para o

desenvolvimento cultural e social dos participantes envolvidos nas atividades.

3. DOS PRAZOS

As inscriçoes, seleção e divulgação do resultado ocorrerão conforme calendario abaixo: 
→ Inscrições: de 23 de abril a 20 de maio de 2018;
→ Seleção: de 21 de maio a 30 de junho de 2018;
→ Resultado final: 05 de julho de 2018;
→ Início das atividades: agosto de 2018;
→ Encerramento das atividades: junho de 2019.

4.  CANDIDATOS

Poderão se candidatar pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

5. CRITERIOS DE SELEÇAO

Havendo número maior de candidatos do que a quantidade de vagas a Coordenação do Projeto

procederá a seleção dos candidatos a partir de uma avaliação criteriosa dos dados informados na ficha

de inscrição, tendo por base o objetivo do projeto. 

6. DA INSCRIÇAO

 A inscrição devera ser feita  no período de 23 de abril  até  20 de maio  de 2018 através  do

preenchimento completo do formulario de inscrição. As inscriçoes poderão ser feitas:
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→  online:  o   formulário  completamente  preenchido deverá  ser  enviado  para  o endereço de  e-mail

uam@ufpr.br;
→ presencial –  o formulário poderá ser preenchido presencialmente nos 08, 10, 15 e 17 de maio, das

14h00 às 16h00, na sala 01 do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná,

sito à Avenida Prefeito Lothario Meissner, 642  Jardim Botânico – Curitiba – PR (ônibus que passam

próximo ligeirinho Centro Politécnico; ligeirinho Centenário, Cabral-Portão, Petrópolis)

→  O formulario de inscrição devera ser acessado no endereço: https://www.uam.ufpr.br;

→ Formulários preenchidos de forma incompleta desclassificam o participante, ficando este eliminado

do processo seletivo.

7. DOCUMENTAÇAO NECESSARIA PARA PARTICIPAÇAO NO PROJETO

Os candidatos selecionados deverão apresentar no início das atividades (agosto/2018) a seguinte

documentação:

- Ficha de matrícula;
- Cópia do RG e CPF;
- Uma Foto 3x4 recente.

8. DISPOSIÇOES FINAIS 

→ Os participantes que obtiverem pelo menos 80% de frequência do total de atividades programadas

para o período (agosto/2018 a junho/2019)  receberão certificado de participação em projeto de extensão

da UFPR;
→  As atividades  a serem propostas  consistirão em palestras  e atividades  realizadas  nos espaços da

UFPR, numa construção de diálogos entre os participantes,  docentes e estudantes (graduação e pós-

graduação) da comunidade interna da UFPR e outros parceiros;
→ As atividades tem como como base os seguintes temas centrais:  Direito do Idoso, Saúde do Idoso,

Atividades Corporais, Inclusão Digital, Gerontologia, Arte e Cultura;
→ As atividades serão realizadas às terças e quintas-feiras – das 14h00 às 17h00 em espaços da UFPR;
→ A equipe UAM/UFPR não realiza atendimento presencial fora dos dias/horários estipulados;
→ Não há atendimento telefônico. Dúvidas devem ser enviadas por mensagem para o endereço de e-

mail: uam@ufpr.br.

Curitiba, 23 de abril de 2018.
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