
Ministério da Educação
Universidade Federal de Pelotas

Gabinete da Reitoria
Rua Gomes Carneiro, nº 01 – Campus Porto

CEP 96010-610 – Centro – Pelotas – RS
+55 (53) 3921 1024

EDITAL N. 01/2016

UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UFPel

O Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, faz saber aos interessados que estão abertas as inscrições para o Processo
Seletivo  para  a  participação  em disciplinas  e  oficinas  relacionadas  à  Universidade  Aberta  à
Terceira Idade, que é um Programa de Desenvolvimento  Institucional 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 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo 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, sendo que a escolha das disciplinas (em um dia da semana) e das oficinas (em
datas variadas) se dará por ordem de inscrição, em formulário online. 
Serão oferecidas, portanto, 40 vagas, no total, sendo 20 para a segunda-feira e 20 para a
quarta-feira.  As  disciplinas  ministradas  na  segunda-feira  são:  Leitura  e  Produção
Midiática e Filosofia: cultura e sustentabilidade. Já as disciplinas ministradas na quarta-
feira são as seguintes: Neuróbica-exercícios para o cérebro e Educação Patrimonial.

Já  as  oficinas  terão  calendário  específico  a  ser  divulgado.  Maiores  informações  podem ser
obtidas  através  do  telefone  53-  3921-1252  das  14:00h  às  17:00h  e  pelo  e-mail
programaunati@gmail.com. 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1 Poderá inscrever-se neste Processo Seletivo a pessoa:
2.2 Com 60 anos ou mais no momento da inscrição.
2.3 Atender às demais exigências contidas neste Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições se darão através de formulário eletrônico, entre os dias 17 de agosto a
19 de agosto de 2016.
3.2  O  formulário  estará  disponível  na  página
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvv272Ruzcgiy5sSRpi_NBUHQ36QAVt1L
cxjnKqx2TJlWRcA/viewform?c=0&w=1.
3.3 As disciplinas e oficinas ofertadas serão gratuitas.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 As vagas serão preenchidas por ordem da inscrição.
4.2 No primeiro dia  de atividades,  os participantes  deverão apresentar  documento de
identidade original e uma cópia.

5. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
5.1 O resultado preliminar deste processo seletivo será divulgado no portal da UFPel.
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(http://portal.ufpel.edu.br/).
5.2 Será facultado ao candidato interpor recurso, devidamente fundamentado, no prazo de
máximo de 2 (dois) dias úteis, depois da divulgação dos resultados. O recurso deverá ser
enviado para o seguinte e-mail: programaunati@gmail.com.
5.3 Os candidatos classificados para cursarem as disciplinas e oficinas, terão prazo para
confirmação formal do interesse.

6. DA EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO
6.1. Será excluído do processo o candidato que prestar informações que não possam ser
comprovadas.

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

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1.  A inscrição  no Processo  Seletivo  implica  o  conhecimento  e  tácita  aceitação  das
condições estabelecidas neste Edital.
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 Curso, cabendo recurso ao
Magnífico Reitor.

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

ETAPAS DATAS

Publicação do Edital 15/08/2016
Período de Inscrições De 17 de a 19 de agosto de 2016
Edital  Preliminar  de  Homologação
das Inscrições

23/04/2016

Período de recurso 24 e 25 de agosto de 2016
Divulgação dos resultados finais 26 de agosto de 2016
Início das atividades 29 de agosto de 2016
Término das atividades 10 de dezembro de 2016

Pelotas, 15 de agosto de 2016.

Zayanna Christine Lopes Lindôso
Coordenadora

Mauro Augusto Burkert Del Pino
Reitor
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