
 
EDITAL No 01/2019 

ABERTURA DE VAGAS UAM/UFPR TURMA 2019/2020 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão “Universidade Aberta da Maturidade” da 
Universidade Federal do Paraná (UAM/UFPR), torna pública a oferta de vagas para 

participação na Turma 2019/2020. 
 
1. DA NATUREZA  
 

O presente Edital tem por finalidade ofertar vagas ao público idoso (pessoas com 60 anos 

ou mais) para participação no Projeto de Extensão – Universidade Aberta da Maturidade 

(UAM/UFPR), Turma 2019/2020.  
 
2. DO OBJETIVO DO PROJETO 
 

O Projeto de Extensão Universidade 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 em suas atividades. 

 

3. DOS PRAZOS  
 

As inscrições, seleção e divulgação do resultado ocorrerão conforme calendário abaixo:  

 

→ Inscrições: de 16 de maio de 2019 a 21 de junho de 2019; 

→ Seleção: de 22 de junho de 2019 a 12 de julho de 2019; 

→ Divulgação do resultado: 15 de julho de 2019; 

→ Início das atividades: agosto de 2019 (data a definir); 

 

4.  CANDIDATOS  
 

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



5. NÚMERO DE VAGAS 
 

Serão ofertadas 80 vagas para a turma 2019/2020. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 

Havendo número maior de candidatos do que a quantidade de vagas a equipe da 

Coordenação do Projeto procederá seleção dos candidatos a partir de uma avaliação 

criteriosa dos dados informados na ficha de inscrição de cada candidato, tendo por base o 

objetivo do projeto (valorizar socialmente os idosos, contribuindo para a promoção da 

qualidade de vida e para o desenvolvimento cultural e social desses). 

 

7. DA INSCRIÇÃO  
 

7.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 16 de maio a 21 de junho de 2019 por 

meio do preenchimento completo do formulário de inscrição, o qual poderá ser realizado 

online ou presencialmente; 

 

7.2 Para preenchimento online o interessado deverá acessar o link: 

https://forms.gle/jmyzSwSML1ZP2MeZ7;   

 

7.4 Será enviado e-mail de confirmação da inscrição, sendo assim, é indispensável que o 

interessado informe um e-mail válido no formulário de inscrição; 

 

7.3 O preenchimento presencial, ou a entrega de formulário de inscrição, ocorrerá apenas 

nos dias 21, 23 e 30 de maio e 04 de junho de 2019. Os interessados deverão comparecer, 

das 14:00 as 16:00, na sala 231 (segundo andar) do Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

da UFPR, (prédio azul) localizado na Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, Jardim 

Botânico, Curitiba–PR; 

 

7.4 Formulários preenchidos de forma incompleta resultam na desclassificação do 

interessado, ficando este eliminado do processo seletivo. 

 

 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA  



 

5.1 Os candidatos selecionados deverão apresentar no primeiro dia de atividades 

(agosto/2019) a seguinte documentação: Ficha de matrícula preenchida; Cópia da carteira 

de identidade (RG) e CPF; Foto 3x4 recente. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

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

programadas para o período (agosto/2019 a junho/2020) receberão certificado de 

participação em projeto de extensão da UFPR; 

• As ações desenvolvidas no projeto consistem em atividades educativas e sociais 

diversas, as quais contribuem para um espaço de exercício e construção de diálogos 

entre os participantes (idosos) e a comunidade acadêmica (professores, alunos e 

técnicos) da UFPR. O projeto conta também com parceiros externos a UFPR; 

• As atividades têm como como base os seguintes temas centrais:  Direito do Idoso, 

Processo de Envelhecimento, Saúde do Idoso, Atividades Físicas, Atividades 

Expressivas e Corporais, Inclusão Digital, Treino Cognitivo (Oficina de Memória), 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. Quaisquer dúvidas devem ser enviadas por mensagem 

para o email uam@ufpr.br. 

 

 

Curitiba, 16 de maio de 2019. 

 

 

 
 

 

Profa. Dra. Taiuani Marquine Raymundo 

Coordenadora do Projeto de Extensão 

“Universidade Aberta da Maturidade – UFPR” 


