
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

PROJETO DE EXTENSÃO “Universidade Aberta da Maturidade – Setor Palotina 

 
EDITAL  Nº 01/2019 – Oferta de vagas para o  Projeto de Extensão UAM/UFPR Setor Palotina 

para a turma 2019. 

 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão Universidade Aberta da Maturidade – Setor            

Palotina da UFPR , torna pública a oferta de vagas para participação na Turma 2019. 

 

 

1. DA NATUREZA 

 

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

participação no Projeto de Extensão Universidade Aberta da Maturidade – UAM/ Setor Palotina UFPR,              

para a turma de 2019.  

 

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

→ Inscrições: de 06 de maio a 17 de junho de 2019; 

→ Seleção: de 18 de junho a  21 de junho de 2019; 

→ Resultado final: 24 de junho de 2019; 

→ Matrículas: 25 a 28 de junho  

→ Início das atividades: 15 de agosto de 2019; 

→ Encerramento das atividades: junho de 2020. 
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4.  CANDIDATOS e VAGAS 

4.1 Das Vagas 

Serão disponibilizadas até 30 vagas, sendo reservadas 10% para servidores aposentados da            

UFPR. 

 

4.2 Dos Candidatos 

Poderão se candidatar pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com habilidades de leitura                

e escrita. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

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 dos dados informados na ficha de                

inscrição, usando como critério de desempate: 

a) Maior idade; 

b) Menor número de atividades desenvolvidas junto à comunidade.  

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

A inscrição deverá ser realizada no período de 06 de maio a 17 de junho de 2019, através do                    

preenchimento completo do formulário de inscrição. As inscrições poderão ser realizadas das seguintes             

formas: 

 

→ através do envio da ficha de inscrição preenchida para o endereço de e-mail              

uam.palotina@gmail.com A ficha estará disponível no site do Setor Palotina          

(http://www.palotina.ufpr.br/portal/);  

→ presencial – o formulário poderá ser retirado para preenchimento e entregue nos seguintes locais:               

CRAS Rua Rotary, 177. Ao lado do DETRAN   

UFPR - Unidade de Apoio Psicossocial (UAPS), Rua Pioneiro, 2294- Térreo. Edifício Compostela.             

Jardim Dallas. Palotina, Paraná. 
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7. MATRÍCULA 

 

A matrícula será realizada presencialmente no seguinte endereço: Rua Pioneiro, 2294. Edifício            

Compostela, térreo. Sala da UAPS-Palotina. 

 

O candidato selecionado deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

- Ficha de matrícula disponível no site do Setor Palotina e no local da matrícula; 

- Cópia do RG e CPF; 

- Uma Foto 3x4 recente. 

 

 

 

8. 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 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 têm como base os seguintes temas centrais: 1)Saúde e Bem-estar; 2) Tecnologia e                

inclusão Digital; 3) Produção e saúde Animal; 4) Direito e Cidadania. 

→ As atividades serão realizadas às 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.palotina@gmail.com 

 

Palotina, 15 de abril de 2019. 
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Coordenação do Projeto de Extensão  

Universidade Aberta da Maturidade – UAM/ Setor Palotina UFPR 

 
 


