PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA
DE ENSINO SUPERIOR –
UNIVERSIDADE LIVRE

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NA ATIVIDADE
EXTENSIONISTA NO PROJETO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE - 2º
SEMESTRE DE 2018.
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS MACAÉ E A
SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO SUPERIOR DA PREFEITURA DE MACAÉ –
ATRAVÉS DA UNIVERSIDADE LIVRE TORNAM PÚBLICAS AS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO ÀS VAGAS PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE ABERTA DA
TERCEIRA IDADE (UNAT-UFRJ MACAÉ) – FORMAÇÃO EM PROMOTORES DE
SAÚDE PARA A TERCEIRA IDADE

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Nosso projeto faz parte de um programa de extensão universitária multidisciplinar que tem como
proposta disponibilizar ações educacionais, recreativas, culturais, sociais e de prática de atividade
física e qualidade de vida para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com os
dispositivos a seguir:
1.1 No processo seletivo de que trata este Edital serão admitidas somente pessoas com idade acima
ou igual a sessenta (60) anos para compor o eixo do programa ligado ao projeto de título:
Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) – registrado na plataforma online do Sistema de
Informação
e
Gestão
de
Projetos
(SIGProj)
com
o
número
N°:
305854.1680.193625.15052018regido pelo presente Edital e realizado somente na cidade de Macaé
- RJ
1.2 O período das atividades será de 22 de outubro a 15 de dezembro de 2018 (de acordo com o
calendário acadêmico da UFRJ), as atividades que acontecerão associadas ao segundo semestre de
2018.
1.3 Serão ofertadas disciplinas e oficinas que visem inclusão, qualificação e aperfeiçoamento do
saber idoso, bem como práticas para consciência corporal, desenvolvimento pessoal e social;
1.4 As aulas teóricas serão ministradas 3 (três) vezes por semana, com carga horária diária de 4
(quatro) horas/aula, totalizando 12 horas por semana;
1.5 As oficinas temáticas (canto coral, teatro, dança contemporânea entre outras) poderão, de
acordo com a disponibilidade docente e discente, ser ministradas no período da tarde e aos sábados
de manhã.
1.6 O curso ofertado ocorrerá prioritariamente às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
(terças-feiras e quintas-feiras), no período matutino, podendo haver atividades de interação extrasala de aula às sextas-feiras e ao sábado (alterações poderão ocorrer devido à demanda do curso)
conforme item 1.5.
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1.7 Ao final, o aluno que obtiver frequência mínima de 75% das aulas, receberá o certificado de
conclusão de curso de extensão da UNATI, certificando os que concluírem como promotores de
saúde para a terceira idade.
1.8 O curso, turma 2018-2, terá excepcionalmente carga horária total de 100 horas, incluindo os
componentes curriculares abaixo especificados:
2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 25vagas para pessoas a partir de 60 anos obedecendo ao critério de 100% das
vagas para os primeiros inscritos, com prioridade para as pessoas com maior idade;
2.2. Os demais inscritos comporão o cadastro de reserva, podendo ou não ser chamados conforme a
necessidade do programa.
2.3. Em caso de não preenchimento das vagas por maiores de 60 anos fica facultado à Coordenação
do projeto o ingresso de alunos com idade inferior à exigida pelo edital para preenchimento das
vagas.
2.4. Estarão aptos a participarem do projeto pessoas que tenham capacidade de leitura e escrita e
que não estejam em tratamento médico que comprometa as atividades do curso.
3 DAS INSCRIÇÕES/MATRÍCULAS
3.1 As inscrições são gratuitas e realizadas por meio do preenchimento de uma Ficha de Inscrição,
cujas informações serão fornecidas pelos candidatos à equipe do projeto Universidade Aberta a
Terceira Idade (UNATI) – registrado na plataforma on-line do Sistema de Informação e Gestão de
Projetos (SIGProj) com o número N°: 305854.1680.193625.15052018. Realizado em parceria com
a Universidade Livre, ligada à Secretaria Adjunta de Ensino Superior da Prefeitura de Macaé.
3.2 As inscrições serão ser realizadas presencialmente nos dias 10, 11, 15 e 16 de outubro, nos
seguintes locais em horário de expediente:
Cidade Universitária – Secretaria Adjunta de Ensino Superior
Terceiro andar do antigo prédio da FUNEMAC - Sala da UNIVERSIDADE LIVRE
Rua Aloísio da Silva Gomes 50 Granja dos Cavaleiros - Macaé email: unilivre@gmail.com
Telefone: (22) 33991800 Ramal 1858 – Horário de das 09 às 17 horas.
Programa Integral de Saúde do Idoso (PAISI) Rua Doutor Bueno, 190 – Imbetiba - Macaé Telefone: (22) 2759-9504 - Horário de das 08 às 12 horas.
3.3 Não serão aceitas inscrição via postal, via Internet e/ou via correio eletrônico, será aceito a
forma presencial, pelo interessado ou por procuração.
4 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 No ato da Inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (a ser retirada no local);
b) 02 fotos 3x4 atuais;
c) Cópia do RG e do CPF;
d) Comprovante de Endereço.
5 DA SELEÇÃO
5.1 Serão Selecionados os 25 primeiros inscritos por ordem de chegada com prioridade para as
pessoas com idade maior ou igual a 60 anos.
5.2. No ato da inscrição, o candidato responderá um questionário sobre sua saúde e informações
sociodemográficas.
5.3 O candidato no ato da entrega da documentação deve trazer toda a documentação original para
verificação. NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO ORIGINAL
OU ENVIADOS VIA CORREIOS OU ENTREGUES POSTERIORMENTE.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 A relação dos candidatos aprovados será publicada no dia 18 de outubro de 2018 por mensagem
telefônica, email, no site da UFRJ - Campus Macaé (www.macae.ufrj.br) e também nos locais de
inscrições citados no item 3.2 no horário de 09 às 17 horas.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os casos omissos e situações não previstas no edital serão dirimidas pela Coordenação do
projeto Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) – registrado na plataforma online do
Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj) com o número N°:
305854.1680.193625.15052018.
7.2. Todas as publicações deste edital serão feitas exclusivamente nos sites da UFRJ Macaé e
também da prefeitura de Macaé.
7.3. A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira responsabilidade
deste.
7.4. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
7.5. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral da coordenação do projeto, seja por motivo de interesse público ou exigência
legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
7.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações
referentes a este Edital.
7.7. Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado que
tenha participado do Processo Seletivo mediante apresentação de documentos ou declaração de
informações falsas.
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7.8. Caso não acudirem interessados ou não haja candidatos selecionados para as atividades, a
Coordenação do projeto se resguarda ao direito de convidar outras pessoas(no município de Macaé
e região), desde que, comprovadamente, preencham os requisitos necessários para o fiel
desempenho dos encargos, consoante estabelecido neste edital.
7.9. A Classificação no presente processo seletiva NÃO implica em direito à vaga, e sim em
expectativa de direito, o que vai determinar a matrícula é a disponibilidade do número de vagas a
serem preenchidas por ordem de inscrição.
7.10. As situações não previstas por esse edital serão julgadas pela Comissão de Processo Seletivo
do projeto, composta por seus coordenadores apresentados a seguir:


Prof. Dr. Moisés C. Marinho Cavalcante, Coordenador Geral projeto Universidade Aberta a
Terceira Idade (UNATI) – registrado na plataforma online do Sistema de Informação e
Gestão de Projetos (SIGProj) com o número N°: 305854.1680.193625.15052018.



Profª Drª Raquel Silva de Paiva - Colaboradora no projeto Universidade Aberta a Terceira
Idade (UNATI).



Profª Drª Adriana Bispo Alvarez.



Prof. Dr. Paulo de Tarso de Castro Peixoto – Secretaria Adjunta de Ensino Superior –
Coordenador da Universidade Livre.



Profª Vanda Vasilenskas - Secretaria Adjunta de Ensino Superior – Coordenadora
Pedagógica da Universidade Livre.



Profº Dr. Marcio Magini – Secretaria Municipal Adjunto de Ensino Superior – Secretário e
Profº da UFRJ.

Macaé 01 de outubro de 2018
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