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PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 
“UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IADADE DA UNCISAL” - UNCISATI

EDITAL N.º 003/2012 - UNCISAL
 

O Programa de Extensão Interdisciplinar Pró-Idoso - PEIPI, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
(UNCISAL), torna público pelo presente edital que estão abertas as inscrições para Mo-
nitoria no Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL – UN-
CISATI”, coordenado pela Jornalista Dandara Cardoso Silva. 

I. Das Disposições Preliminares:

1. O Processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da Coordenação do 
Projeto  de  Extensão  “Universidade  Aberta  à  Terceira  Idade  da  UNCISAL  – 
UNCISATI”, obedecidas às normas deste Edital;

2. Serão ofertadas 60 vagas aos estudantes de Graduação de qualquer Instituição 
de Ensino, período e área de conhecimento. 

II. Do Resumo do Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade da 
UNCISAL – UNCISATI”:

O Projeto  tem como  objetivo  desenvolver  ações  com ênfase  na  reintegração 
social,  através  de  atividades  de  educação,  cultura  e  lazer,  interagindo  com  outros 
setores da sociedade, contribuindo para a qualidade de vida de participantes acima de 
50 anos, ao mesmo tempo em que amplia oportunidades educacionais com abertura de 
novas linhas de ensino, pesquisa e extensão contribuindo na formação prática e teórica 
dos estudantes de graduação na condição de monitoria.

A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL é pioneira no Estado de 
Alagoas,  iniciando  suas  primeiras  turmas  em  agosto  de  2006.  Oferece  anualmente 
aproximadamente  300  vagas  distribuídas  entre  o  curso  “Envelhecimento  Ativo”  e 
diversas Oficinas terapêuticas e de capacitação.

III. Da Finalidade do Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade 
da UNCISAL – UNCISATI”:

1. Favorecer a atualização de conhecimentos na área de Gerontologia;

2. Estimular integração social, exercício de cidadania, prevenção e promoção da sa-
úde;

3. Inserir  elementos  que favoreçam a ampliação de expectativas  e qualidade de 
vida;
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4. Contribuir na formação prática e teórica dos estudantes de graduação em psicolo-
gia;

5. Produção e divulgação de conhecimento na área de Gerontologia.

IV. Da metodologia:

1. O acesso à UNCISATI se dá através de matrícula na atividade desejada, com 
preenchimento de ficha sócio demográfica;
 

2. São oferecidas anualmente cerca de 300 vagas,  distribuídas entre  o  curso 
“Envelhecimento Ativo” e Oficinas, contemplando as áreas de artes, saúde, 
cultura e cidadania;

 
3. Os facilitadores e demais funcionários são da própria Instituição, profissionais 

convidados  que  desejem  colaborar  voluntariamente  e  estudantes  de 
graduação selecionados como monitores;

4.  As  atividades  acontecem  no  prédio  sede  da  UNCISAL,  podendo  ser 
agendados passeios, eventos, visitas externas e atividades em parceria com 
outras Instituições, com o acompanhamento de facilitadores e monitores;

 
5. A Secretaria da UNCISATI funciona na Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL.

V. Das inscrições no Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade 
da UNCISAL – UNCISAT”I:

1. A pré-inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital,  em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento;

2. As  pré-inscrições  ficarão  abertas  no  período  de  05/03/2012  a  09/03/2012, 
sendo realizadas na Pró-Reitoria  de  Extensão  com o  preenchimento  de  uma 
ficha; 

3. No dia 13/03/2012, todos os pré-inscritos deverão comparecer à sala da PROEX, 
no 3º andar do prédio sede da UNCISAL, das 14:00h às 16:00h onde acontecerá 
uma triagem realizada pela Coordenação do Projeto  para preenchimento das 
vagas existentes;

4. No dia  19/03/2012 será  divulgado  em mural  na  Pró-Reitoria  de  Extensão  da 
UNCISAL o resultado da triagem;

5. No dia  20/03/2012  às 17:00h, será realizada a primeira reunião com os novos 
monitores.
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CRONOGRAMA

DATAS ATIVIDADES

05 a 09 de 03 de 2012 Período para pré-inscrições.

13/03/2012 Entrevista.

19/03/2012 Divulgação do resultado da entrevista.

20/03/2012 Primeira reunião com monitores.

Informações: 

Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL 

(082) 3315-6725 


