
UNCISATI 

 

A Universidade Aberta à Terceira Idade - UNCISATI -  é um Projeto de 

Extensão da UNCISAL e pioneira no Estado de Alagoas. Iniciou suas primeiras 

turmas em agosto de 2006, e continua oferecendo atividades ao público acima 

de 50 anos. Anualmente, a UNCISATI disponibiliza uma média de 300 vagas 

por ano, distribuídas entre o curso "Envelhecimento Ativo" e diversas Oficinas 

terapêuticas e de capacitação. Todas as atividades tem duração de um ano, 

finalizando com a formatura dos participantes. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

 Favorecer a atualização de conhecimento na área de Gerontologia; 

 Estimular integração social, exercício de cidadania, prevenção e 

promoção da saúde;  

 Inserir elementos que favorecem a ampliação de expectativas e 

qualidade de vida;  

 Contribuir na formação prática e teórica dos estudantes de graduação; 

 Produção e divulgação de conhecimento na área de Gerontologia. 

 

 

REGULAMENTO  

 Idade mínima de 50 anos; 

 Os alunos do programa Universidade Aberta à Terceira Idade são 

vinculados a este projeto, não recebendo número de matrícula da 

UNCISAL e tendo direito apenas certificado de participação, emitido pela 

Pró-Reitoria de Extensão, mediante cumprimento das exigências de 

frequência (o aluno deverá cumprir no mínimo  75% da carga horária do 

curso e/ou oficina); 



 Só receberá certificado quem estiver devidamente matriculado na 

UNCISATI; 

 As vagas são limitadas, e serão preenchidas por ordem matrícula; 

 Caso o idoso já tenha participado do ano anterior, não poderá se 

inscrever na mesma oficina, dando oportunidade para quem ainda não 

fez;  

 As oficinas são oferecidas anualmente e a matrícula é sempre no início 

do ano, com taxa única de inscrição de R$20,00 (vinte reais). Caso haja 

desistência no início do semestre, será convocada a lista de espera.  

 

Projeto Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL 

Horário de Atendimento: 

      Segunda a Sexta-feira 

        De 13h30 às 17h 

        Telefones: (82) 3315 6725 / 3315 6734 

        

       Campus Governador Lamenha Filho  

       Rua Dr. Jorge de Lima 113  

       Trapiche da Barra – Maceió - Alagoas  

 

Oficinas Oferecidas (OBS.: MANTER O LINK DA PROGRAMAÇÃO) 

 


