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PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA DO PROJETO DE EXTENSÃO 
“UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE DA UNCISAL” - UNCISATI 

 
CHAMADA Nº. 02/2020 – UNCISAL 

 
O Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL – 

UNCISATI”, 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 MONITORIA do Projeto de Extensão “Universidade Aberta à 
Terceira Idade da UNCISAL – UNCISATI”.  

 

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 dos cursos de Graduação das 
Instituições de Ensino Superior do Estado de Alagoas.  
 

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

 
O processo de envelhecimento populacional é uma realidade mundial. 

Inicialmente observado em países desenvolvidos, porém, nas últimas décadas vêm se 
acentuando nos países em desenvolvimento junto com mudanças socioepidemiológicas 
e demográficas, como a diminuição das taxas de natalidade, modificação na área do 
trabalho e avanços científicos e tecnológicos, que possibilitam a ampliação na 
expectativa de vida, principalmente a feminina. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS, 2005), em 2025 a população estimada de idosos será de 1,2 bilhões. 
Devido a isso, surgiu-se a necessidade de políticas e programas que visem o 
envelhecimento ativo, a fim de favorecer a promoção contínua de saúde, participação e 
a segurança aos idosos, tornando-os sujeitos participativos nas relações sociais 
(CAVALCANTI et al, 2016). 

O espaço dos programas de universidade aberta à terceira idade tem propiciado 
oportunidades para a discussão acerca do fenômeno do envelhecimento e para a 
investigação de suas características. Neste contexto, nota-se que o convívio dos idosos 
nesses espaços tem favorecido a ampliação da qualidade de vida, estimulação 
intelectual e a promoção de bem-estar através do estímulo as habilidades individuais e 
de relações interpessoais (CAVALCANTE et al, 2015; DÁTILO, 2012). 

O Projeto Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL tem como objetivo 
desenvolver ações com ênfase na reintegração social, através de atividades de 
educação, cultura e lazer, interagindo com outros setores da UNCISAL e da sociedade. 
Contribui para a qualidade de vida de participantes com 55 anos ou mais de idade, com 
objetivo de promover um envelhecimento saudável, e ao mesmo tempo ampliar 
oportunidades educacionais e sociais.  
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A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL é pioneira no Estado de 
Alagoas, iniciou suas primeiras turmas em agosto de 2006. Oferece anualmente mais de 
400 vagas, distribuídas entre o curso “Envelhecimento Ativo” e diversas Oficinas de 
habilidades. Além disso, cumpri a missão da universidade que é integrar o ensino, a 
pesquisa e a extensão contribuindo na formação prática e teórica dos estudantes de 
graduação na condição de extensão. 

 
 

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

 
1. Favorecer o convívio intergeracional na promoção de atividades;  

2. Favorecer a atualização de conhecimentos na área do envelhecimento;  

3. Estimular integração social e exercício de cidadania; 

4. Contribuir na formação prática e teórica dos estudantes de graduação;  

5. Estimular a produção científica e divulgação de conhecimento na área de 

gerontologia e geriatria. 

V. Das inscrições dos monitores no Projeto de Extensão “Universidade Aberta à 
Terceira Idade da UNCISAL – UNCISATI”: 

 
1. Para concorrer a monitoria do UNCISATI o candidato deverá ter conhecimento e 

concordar com as condições estabelecidas neste Edital, às quais não poderá 
alegar desconhecimentos; 
 

2. As inscrições serão feitas na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), de 17/2/2020 a 
21/02/2020 no horário de 08h30 às 13h. O candidato deverá preencher uma ficha 
de inscrição, com dados pessoais, disponibilidade de horário e texto dissertativo 
sobre o processo de envelhecimento e o Projeto em Questão.  

 
3. A seleção será feita pela coordenação do projeto, através de análise do perfil do 

candidato, disponibilidade de horário para as oficinas, bem como do seu 
desempenho no texto escrito sobre a temática do envelhecimento. O tempo de 
texto terá a duração de 1h no dia 01/3/2020 ás 17h (local a ser divulgado).  

 
4. No dia 6/3/2020, o resultado será divulgado no site da PROEX.  

 
5. No dia 11/3/2020 será feita a 1ª reunião com monitores selecionados às 11:30h, 

no Mini Auditório Prof. Dr. Emil Burihan, situado no térreo da UNCISAL. 
 

CRONOGRAMA 

 
DATAS     ATIVIDADES 
 
17 a 21/02/2020                     Período de inscrições. 
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06/03/2020             Resultado 

11/03/2020             Primeira reunião coordenação e monitores 

selecionados. 

 
Ao final da monitoria o discente receberá um certificado, desde que cumpra suas 
atividades com a carga horária mínima de 75% de presença.  
 
 
Informações:  
Profa Dra Ana Elizabeth Lins 
Fone: (81) 99979-0867 
Coordenadora do Projeto de Extensão Uncisati 
 


