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PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA FACILITADORES VOLUNTÁRIOS 
PARA AS OFICINAS DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE ABERTA À 
TERCEIRA IDADE - UNCISATI 

 
CHAMADA Nº. 01/2020 – UNCISAL 

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

UNCISATI, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde 
de Alagoas, torna público pelo presente edital que estão abertas as inscrições para 
FACILITADORES VOLUNTÁRIOS, sem vínculo institucional, para as Oficinas da 
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 – UNCISATI”, 
obedecidas às normas deste Edital; 

2. Serão ofertadas 4 vagas para FACILITADORES VOLUNTÁRIOS, que tenham 
habilidades em ensino, conhecimento teórico/ prático nas oficinas abaixo 
relacionadas, e principalmente habilidade para interagir com pessoas em 
processo de envelhecimento. 

 

II. Histórico 

 
A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL é pioneira no Estado de 

Alagoas, iniciou suas primeiras turmas em agosto de 2006. Oferece anualmente 
aproximadamente 350 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.  

 

III. Objetivos do Projeto 

 
 

1. Desenvolver ações com ênfase na reintegração social; 
 

2. Contribui para a qualidade de vida de participantes com 55 anos ou mais; 
 

3. Ampliar oportunidades educacionais e sociais; 
 

4. Favorecer o convívio intergeracional na promoção de atividades;  

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

6. Estimular integração social e exercício de cidadania; 

7. Contribuir na formação prática e teórica do facilitador; 
 

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

gerontologia e geriatria. 
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IV. Atribuições do facilitador 

 
1. Disponibilizar um plano de ensino e atividades a serem realizadas com os idosos 

(descrição da oficina com os objetivos, plano de ensino, método de 
desenvolvimento, cronograma e materiais necessários); 
 

2. Cumprir a carga horária referente ao ano letivo da oficina que será de março a 
novembro, com recesso em julho. As oficinas tem carga horária semanal de uma 
a duas horas; 
 

3. Caso o voluntário precise desliga-se do projeto, é necessário avisar à 
coordenação com 30 (trinta) dias de antecedência para que sejam tomadas 
devidas providências; 

 
4. Assistir os alunos da graduação (monitores) com relação à frequência, 

assiduidade, interação com o projeto; 
 

5. Gerenciar a frequência dos alunos (idosos participantes); 
 

6. Participar das reuniões com a coordenação do projeto; 
 

7. Assinar o termo de voluntariado. 
  

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

 
1. Para concorrer a facilitador voluntário da UNCISATI o candidato deverá ter 

conhecimento na área que se propõe 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 5/2/2020 a 
11/02/2020, no horário de 9h às 13h. O candidato deverá preencher uma ficha 
de inscrição, com dados pessoais, disponibilidade de horário e entregar cópias 
dos seguintes documentos: RG, CPF, ou carteira profissional ou carteira de 
habilitação, comprovante de residência e da formação (experiência na área); 

 
3. A seleção será realizada no dia 12/02/2020 no horário de 9h às 11h30 na sala 

de reuniões das coordenações de Cursos no 1º andar. Por meio de entrevista 
pela coordenação do projeto. Serão considerados: o perfil do candidato para a 
vaga que se propõe, disponibilidade de horário para a oficina, bem como a 
apreciação do plano de ensino e cronograma apresentado; 

 
4. No 17/02/2019, o resultado será divulgado no site da UNCISAL;  

 
5. No dia 11/03/2019, será feita a 1ª reunião com facilitadores selecionados às 11h, 

no prédio Sede da UNCISAL. 
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VI. CRONOGRAMA 

 
 
DATAS     ATIVIDADES 
 
05/02/2020 a 11/02/2020           Período de inscrições. 

12/02/2020                                            Seleção 

17/02/2020             Resultado 

11/03/2020             Primeira reunião com a coordenação do projeto. 

 

VII. Das vagas para facilitadores das oficinas do Projeto de Extensão 
“Universidade Aberta à Terceira Idade da UNCISAL – UNCISATI”: 

 

Oficinas Número de vagas Pré-requesito 

Informática 1 Professor de Informática 

Dança Sênior 1 Professor de dança 

Exercício físico/ 
fortalecimento 

1 Professor de Educação Física ou 
Fisioterapeuta 

Artes 1 Professor de artes/habilidades em artes 

 
Informações:  
 
Coordenação do Projeto de Extensão UNCISATI. 
 

Profª. Dra. Ana Elizabeth Lins  

(081) 99979-0867 


