
 

 

 

 

 

 

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS PETROLINA – UPE 

IF SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS PETROLINA 

Inscrições para os módulos da Faculdade Aberta à Terceira Idade – FATI 

 

EDITAL - FATI Nº 10, de 10 de fevereiro de 2017 

 

A coordenação de Pós Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais 

de Petrolina – FACAPE e Universidade de Pernambuco – UPE, Campus Petrolina em 

parceria IF SERTÃO PERNAMBUCANO tornam público as condições para Inscrições 

da FACULDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE – FATI . 

 

1.  Da inscrição/matrícula 

             1.1 O período de inscrição para os cursos oferecidos será de 13 de fevereiro a 

03 de março de 2017, no horário das 09h00min às 12hmin, nas dependência da  

coordenação de Extensão e Cultura da UPE e 15h00min às 18h00min, nas dependências 

da Pós-graduação da FACAPE. 

            1.2 Serão aceitas inscrições até o limite de vagas oferecidas para cada 

turma. 

 

    2.     Dos requisitos para a inscrição: 

            2.1 Ter disponibilidade de tempo para os horários das aulas; 

            2.2 Ter no mínimo 50 anos de idade; 

            2.3 Ter formação escolar em nível fundamental completo ou equivalente. 

 

   3.      Da documentação exigida para inscrição/matrícula: 

            3.1 No ato da inscrição/matrícula o aluno deverá apresentar: 

 - Carteira de identidade original; 

 - Comprovante de residência; 

 - Ficha de inscrição devidamente preenchida. 

  

  4.      Das vagas: 

            4.1 A FATI/FACAPE oferecerá 30 vagas para o módulo de Noções de Direito, 

no turno da tarde; 23 vagas no turno tarde para o módulo de Inclusão Digital; 30 vagas 

para o módulo de Espanhol, no turno da tarde; 30 vagas para Noções de 

Administração/Empreendedorismo, no turno da tarde; 30 vagas para o módulo de 

Formação de Escritores: Cronistas, Contistas e Poetas, no turno da tarde; 30 vagas para 

o módulo de Noções de Saúde, no turno da tarde e 30 vagas para Noções de Inglês I e 

Conversação, no turno da manhã. 



             4.2 Haverá também oferta do módulo Canto/Coral com horário e local 

divulgado no momento da matricula, parceria com o IF Sertão Pernambucano – Campus 

Petrolina. 

 

 

5.         Inicio das aulas: 

            Inicio das aulas: 24 de março de 2017 (aula inaugural), pela manhã, às 8:30hs, 

no auditório da FACAPE. 

 

6.         Da admissão e dias de aula: 

 Os alunos devidamente matriculados cursarão: 

Noções de Direito, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

tarde nas segundas-feiras, das 15hs às 17hs,a começar no dia 27 de março de 2017, na 

FACAPE; 

Noções de Inclusão Digital, cursarão 01(um) módulo com 03(três) horas semanais, no 

turno da tarde, nas terças-feiras , das 14hs às 17hs,a começar no 28 de março de 2017, 

na FACAPE; 

Noções de Espanhol, cursarão 01(um) módulo com 03(três) horas semanais, no turno 

da tarde, nas terças-feiras , das 14:30hs às 16:30hs,a começar no 28 de março de 

2017,na UPE; 

Noções de Administração/Empreendedorismo, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) 

horas semanais, no turno da tarde, nas quartas-feiras, das 15hs às 17hs, a começar no dia 

29 de março de 2017, na FACAPE;  

Noções de Formação de Escritores: Cronistas,Contistas e Poetas cursarão 01(um) 

módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da tarde, nas quintas-feiras, das 15hs às 

17hs, a começar no dia 30 de março de 2017, na UPE;  

Noções de Saúde, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

tarde, nas sextas-feiras, das 15hs às 17hs, a começar no dia 31 de março de 2017, na 

UPE;  

Noções de Inglês I, cursarão 01(um) módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da 

manhã, aos sábados, das 08hs às 10hs. E, Inglês - Conversação, cursarão 01(um) 

módulo com 02(duas) horas semanais, no turno da manhã, aos sábados, das 10hs às 

12hs a começar no 01 de abril de 2017, na UPE.   

  

7.       Das disposições finais: 

          7.1 Não será admitido a complementação documental fora do prazo fixado para 

inscrição/matricula; 

         7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da FATI. 

 

O presente edital entra em vigor nesta data 

 

Petrolina-PE, 10 de fevereiro de 2017. 

 

 

Profª Vânia Lasalvia 

Diretora Acadêmica da FACAPE 

 

 

Profª Marianne Louise Marinho Mendes 

Diretora da UPE – Campus Petrolina 



 

 

Profº Carlos Gonçalves de Andrade Neto 

Coordenador de Pós graduação da FACAPE 

 

 

Profº Mário Ribeiro dos Santos  

Coordenador de Extensão e cultura da UPE – Campus Petrolina 

 

 

Profª Msc. Thereza Christina da Cunha Lima Gama 

Coordenadora do projeto de Extensão FATI- FACAPE/UPE 

 

 

Pró-reitor de Extensão e Cultura – IF Sertão Pernambucano 

 


