
 

 

    

PRÓPRÓPRÓPRÓ----REITORIA DE EXTENSÃOREITORIA DE EXTENSÃOREITORIA DE EXTENSÃOREITORIA DE EXTENSÃO    E CULTURAE CULTURAE CULTURAE CULTURA    

    

EDITAL ATIVIDOSO EDITAL ATIVIDOSO EDITAL ATIVIDOSO EDITAL ATIVIDOSO 2019201920192019    ----    IDOSOSIDOSOSIDOSOSIDOSOS    

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco – UPE torna 
pública a abertura de inscrições para seleção de pessoas idosas pessoas idosas pessoas idosas pessoas idosas (com 60 anos ou mais)    
para participar do Projeto de Extensão Universitária ““““ATIVIDOSOATIVIDOSOATIVIDOSOATIVIDOSO    ((((Atividades para Atividades para Atividades para Atividades para 
idososidososidososidosos))))””””, conforme dispõe o presente Edital e seus anexos: 

 

1.1.1.1. Das Das Das Das finalidades finalidades finalidades finalidades e objetivos do pe objetivos do pe objetivos do pe objetivos do projeto ATIVIDOSOrojeto ATIVIDOSOrojeto ATIVIDOSOrojeto ATIVIDOSO::::    

O projeto ATIVIDOSO foi concebido pelo GEPENVH (Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Envelhecimento Humano) da Universidade de Pernambuco – UPE, com o 
intuito de proporcionar a articulação entre a tríade ensino, pesquisa e extensão no 
que tange à realização de atividades de caráter sociocultural, educativo, artístico e 
recreacional para pessoas idosas (com 60 anos ou mais) residentes em Petrolina e 
região. A equipe do ATIVIDOSO realizará encontros semanais para conduzir 
palestras interativas sobre diversos temas, oficinas de desenho, música, fotografia, 
rodas de conversas, entre outras atividades, visando uma melhor qualidade de vida e 
interação social entre discentes de graduação dos cursos de saúde e os idosos de 
Petrolina e região. 

O ATIVIDOSO tem por finalidade contribuir para com o cumprimento da função 
social da UPE, por meio de parcerias com a sociedade civil, visando à implementação 
de atividades socioeducativas voltadas à melhora da qualidade de vida das pessoas 
idosas de nossa região. 

 

O ATIVIDOSOATIVIDOSOATIVIDOSOATIVIDOSO tem como objetivos: 

Objetivo GeralObjetivo GeralObjetivo GeralObjetivo Geral    

Proporcionar a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, no que tange a 
realização de atividades de caráter sociocultural, educativo, artístico e recreacional 
para pessoas idosas de Petrolina e região. 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficosEspecíficosEspecíficos 

 Propiciar uma relação teórico-prática, envolvendo pessoas idosas, discentes e 
docentes dos cursos de graduação em áreas das Ciências da Saúde (Educação 
Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Medicina, Nutrição e Psicologia). 

 Possibilitar um campo para aplicação prática de resultados de pesquisas científicas 
produzidas pelo GEPENVH, bem como por outros grupos de pesquisa regionais, 
nacionais e internacionais.    

    



 

 

 

2.2.2.2. Do localDo localDo localDo local,,,,    diasdiasdiasdias    e horáriose horáriose horáriose horários    de realização do projetode realização do projetode realização do projetode realização do projeto    

2.1 As atividades do projeto ATIVIDOSO ocorrerão às sextas-feiras de 05/04/2019 a 
06/12/2019, das 8:00 às 10:00das 8:00 às 10:00das 8:00 às 10:00das 8:00 às 10:00    (primeira turma) e(primeira turma) e(primeira turma) e(primeira turma) e    10:00 às 1210:00 às 1210:00 às 1210:00 às 12:00:00:00:00    ((((segunda segunda segunda segunda turma)turma)turma)turma), 
na sala 02 do bloco B da UPE Campus Petrolina; 

2.2 Caso haja necessidade de alterção do local, dias e horários, por demanda 
instituicional da UPE Campus Petrolina, os participantes do ATIVIDOSO serão 
comunicados com sete (sete) dias de antecedência. 

 

3.3.3.3. DasDasDasDas    VagasVagasVagasVagas    

O presente Edital destina-se ao preenchimento de 88880000    ((((oitentaoitentaoitentaoitenta) vagas para ) vagas para ) vagas para ) vagas para pessoas pessoas pessoas pessoas 
com 60 anos ou maiscom 60 anos ou maiscom 60 anos ou maiscom 60 anos ou mais, com interesse e disponibilidade de frequentar 
REGULARMENTE as atividades do ATIVIDOSO, nos dias e horários estabelecidos 
no presente Edital. 

 

4.4.4.4. DasDasDasDas    inscriçõesinscriçõesinscriçõesinscrições    

4.1.4.1.4.1.4.1. Dos locais e horários Dos locais e horários Dos locais e horários Dos locais e horários     

As inscrições serão realizadas no LABIAFH (Laboratório de Biomecânica e 
Atividade Funcional Humana) da UPE Campus Petrolina, nos seguintes dias e 
horários: 

- 18181818    a 29a 29a 29a 29    de março de 2019, das de março de 2019, das de março de 2019, das de março de 2019, das 8888:00 :00 :00 :00     às 12:00 e das 14:00 às às 12:00 e das 14:00 às às 12:00 e das 14:00 às às 12:00 e das 14:00 às 18181818:00:00:00:00. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Das formas de inscriçãoDas formas de inscriçãoDas formas de inscriçãoDas formas de inscrição    

4.2.1 A inscrição deverá ser realizada, OBRIGATORIAMENTE, na forma 
presencial;    

4.2.2 Não serão aceitas inscrições por e-mail, ligações telefônicas, ou mensagem de 
WhatsApp.    

4.2.3 Será aceita apenas uma inscrição por candidato;    

4.2.4 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar 
as condições estabelecidas no presente Edital;    

4.2.5 Não será possível a realização da inscrição em qualquer outro horário ou local 
diferente do que foi estabelecido neste Edital.     

 

4.34.34.34.3 Das eDas eDas eDas etapas e critérios de seleçãotapas e critérios de seleçãotapas e critérios de seleçãotapas e critérios de seleção    

4.3.1 O preenchimento das vagas dar-se-á pelos primeiros 80 idosos inscritos no 
projeto ATIVIDOS; 

4.3.2 Após encerramento das vagas, o idoso entrará em lista de espera e, caso haja  
desistência de algum idoso, o próximo idoso da lista será contatado pela 



 

 

equipe do ATIVIDOSO, seguindo a ordem de realização de inscrição; 

 

4.3.3 Os resultados finais do processo seletivo do presente Edital serão divulgados 
no dia 02020202    de de de de abrilabrilabrilabril    de 2019de 2019de 2019de 2019 no website da UPE Campus Petrolina, cujo 
endereço eletrônico é:  http://www.upe.br/petrolina/ 

 
5.5.5.5. Dos anexos deste EDos anexos deste EDos anexos deste EDos anexos deste Editalditalditaldital    

5.15.15.15.1 Constituem anexos deste Edital: 

- Formulário de inscrição (ANEXO 1); 

- Termo de adesão e compromisso (ANEXO 2). 

 

6.6.6.6. Dos documentosDos documentosDos documentosDos documentos    e etapase etapase etapase etapas    necessárinecessárinecessárinecessáriaaaas às às às à    inscrição inscrição inscrição inscrição     

6.16.16.16.1 Fotocópia de documento de identificação com foto; 

6.26.26.26.2 Fotocópia do cadastro de pessoa física (CPF); 

6.36.36.36.3 Fotocópia do comprovante de reseidência atualiado; 

6.46.46.46.4 Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO 1); 

6.56.56.56.5 Termo de adesão e compromisso devidamente preenchido (ANEXO 2). 

 

7.7.7.7. Das condições para continuidade de participação Das condições para continuidade de participação Das condições para continuidade de participação Das condições para continuidade de participação nononono    ProjetoProjetoProjetoProjeto    

7.17.17.17.1 O idoso matriculado no projeto ATIVIDOSO deverá cumprir, pelo pelo pelo pelo menosmenosmenosmenos, 75% 
(setenta e cinco por cento) das atividades mensais para que possa continuar nas 
atividades do ATIVIDOSO; 

7.27.27.27.2 Caso não seja alcançado esse percentual a cada mês, o idoso será desligado do 
projeto, para que assim seja dada a oportunidade a outro idoso (próximo da lista 
de inscrição) à participar das atividades do projeto. 

 

Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, Observação: o candidato que prestar declaração falsa ou inexata, ouououou    qualquer qualquer qualquer qualquer 
documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo.documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo.documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo.documento, ainda que verificada, posteriormente, será excluído do processo seletivo.    

    

8.8.8.8. Da homologação e Da homologação e Da homologação e Da homologação e reconsideração dasreconsideração dasreconsideração dasreconsideração das    inscriçõesinscriçõesinscriçõesinscrições    

8.18.18.18.1 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem toda à documentação 
exigida deste Edital; 

8.28.28.28.2 Ao término do prazo das inscrições nenhum documento poderá ser acrescido ao 
processo de inscrição. 

 

 

 



 

 

9.9.9.9. Da ciência eDa ciência eDa ciência eDa ciência e    aceitaçãoaceitaçãoaceitaçãoaceitação    

Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas 
estabelecidas neste Edital para realização do processo seletivo. 

 

10.10.10.10. Da publicação dos resultadosDa publicação dos resultadosDa publicação dos resultadosDa publicação dos resultados    

Os resultados finais do processo seletivo serão divulgados no dia 00002222    de de de de abril abril abril abril de de de de 
2019201920192019 no website da UPE Campus Petrolina, cujo endereço eletrônico é:  
http://www.upe.br/petrolina/ 

 

11.11.11.11. Do cronograma de execução das etapas deste EditalDo cronograma de execução das etapas deste EditalDo cronograma de execução das etapas deste EditalDo cronograma de execução das etapas deste Edital    

11.111.111.111.1 Lançamento do Edital: 15 de março de 201915 de março de 201915 de março de 201915 de março de 2019; 

11.211.211.211.2 Inscrições: 18 a 2918 a 2918 a 2918 a 29    de marçode marçode marçode março    de 2019de 2019de 2019de 2019; 

11.311.311.311.3 Seleção interna: 01010101    de de de de abrilabrilabrilabril    de 2019de 2019de 2019de 2019; 

11.411.411.411.4 Publicação do resultado final: 02: 02: 02: 02    de de de de abrilabrilabrilabril    de 2019de 2019de 2019de 2019. 

    

12.12.12.12. Do arquivamento dos documentos dosDo arquivamento dos documentos dosDo arquivamento dos documentos dosDo arquivamento dos documentos dos    candidatoscandidatoscandidatoscandidatos    

Não haverá devolução de documentos em fotocópias dos candidatos que aderirem ao 
processo seletivo previsto no presente Edital.  

 

 

 

 

 

Petrolina, 15 de março de 2019. 

 

Prof. Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UPE  

  



 

 

    

ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ANEXO 1 ----    FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO    

    

DADOS PESSOAIS:DADOS PESSOAIS:DADOS PESSOAIS:DADOS PESSOAIS:    

*Nome do candidato: __________________________________________________________ 

*Data de nascimento________/_________/_________________. 

*RG.:_______________________________     *Órgão exp.: ___________  

*Data de exp.:__________________          *CPF.:__________________________________ 

*Endereço residencial: 

*Logradouro:_________________________________________________________________ 

*Nº:________ *Bairro:_______________________________   Compl.:__________________ 

*Cidade:________________________________________  *CEP:_______________________ 

*Telefone para contato pessoal 1: (____) ___________________ 

Telefone para contato pessoal 2: (____) ___________________ 

Número de WhatsApp: (____) ___________________ 

*Nome de alguma pessoa para contato de emergência:____________________________ 

*Telefone dessa pessoa para contato: (____) ___________________ 

* PREENCHIMENTO OBRIGATÓTIO* PREENCHIMENTO OBRIGATÓTIO* PREENCHIMENTO OBRIGATÓTIO* PREENCHIMENTO OBRIGATÓTIO    

 

Petrolina, ______ de ________ de 2019. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

    

    

    



 

 

    

ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ANEXO 2 ----    TERMO DE TERMO DE TERMO DE TERMO DE ADESÃO E ADESÃO E ADESÃO E ADESÃO E COMPROMISSO COMPROMISSO COMPROMISSO COMPROMISSO     

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

RG. nº. ____________________________ e CPF nº. ___________________________ 

concordo com os termos do Edital ATIVIDOSO 2019, aderindo dessa forma às 

atividades aqui propostas. Declaro também que estou ciente que o não 

comparecimento a pelo menos 75% das atividades mensais do ATIVIDOSO implicará 

em meu irrevogável desligamento do projeto, dando assim minha vaga para o idoso 

subsequente na lista de inscrição. 

 

 

 

Petrolina, ______ de ________ de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 


