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A Universidade Estadual da Paraíba, por intermédio de sua Coordenadoria
Institucional Especial para Formação Aberta à Maturidade - CIEFAM, no uso de suas
atribuições legais, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que ficam
abertas as inscrições PARA O ACESSO AO CURSO: EDUCAÇÃO PARA O
ENVELHECIMENTO HUMANO, objetivando o preenchimento de 110 (cento e dez)
vagas.

I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. A Universidade Aberta à Maturidade - UAMA tem como meta atender a
demanda educativa de pessoas da terceira idade, contribuindo na melhoria das
capacidades pessoais, funcionais e sociais, por meio da formação e atenção
social, que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio, favorecendo uma melhor qualidade de vida,
exclusivamente para pessoas de 60 anos ou mais.
2. O OBJETIVO CENTRAL da UAMA é capacitar os idosos com vistas à inclusão
social e melhoria da qualidade de vida e esse processo se dá pela participação
em aulas e outras atividades educacionais que favoreçam conhecimentos
fundamentais e necessários nas áreas de saúde, cultura, lazer e direitos, assim
como desenvolver a autonomia, participação e integração dos idosos,
estimulando a troca de experiências intergeracionais.
II – DOS REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO
1. Os requerimentos de inscrição deverão ser feitos de forma presencial nos dias 6
e 7 de fevereiro de 2017, das 7 às 13h, na sede da UAMA, localizada na Rua
Domitila Cabral, 225, Campus Bodocongó, Campina Grande – PB.
2. Para solicitação da inscrição, o idoso deverá apresentar os seguintes
documentos: cópias de RG, CPF e comprovante de residência e renda, além de 1
(uma) foto 3x4.

III – DAS VAGAS E CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO
1. A Universidade Aberta à Maturidade oferecerá 110 (cento e dez) vagas
distribuídas em duas turmas.
2. As vagas serão preenchidas a partir da análise e parecer de comissão própria de
avaliação, formada por professores, tendo como critérios:
a) Idade a partir de 60 anos;
b) Renda familiar;
c) Disponibilidade para participação das atividades de modo geral;
d) Motivação adequada aos objetivos do programa.
3. Preenchidas as vagas, os demais requerimentos deverão ser considerados como
cadastro de reserva, podendo ser efetivadas as matrículas em casos de
desistência, abandono ou impedimento. Para efeito de constatação de desistência
ou abandono, será considerada a frequência mínima de 75%.
IV – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
1. A lista de idosos aptos à participação no Curso: EDUCAÇÃO PARA O
ENVELHECIMENTO HUMANO, será divulgada no dia 9 de fevereiro de 2017
no site da uepb: www.uepb.edu.br e na sede da UAMA.
2. Os idosos que constem na referida lista deverão se apresentar,
impreterivelmente, no dia 22 de fevereiro de 2017, às 8h, no auditório de
Psicologia, localizado no Departamento de Psicologia da Universidade Estadual
da Paraíba, Campus de Bodocongó, para aula inaugural.

Campina Grande, 02 de fevereiro de 2017.

