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01. As inscrições para o Curso UATI serão feitas no dia 26 de fevereiro de 2014, às 14:00 h, na Sala 

B.13, o número de vagas é 60 (sessenta). 

 

02. A documentação para inscrição é a seguinte. 

 a) 2 fotos ¾ recentes 

 b) Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF 

 c) Fotocópia do comprovante de endereço  

       d) Fotocópia do Comprovante de Escolaridade  (ser alfabetizado) 

 e) Termo de compromisso de frequência (será preenchido e assinado no dia da inscrição) 

 f) Preenchimento de uma ficha cadastral (será preenchido e assinado no dia da inscrição) 

 g) Exame Médico - UEPG - Marcar consulta: (42) 3220-4369    (após a inscrição e gratuito) 

 h) Valor da inscrição R$ 30,00 (trinta reais) ( no dia da inscrição) 

 i)  Valor das mensalidades R$30,00 (trinta reais)  

 

03. O Curso tem um ano e meio de duração. 

 

04. O período de realização do Curso é de março de 2014 a julho do ano subsequente. 

 

05. As  atividades são divididas em: 

a) Atividades obrigatórias para todos (I e II semestres), aulas teóricas sobre vários aspectos de 

interesse dos idosos, sempre nas segundas-feiras, das 14h00min às 16h30min.  

Esse horário deverá ser respeitado tanto na entrada como na saída. 

 

b) Atividades optativas (I, II e III semestres) 

 

(    ) Ginástica Localizada:  alongamento e Musculação  

(    ) Natação e Hidroginástica  

(    ) Dança de Salão  

(    ) Dança circular 

(    ) Brinquedos e Brincadeira 

(    ) Contador  de história 

      (    ) Arte e Cultura Gaúcha 

 

 (    ) Inglês  

 (    ) Espanhol  

 (    ) Informática  

 (    ) Pintura em Tela  

  (    ) Artesanato  

  (    ) Curso de maquiagem 

 

(   )  Coral – Grupo de Seresta,         (  )  Teatro – Grupo de Teatro 

(   )  Modalidades Esportivas,         (  )  Caminhada 

 

 
c) Atividades turísticas ( I, II e III  semestres) durante o ano, serão realizados alguns passeios 

turísticos na região, com a adesão dos alunos. 
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06. Atividades de Inserção Comunitária. 

 Serão realizadas atividades filantrópicas e assistenciais no último semestre letivo (III semestre), as 

segundas-feiras, das 14h00minh às 16h30minh. Essas atividades são obrigatórias. 

 

07. Após a conclusão do Curso, os alunos poderão participar das atividades do Curso Universidade 

Continuada para a Terceira Idade - UCTI, que enfoca assuntos diversos, conforme o seu interesse. 

 

08. Os alunos da Universidade Aberta para a Terceira Idade e da Universidade Continuada para a 

Terceira Idade participarão do Grêmio Universidade Aberta para a Terceira Idade - Izidoro Soares 

- GUATI, como associados ou membros da Diretoria, deverão pagar a mensalidade de R$6,00.  

       A Diretoria realizará atividades festivas com a colaboração dos associados. 

 

09. As aulas serão ministradas na sala A.203e A. 101 - B. 09, 10, 11 e 12, PROEX, Pavilhão de 

Esportes, Piscina do Campus, e Laboratório de Informática, conforme a disciplina.  

 

O aluno no ato da matrícula assinará um Termo de Compromisso, que frequentará a UATI 

pelo menos um semestre e que durante sua permanência nas atividades da UATI e UCTI 

recolherá a taxa mensal do GUATI. 

 

10. Nas apresentações do Grupo de Seresta, os alunos usarão um uniforme próprio. Os alunos do 

Grupo de Seresta, do Teatro, terão uma  mensalidade de R$5,00,  por semestre e os alunos de 

Atividades Esportivas, recolherão uma taxa de R$10,00 por semestre.  

       As taxas serão pagas para o respectivo professor no início do semestre letivo. 
 

11. Os cursistas receberão  Carteira de Estudante e poderão fazer uso da Biblioteca, do Restaurante 

Universitário, da Farmácia Escola, Laboratório de Informática, Assistência Médica e Piscina do 

Campus. 

 

12. Para informações, ligar para a  Coordenação da UATI.   

     Telefone:  (42) 3220-3377   -      Profa. Rita (Coordenadora)  

                                                          Teresinha (Secretária)                                                

 

15. Os Cursos objetivam a atualização, aquisição de conhecimento, resgate da dignidade, integração e 

valorização do idoso. 

 

 

 Venha fazer parte dos cursos da UATI  e  UCTI, esperamos você! 

 

 


