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CHAMADA ESPECIAL PROEX Nº001/2019

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA TERCEIRA IDADE

A PROEX está realizando uma chamada Especial para organização de Programa

Institucional do UNATI, Universidade Aberta da Terceira Idade, o programa visa oferecer a

oportunidade de aproximação da população acima de 60 anos para atividades realizadas e

promovidas pela UEL para esta população.

O UNATI é compreendido como um conjunto de ações destinadas a atingir os

seguintes objetivos:

* Promover a participação de idosos do município de Londrina e região metropolitana,
em atividades na Universidade Estadual de Londrina.

* Capacitar acadêmicos, profissionais técnicos e docentes em diversas áreas do

conhecimento para atuarem de maneira eficaz e com compromisso ético diante do contexto da

pessoa idosa.

* Assessorar órgãos públicos e privados a respeito de políticas públicas voltadas às

questões do envelhecimento humano.

Esperamos congregar docentes e agentes universitários que tenham interesse em

desenvolver atividades para e/ou com a pessoa idosa.

As atividades podem ser das mais diferentes características de inclusão:

1) idosos como participantes, por exemplo: palestras, cursos, atividades esportivas e

culturais, entre outros;

2) idosos como protagonistas, por exemplo: programas de rádio e TV, ações

solidárias, debates sobre políticas públicas, capacitações e trocas de saberes com acadêmicos,

docentes e agentes universitários da UEL.

Cronograma
Inscrições dos interessados em compor a equipe do UNATI: 20 de maio a 14 de junho de
zoíg

Reunião de consolidação da Equípe e aprimoramento da proposta: 17 de junho as 14h, na
Sala Ana Ito/PROGRAD

Os interessados deverão enviar ao e-mail proex@uel.br. Contendo nome, formas de contato, área
de atuação.

Londrina, 20 de maio de 2019.

Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensâo, Cultura e Sociedade
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