
 

CHAMADA INTERNA 004/2019 - PROEXT - UNIRV 

PROGRAMA TERCEIRA IDADE – UNIVERSIDADE FÊNIX 

 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) da Universidade de Rio Verde 

(UniRV), no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital do Programa Terceira 

Idade - “Universidade Fênix”, dirigido a pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais. 

 

1. Objetivo 

 O Programa Terceira Idade da UniRV tem o objetivo de promover a integração 

entre a UniRV e a comunidade da melhor idade da cidade de Rio Verde, por meio da 

oferta de oficinas de artes, teatro, dança, canto e música, bem como da participação nas 

aulas dos diferentes cursos superiores oferecidos pela UniRV, junto a professores e alunos 

de graduação.  

 

2. Prazo de Duração e Programação 

2.1. O referido programa tem previsão de duração de 1 (um) ano, com início a 

partir de 07 de agosto de 2019, às 19 horas, no auditório do Bloco Administrativo, 

havendo a emissão de certificado de conclusão para cada um dos participantes. 

2.2. No Período compreendendo entre 07 de agosto a 06 de novembro de 2019, as 

aulas ocorrerão às segundas, quartas e sextas das 19h00 às 22h00. No período 

compreendendo entre 08 de novembro a 06 de dezembro de 2019, as aulas ocorrerão às 

segundas, quartas e sextas das 07h00 às 10h30. 

Período Horário 

07 de agosto a 06 de novembro  19:00 às 22:00 horas 

08 de novembro a 06 dezembro 07:00 às 10:30 horas 

 

3. Período de inscrições    

 As inscrições poderão ser realizadas por meio do preenchimento de duas vias do 

formulário (ANEXO), as quais deverão ser entregues na sala da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura da UniRV (Bloco Administrativo) nos seguintes dias e horários:   

 - Inscrições de 13 de maio a 28 de junho das 7h às 11h e das 19h às 22h00. 

  

4. Critérios de seleção  



 

 Serão selecionados os primeiros 20 (vinte) inscritos que contemplarem os 

seguintes critérios:  

  - Idade igual ou superior a 60 anos (apresentar documento de identificação); 

  - Residir na cidade de Rio Verde (apresentar comprovante de endereço 

atualizado);  

 - Ter disponibilidade nos horários e dias previstos para realização das atividades 

do programa; 

 - Possuir condições próprias de se transportar (vir para as atividades e voltar para 

casa). 

 

Rio Verde, GO, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Vanessa Renata Molinero de Paula 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

UniRV – Universidade de Rio Verde 

Portaria no 1.535/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULÁRIO 

  

Nome: ________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_____ Sexo: ___________________________________ 

CPF:  _____________________________ RG: _______________________________  

Telefones para contato: ___________________________________________________ 

Endereço (anexar cópia do comprovante de endereço): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Declaro possuir condições de ir e voltar de todas as atividades propostas, sem o auxílio 

da Universidade.  

 

Rio Verde, Goiás, ___ de ______________ de 2019. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Participante 


