
 
 

 
 

 
 



O Curso de Saúde do Idoso, ofertado pela 
UECE em sua 9ª turma, abordará as múltiplas 
dimensões do envelhecimento humano, suas 
representações e repercussões na sociedade 
brasileira. 
 
OBJETIVOS 
 

- Contribuir para o desenvolvimento dos 

conhecimentos teórico-metodológicos 

necessários para a compreensão do 

processo de envelhecimento em seus 

aspectos biológicos, psicológicos, sociais 

e culturais; 

- Possibilitar ao aluno planejar pesquisas e 

trabalhos científicos voltados para 

assuntos correlatos ao envelhecimento; 

- Oferecer aos profissionais da área, uma 

visão multidisciplinar voltada para os 

aspectos do envelhecimento humano; 

- Conhecer as metodologias de 

planejamento de ações estratégicas de 

intervenção, bem como identificar e 

valorizar os instrumentos de intervenção 

e de gestão. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 

Diploma de curso superior (cópia e original para 
conferência) 
Histórico Escolar (graduação) 
RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de 
residência 
Curriculum Vitae 
 

As inscrições deverão ser realizadas na 
Secretaria Acadêmica do Curso (localizada 

no Nectar) 

PÚBLICO-ALVO 
 
Profissionais de nível superior da área de saúde e 
afins. 
 
COORDENAÇÃO 
 
Profa. Dra. Derlange Belizário Diniz 
Email: derlange.diniz@uece.br 
 
DISCIPLINAS 
 
Fisiologia e Metabolismo no Envelhecimento  

Educação em saúde  

Gestão e Políticas Públicas de Programas ao Idoso 

Patologias no Envelhecimento 

Interação medicamentosa no envelhecimento 

Epidemiologia do Envelhecimento 

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico 

Saúde Mental no Idoso 

Atividade Física no Envelhecimento 

Alimentação do Idoso 

Tópicos Especiais em Gerontologia 

Ações Multidisciplinares ao Idoso 

Monografia 

CARGA HORÁRIA TOTAL 450 horas/aula 

 
OFERTA DE DISCIPLINAS 
Em sábados alternados: 
8h às 12h e 13h às 17h 
 
ATENÇÃO: Em situações especiais e na parte 
prática do curso a coordenação reserva-se o direito 
em ofertar aulas em sábados consecutivos. 

 
FUNCIONAMENTO 
Audiovisual do NECTAR – Núcleo 
Experimental em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos Regionais CCS/UECE - Av. 
Paranjana, 1700 - Campus do Itaperi - Fortaleza 
- CE - CEP: 60740-000. 

INSCRIÇÕES 
 
Até o dia 30 de abril de 2013 
 
 
PROCESSO SELETIVO 
 
Data: 04 de maio de 2013 
 
Modalidade: Análise do Histórico Escolar, do  
Curriculum Vitae e Entrevista (Fica a cargo da 
Coordenação do Curso à marcação do dia, hora e local 
das entrevistas) 
 
Resultado da seleção: 06 de maio de 2013 
 
 
NÚMERO DE VAGAS: 40 
 
CRONOGRAMA 
 
Matrícula: 11 de maio de 2013 
 
Início das aulas: 18 de maio de 2013 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO/INFO 
 
NECTAR: 3101.9819 / 3101.9784 
www.saudedoidoso.net 

É possível realizar a PRÉ-inscrição através do site. 
 
INVESTIMENTOS 
Inscrição: R$ 70,00 (setenta reais) 
Matrícula: 270,00 reais + 17 parcelas de 270,00 
reais. 
 

OBS: Não haverá devolução de taxa de inscrição sob 
qualquer motivo. 
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