Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão com inscrições abertas para o
ano letivo 2019/2020
Com a chegada de mais um ano letivo, a Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão já
abriu as inscrições para o ano 2019/2020.
O período de inscrições irá decorrer até dia 27 de setembro e são dirigidas a todos os cidadãos
com mais de 55 anos.
A pensar num processo mais simplificado e acessível, as inscrições são feitas exclusivamente
online. No entanto, a pensar em todos os que não dispõem de equipamentos informáticos e/ou de
conhecimentos necessários para efetuar a inscrição, as instalações da Universidade Sénior, em
Massamá, têm computadores disponíveis, assim como colaboradores para dar o devido
acompanhamento.
As inscrições presenciais (com acompanhamento) são feitas somente no Espaço “Casa Animada”,
em Massamá, no horário compreendido entre as 9h e as 12h30 e das 14h às 17h, sendo este
também, o horário para as inscrições online, para que todos tenham a mesma possibilidade,
relativamente à disponibilidade das vagas.
Sobre o último ano letivo (2018/2019)
A Universidade Sénior foi equipada com uma plataforma de gestão de recursos que permitiu
potencializar os recursos humanos, melhorando também os serviços e o apoio aos utentes. Esta
medida teve também uma vertente ambiental e sustentável, com a redução da utilização de papel.
A Universidade Sénior, com o seu leque diversificado de disciplinas, as suas dezenas de
professores e os mais de 350 alunos, deu continuidade ao combate ao isolamento da população
sénior, estimulando as suas capacidades cognitivas e físicas, num ambiente saudável de convívio
e partilha social. Para além das disciplinas lecionadas, as várias atividades e eventos que
ocorreram ao longo de todo o ano letivo, proporcionaram a todos os intervenientes, mais um ano
rico em conhecimento e partilha.
Para saber todas as atividades, consulte o cartaz abaixo (as datas/locais poderão sofrer alterações
que serão atempadamente comunicadas).
Mais informações em www.uf-massamamabraao.pt
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