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 Capítulo I 

1º - Pertença 

1 – A Universidade Sénior de Manique pertence à Associação 
de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de 
Baixo, com sede na Praceta da Saudade, 22, Manique de 
Baixo, 2645-614 Alcabideche, com o número de 
identificação de pessoa coletiva 503381594. 

 

Capítulo II 

1º - Símbolo 

1 - A Universidade Sénior de Manique adota como sua 
imagem o nome abreviado de UniMa e o símbolo gráfico: 

 

2º - Objetivos 

a) Oferecer aos alunos, um espaço de vida socialmente 
organizado e adaptado às suas idades, para que possam 
viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação 
social; 

b) Proporcionar aos alunos a frequência de aulas onde os 
seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados e 
ampliados; 

c) Desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos; 

d) Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem 
incentivos e estímulos a um são espírito de convivência e de 
solidariedade humana e social; 

e) Divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e 
valores; 

f) Fomentar e apoiar o voluntariado social. 
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 3º - Organização e Recursos Humanos 

1 – A Direção da Associação de Apoio Social Nossa Senhora 
das Neves é o órgão diretivo da Universidade Sénior de 
Manique, e deve nomear um Responsável e um 
Coordenador pela atividade da UniMa. 

2 – Compete ao Responsável nomeado pela Direção, 
supervisionar as atividades regulares da UniMa; promover 
novos serviços e representar a Universidade Sénior. 

3 – Compete ao Coordenador coadjuvar o Responsável, 
executando o plano de atividades, representá-lo nas suas 
ausências e impedimentos, promover contactos para 
angariação de professores e assegurar o normal 
funcionamento das atividades da UniMa. 

4 – A UniMa conta com a participação de professores e 
colaboradores voluntários ao abrigo da Lei 71/98 de 3 de 
novembro sobre o voluntariado. 

 

4º - Instalações 

1 – A UniMa desenvolve as suas atividades nas instalações 
da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves 
de Manique de Baixo, Praceta da Saudade, 22, Manique de 
Baixo, 2645-614 - Alcabideche. 

5º - Capacidade de admissão 

1 – A UniMa admite alunos de ambos os sexos, em número 
adequado à disponibilidade das instalações. 

2 – Durante o período de pandemia provocada pela Covid-19, 
dá-se preferência à integração de alunos(as) com a 
vacinação completa neste contexto, com o intuito de melhor 
salvaguardar os utilizadores da Associação. Ficam sujeitos 
a aprovação especifica da Direção os candidatos não 
vacinados. 
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 6º - Condições de admissão 

1 – Ter mais de 50 anos. 

2 – Possuir robustez física e psíquica adequada à realização 
das atividades. 

3 – Concordância do aluno com os princípios, os valores e as 
normas regulamentares da Instituição. 

4 – Preenchimento da ficha de inscrição. 

5 – Ser ou fazer-se sócio(a) da Associação, mantendo o 
pagamento das quotas em dia. 

 

7º - Serviços prestados 

1 – A UniMa organiza os seguintes serviços de animação 
sociocultural: 

a) Aulas teóricas e práticas de diversas disciplinas; 

b) Tertúlias, conferências e workshops interdisciplinares; 

c) Almoços e festas comemorativas e de convívio; 

d) Passeios, visitas de estudo e viagens culturais; 

e) Viagem de Finalistas, no final de cada ano letivo; 

f) Grupos recreativos; 

g) Divulgação e informação de serviços destinados aos 
seniores, nomeadamente através da realização de ações 
de sensibilização e informação. 

 

8º - Horários 

1 – As aulas da UniMa funcionam de segunda a sexta-feira, 
entre as 10h00 e as 18h00. 
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 2 – O atendimento presencial a alunos e professores funciona 
de segunda a quinta-feira, entre as 10h00 e as 16h00. 

3 – As restantes atividades podem funcionar durante toda a 
semana, em horários a combinar com os alunos. 

4 – A UniMa funciona entre setembro e junho, sendo as aulas 
interrompidas no Natal, no Carnaval e na Páscoa. 

5 – O início e término dos anos letivos é anunciado 
atempadamente antes do início de cada ano letivo, sendo o 
seu início em setembro e o fim em junho. 

 

9º - Inscrições 

1 – Não havendo vagas para todos os inscritos em 
determinada disciplina ou atividade, atuarão os seguintes 
critérios, pela seguinte ordem de prioridade: 

a) Alunos com frequência regularizada;  

b) Ordem cronológica de inscrição. 

 

10º - Comparticipações dos alunos 

1 – Matrícula anual 10 €. 

2 – Mensalidade 15 €; 

3 – Em cada ano letivo o aluno pagará o valor do seguro de 
acidentes escolar, no valor de 7,50 €. 

4 – A Universidade poderá disponibilizar disciplinas extras que 
serão pagas de acordo com valor a estipular pela Direção. 

5 – A mensalidade é paga na secretaria até ao dia oito do mês 
em curso. 

6 – Os valores acima mencionados poderão ser atualizados 
todos os anos, no início de cada ano letivo. 
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 7 – Perante ausências de pagamento superiores a 60 dias a 
UniMa poderá vir a suspender a permanência do aluno até 
regularização dos pagamentos, após ser realizada uma 
análise individual do caso. 

 

11º - Receitas 

a) As mensalidades dos alunos; 

b) As comparticipações de entidades públicas ou privadas; 

c) Os donativos ou patrocínios; 

d) A venda de serviços ou produtos; 

e) Realização de atividades extras. 

 

12º - Deveres dos alunos 

a) Manter um bom relacionamento com os outros alunos, 
professores, funcionários e com a instituição em geral; 

b) Pagar atempadamente as mensalidades e o seguro 
escolar; 

c) Receber um recibo dos valores entregues; 

d) Ser assíduo, pontual e responsável; 

e) Participar ativamente nas atividades da UniMa que lhe 
agradem; 

f) Cumprir o regulamento, os valores e ideário da instituição; 

g) Comunicar atempadamente as faltas às aulas. A não 
comparência às aulas 3 vezes seguidas implica a 
eliminação nessa disciplina, com o preenchimento da vaga 
por candidatos em lista de espera; 
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 h) Requerer qualquer alteração ou mudança de disciplina, 
estando sujeito a aprovação e a disponibilidade de vaga; 

i) Comunicar com antecedência a desistência em qualquer 
disciplina; 

j) Caso haja mais do que uma aula por disciplina, cada aluno 
só pode participar numa, mesmo que sejam professores 
diferentes. Salvo em situações de aulas que estejam 
propositadamente divididas ao longo da semana, sendo que 
nestes casos os alunos serão avisados. 

 

13º - Direitos dos Alunos 

a) Conhecer o regulamento da UniMa; 

b) Participar e abandonar a UniMa por vontade própria; 

c) Participar ativamente nas atividades da UniMa; 

d) À individualidade e à confidencialidade; 

e) A reclamar ou indicar sugestões sobre os serviços 

prestados. 

 

14º - Deveres da Universidade Sénior de Manique 

a) Assegurar a boa manutenção das instalações e dos 

serviços; 

b) Cumprir e fazer cumprir o regulamento; 

c) Assegurar o normal funcionamento da UniMa; 

d) Respeitar os deveres e direitos dos alunos; 

e) Promover um seguro escolar para os alunos. 
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 15º - Omissões 

Todas as questões que surjam durante a frequência do utente 

na UniMa serão resolvidas de acordo com a legislação e com 

a Direção da Associação de Apoio Social Nossa Senhora das 

Neves de Manique de Baixo. 

 

A Direção 

Aprovado em 10/9/2021 

 

Nota – Este documento entra em vigor na data de aprovação da Direção. Pode ser 

revisto anualmente, permanecendo válido até que um novo o substitua. 

Este Regulamento será apresentado a cada aluno e estará disponível para consulta a 

qualquer momento, sendo que a inscrição na Universidade Sénior de Manique 

pressupõe a sua total concordância com o regulamento em vigor. 

Associação de Apoio Social Nossa Senhora das Neves de Manique de Baixo 
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social 

Fundada em 30 de Janeiro de 1993 
Sede: Praceta da Saudade, 22, Manique de Baixo – 2645-614 ALCABIDECHE 

Contactos:  21 445 80 94  /  91 113 91 04 
E-mail: usmanique@gmail.com   –   www.nevesmanique.net 


