Descrição das Actividades da RUTIS
Descrição das principais actividades realizadas pela RUTIS ou com o apoio da RUTIS, que são
divididas em três tipos:
Eventos da RUTIS
São as actividades maioritariamente organizadas pela
RUTIS com o apoio de uma UTI. São os casos da Reunião
Magna, reuniões regionais, formações, congressos,
viagens, a Gala de Arte e Talento Sénior ou a Festa de Final de Ano. A RUTIS está presente e a
imagem utilizada é do mocho e da frase.

Eventos com a RUTIS
São as actividades organizadas pela RUTIS com o apoio
directo de uma universidade sénior e que estão incluídas
no calendário oficial da RUTIS, com os festivais de música,
teatro, desporto, marchas, dança, concurso de cultura geral ou o encontro nacional. A RUTIS
está presente e a imagem utilizada é do mocho e da frase.

Eventos apoiados pela RUTIS
São as actividades organizadas pelas universidades seniores ou outras entidades, em
que a RUTIS fornece algum tipo de apoio, como divulgação, brindes ou prémios.
Exemplos: Encontro de Tunas, Jogos Florais, Roteiros, etc. A RUTIS pode estar ou não
presente e a imagem utilizada é do mocho sem a frase patente no logotipo completo.

Cronograma:




De 1 de Junho a 30 de Junho: Inscrição para organizar as actividades da RUTIS
10 a 20 de Julho: Divulgação dos locais dos eventos da RUTIS
De 1 de Setembro a 20 de Outubro: Inscrição para participar nas actividades

Nota: Os eventos apoiados pela RUTIS não seguem este cronograma.

Descritivo
a) Reunião Magna do Conselho Geral das Universidade Seniores
Local permanente: Almeirim
Data: Faz-se uma vez por ano, a 16 de Outubro (Data da publicação da Resolução do Conselho de
Ministros nº76/2016 e da inauguração da sede da RUTIS a 16 de Outubro de 2010).

Na Reunião Magna debatem-se e votam-se as ideias e os projectos mais importantes para o
movimento das universidades seniores. Está dividida em dois períodos. De manhã é o tempo
para os convidados e/ou para formação. De tarde é apresentado o relatório de actividades do
ano anterior e o programa de actividades para o próximo ano, trocam-se ideias e votam-se as
matérias apresentadas. Destina-se exclusivamente aos dirigentes e os assuntos discutidos e
votados têm valor vinculativo. Os trabalhos são dirigidos pela mesa do Conselho Geral,
actualmente composta pela US da Nazaré (Presidência), AS do Fundão, US de Gondomar e US
D. Sancho I de Almada). Gratuito

b) CRIA55, Festival de Criatividade, Arte e Talento Sénior
Local preferencial: Caldas da Rainha
Data: Faz-se uma vez por ano, em Novembro.
Na Gala de Arte e Talento Sénior apresentamos o talento dos seniores portuguesas nas artes
cénicas e nas artes plásticas. O evento está dividido em dois períodos. De manhã actuam os
grupos das universidades seniores que mais se destacaram no ano anterior nos eventos da
RUTIS. De tarde actuam no palco os 10 concorrentes a concurso perante o júri e o público.
Durante todo o dia estão expostos os trabalhos artísticos dos 5 concorrentes nas artes plásticas.
São entregues o 1º, 2º e 3º prémio em cada uma das categorias. Destina-se a pessoas com mais
de 50 anos, alunos ou não alunos das universidades seniores.

c) Concurso de Cultura Geral
Local: De acordo com os resultados do concurso do ano anterior. Os vencedores podem
organizar o concurso.
Data: Faz-se uma vez por ano, no final de Janeiro
No Concurso de Cultura Geral pomos à prova o saber e os conhecimentos dos alunos e
professores das universidades seniores. As US são representadas por equipas de 3 elementos (3
alunos ou 1 professor e 2 alunos), no máximo de 21 equipas. Existem três meias finais, de onde
são escolhidos as 2 melhores equipas de cada meia-final. As meias finais tem 16 perguntas de
cultura geral e a final tem 21 perguntas. As perguntas têm 4 hipóteses de resposta. São
entregues o 1º, 2º e 3º prémio. Gratuito

d) Congresso das Academias e Universidades Seniores
Local: Variável
Data: Faz-se uma vez por ano, em Fevereiro
O congresso das Academias e Universidades Seniores é um evento de debate, partilha e
apresentação do trabalho feito regularmente pelas universidades seniores. São convidadas
algumas universidades seniores para fazerem uma comunicação, assim como convidados de
renome na área temático do congresso. Em paralelo decorre uma “feira das US” onde as US
podem ter uma banca e espaço para apresentarem os seus produtos e serviços. É aberto a
qualquer pessoa ou entidade. Normalmente realiza-se em parceria com uma instituição de
ensino formal de ensino superior. Pago.

e) Festival de Grupos Musicais Seniores
Local: Variável
Data: Faz-se 4 ou 5 vezes por ano, de Março a Maio
Nos festivais de Grupos Musicais Seniores as Universidades Seniores apresentam os seus grupos
musicais (coros, tunas, cavaquinhos, etc). Os festivais decorrem à tarde e cada grupo tem 15
minutos de actuação. O número de participantes varia dos 4 aos 6 grupos. Não há prémios.
Gratuito.

f)

Festival de Teatro Sénior

Local: Variável
Data: Faz-se 3 ou 4 vezes por ano, de Março a Maio
Nos festivais de Teatro Sénior as Universidades Seniores apresentam os seus grupos cénicos. Os
festivais decorrem à tarde e cada grupo tem 30 minutos de actuação. O número de participantes
varia dos 3 aos 5 grupos. Não há prémios. Gratuito.

g) Galas de Dança
Local: Variável
Data: Faz-se 2 vezes por ano, de Março a Maio
Nas galas de Dança Seniores as Universidades Seniores apresentam os seus grupos de dança. As
galas estão divididas em Gala de Dança (todos os tipos de dança) e Gala de Dança Regional (só
para grupos de dança tipo folclórica e regional). Os festivais decorrem à tarde e cada grupo tem
15 minutos de actuação. O número de participantes varia dos 4 aos 6 grupos. Não há prémios.
Gratuito.

h) Festival de Desporto Sénior / Jogos das gerações
Local: Variável
Data: Faz-se 1 vez por ano, em Maio ou Junho
No festival de desporto e ginástica sénior as Universidades Seniores apresentam os seus grupos
desportivos. As apresentações decorrem de manhã e cada grupo tem 15 minutos de actuação.
À tarde existem actividades desportivas livres e os “Jogos das gerações”, cujas equipas são
constituídas por 5 seniores e 2 jovens entre os 20 e 40 anos. O número de participantes varia
dos 4 aos 6 grupos. Há alguns prémios. Gratuito.

i)

Dia Nacional das Universidades Seniores / Open Day

Local: Variável
Data: Faz-se 1 vez por ano, no dia 21 de Maio
O Dia Nacional das Universidades Seniores comemora-se pelo país inteiro, mas existe um local
oficial das comemorações que é onde a RUTIS está presente. As universidades participantes
podem actuar com qualquer grupo de música, teatro, desporto, arte ou dança, durante 15
minutos. O número de participantes varia dos 4 aos 6 grupos.. Gratuito.
Neste dia alguns dos nossos parceiros abrem as portas as UTIs para estas conhecerem os seus
serviços e produtos, o chamado Open Day
j)

Marchas Populares Seniores

Local: Variável
Data: Faz-se 1 vez por ano, em Junho ou Maio
As Marchas Populares Seniores têm a sua inspiração nas marchas populares e as universidades
participantes podem desfilar com a sua marcha. O número de participantes varia dos 4 aos 6
grupos. Gratuito.

k) Encontro Nacional de Universidades Seniores
Local: Variável
Data: Faz-se 1 vez por ano, em finais de Maio ou inicio de Junho
O Encontro Nacional de Universidades Seniores é o grande momento de convívio e encontro das
nossas universidades seniores. Dura o dia todo e inclui um grande almoço convívio. O momento
mais importante do dia é o desfile de bandeiras das universidades seniores presentes. Neste dia
entrega-se o prémio RUTIS desse ano. Pago

l)

Festa de Final de Ano

Local: Variável
Data: Faz-se 1 vez por ano, em Junho ou Maio
A festa de final de ano representa o último evento do ano lectivo e tem sempre um formato
diferente. Pago

J) Grande Viagem Universidades Seniores
Local: Variável, fora de Portugal
Data: Faz-se 1 ou 2 vezes por ano, normalmente em Abril e Junho.
Este evento junta alunos, professores e dirigentes de várias universidades numa viagem
organizado a outros países. Máximo de 40 pessoas. Pago

Quadro resumo
Periodicidade

Actividade

Mês

Local

Tipo

Reunião Magna

16 de Outubro

Almeirim

1 vez

Da RUTIS

Gala de Arte e Talento

Novembro

Caldas da Rainha

1 vez

Com a RUTIS

Concurso de Cultura Geral

Janeiro

Variável

1 vez

Com a RUTIS

Congresso das UTIs

Fevereiro

Variável

1 vez

Da RUTIS

Festivais de Grupos Musicais

Março a Maio

Variável

4/5 vezes

Com a RUTIS

Festivais de Teatro Sénior

Março a Maio

Variável

3/4 vezes

Com a RUTIS

Galas de Dança

Março a Maio

Variável

2 vezes

Com a RUTIS

Dia Nacional das UTIs

21 de Maio

Variável

1 vez

Com a RUTIS

Festival de Desporto e Ginástica

Maio a Junho

Variável

1 vez

Com a RUTIS

Encontro Nacional

Maio a Junho

Variável

1 vez

Com a RUTIS

Festa de Final de Ano

Junho

Variável

1 vez

Da RUTIS

Grande Viagem Universidades

Junho / Abril

Variável

1/2 vezes

Da RUTIS

Marchas Populares Seniores

Junho

Variável

1 vez

Com a RUTIS

