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ASSUNTO: PROJETO PERMANENTE DE CURSO DE EXTENSÃO FELIZ IDADE: 

PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL COM IDOSOS. 
 

 

PARECER nº 61/16 

DATA: 28/09/16 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto Permanente de Curso de Extensão Feliz Idade: Projeto de Inclusão Social 

com idosos. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário – CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto Permanente de Curso de Extensão Feliz Idade: Projeto de Inclusão Social 

com idosos. 

 

Brusque, 28 de setembro de 2016. 

 

Alessandro Fazzino (Vice-Reitor, no exercício da Presidência do CONSUNI) _____________ 

Edineia Pereira da Silva Betta ___________________________________________________ 

Heloisa Maria Wichern Zunino __________________________________________________ 

Ademir Bernardino da Silva ____________________________________________________ 

Denis Boing _________________________________________________________________ 

Jaison Homero de Oliveira Knoblauch_____________________________________________ 

Sidnei Gripa _________________________________________________________________ 

Fabiani Cristini Cervi Colombi __________________________________________________ 

Arthur Timm ________________________________________________________________ 

Marlise Adriana Garcia Schmitz _________________________________________________ 



 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Proppex 
Supervisão de Extensão 

 

 
FORMULÁRIO DE EXTENSÃO 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 
 

1.1. TÍTULO:  

 Feliz Idade: Projeto de Inclusão Social com idosos  
 

1.2 CURSO: 

Psicologia, Educação Física, Design de Moda, Sistemas de Informação, Engenharia 
Química e Publicidade e Propaganda. 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1 NOME: 

Prof.ª Heloisa Maria WichernZunino/Prof. Everaldo da Silva/Claudemir Marcolla / 
Irlaine Lilia Torresani Dalago  

1.3.2.TITULAÇÃO: 

Mestra em Educação. Doutor em Sociologia Política. Bacharel em 
Administração. Bacharel em Administração 

1.3.3 E-MAIL : 

helo@unifebe.edu.br/prof.evesilva@gmail.com/claudemir@unifebe.edu.br / 
irlaine@unifebe.edu.br 

1.3.4 ENDEREÇO E TELEFONE  

1.3.5 EXPERIÊNCIA ACADÊMICA  
 

1.4. COPARTÍCIPES (PARCEIROS) 

Apoio:  Patrocínio: 
 

2 CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
 

2.1.ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação                                                              ( X ) Cultura 
(   ) Direitos Humanos e Justiça                                         ( X ) Educação 
(   ) Meio Ambiente e Sustentabilidade                              ( X ) Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção                                               (    ) Negócios e Empreendedorismo 
(   ) Trabalho                                                                      (    ) Ética e Cidadania 
( X ) Inclusão Social                                                           ( X ) Responsabilidade Social 
(   ) Outra:  

 

2.2 A AÇÃO DE EXTENSÃO ESTÁ PREVISTA NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: 

(   ) Sim                                       (   ) Não 

 

2.3 ABRANGÊNCIA: 

(  ) Local ( x ) Regional                                  (    ) Internacional 
 

2.4.CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 
 

2.4.1.QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

(   ) Ocasional (X) Permanente 
 

2.4.2 QUANTO À  ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa ( X ) Projeto (   ) Curso (   ) Evento (   ) Publicações e Outras 

  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (   ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  (   ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   
(   ) Campanha 
(   ) Palestras (   ) Revista 

   (   ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
 

 

mailto:helo@unifebe.edu.br/prof.evesilva@gmail.com/claudemir@unifebe.edu.br
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2.5 MODALIDADE: 

( X ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) Virtual ou a Distância 
 

3 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 
 

3.1 JUSTIFICATIVA (descrever): 

O envelhecimento da população brasileira é uma das estatísticas mais preocupantes para todas as 
administrações públicas quer seja federal, estadual ou municipal. Nas muitas ações desenvolvidas 
para manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento que é também 
a grande preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que incentiva a realização de 
ações como alternativas para gerar qualidade de vida e inclusão social para a chamada “melhor 
idade”. Os meios considerados básicos para atingir esses objetivos se concentram em atividades 
físicas, ações preventivas de saúde, leitura, trabalhos artesanais, dança, jogos de mesa etc. 
Segundo Azevedo (2011), a terceira idade ou melhor idade não deve ser encarada como um 
problema, e sim como um espaço característico de novas vidas, que deve ser entendido com 
objetividade. A terceira idade deve ser associada com felicidade, experiência e sabedoria. A inclusão 
social do idoso passa a ser uma apropriação dos direitos garantidos por leis e estatutos, bem como 
a conscientização da sociedade. Conforme o Estatuto do Idoso (2003), Art. 20, “o idoso tem direito 
à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade” 
Muitos pelo precário poder econômico a que são submetidos quando saem do mercado de trabalho, 
por valores irrisórios que recebem de aposentadorias, passam a ser discriminados na sociedade e 
até em sua família, não tendo como participar de eventos promovidos que demandam ter recursos 
financeiros e acesso a lazer. 
Diante disso, a proposta de execução de atividades será realizada em instituições de longa 
permanência para idosos - ILPI e também com membros de Clube de Idosos, que virão até a 
instituição para participarem das atividades propostas, que estimulem o lazer, a prática de exercícios, 
a cultura e o acesso às tecnologias, interagindo com eles de forma que eles se sintam parte 
importante da sociedade. 
Os participantes do projeto terão a oportunidade de ampliar sua visão, pois conforme afirma 
Scortegagna e Oliveira (2012, p. 08):  
                                             Para possibilitar uma visão diferenciada acerca do idoso e da velhice, a educação surge como 

oportunidade de ação, tanto para a sociedade conhecer e aprender a respeitar o idoso, como 
para o idoso ter novas condições de abrir-se para o mundo, conhecendo seus direitos e 
vivenciando novas experiências. 

Assim, a UNIFEBE pretende com este projeto estabelecer parcerias com a sociedade civil 
organizada e, a partir daí, contribuir em suas formas de organização, criando ações que auxiliem a 
convivência do idoso em sociedade. 
Nesse contexto, o presente projeto justifica as ações nele previstas, e que busca a inclusão dessa 
camada da população muitas vezes preterida do convívio social. 

3.2 PALAVRAS-CHAVE: 

1) Terceira Idade 2) Inclusão Social 3) Qualidade de Vida 

 

3.3 OBJETIVO GERAL: 

O projeto tem como objetivo viabilizar a socialização e a integração dos idosos de instituições de 
longa permanência para idosos - ILPI e grupos de idosos organizados do município de Brusque e 
região e outros espaços dessa natureza, além de estimular o espírito solidário da equipe de discentes 
e voluntários, levando aos idosos alegria e descontração. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar aos idosos o acesso a atividades educativas, culturais e de lazer, recreação e 
tecnologias que contribuam para a qualidade de vida; 

 Desenvolver hábitos saudáveis por meio de orientações e das atividades realizadas; 

 Fomentar entre os acadêmicos a prática do trabalho voluntário e a participação em projetos 
sociais como contribuição à sua formação acadêmica; 

 Incentivar a criatividade dos integrantes dos grupos; 

 Disponibilizar espaços de sentimentos e relacionamento interpessoal; 

 Promover qualidade de vida por meio do lúdico e do relacional; 

 Valorizar o bem-estar e estilo de vida, estimulando as funções cognitivas e motoras, a fim de 
favorecer o uso de competências defensivas, autoeficácia e confiança. 
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3.5 PÚBLICO-ALVO: Idosos. Docentes e Discentes da UNIFEBE. Comunidade em geral. 

3.5.1 NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 15 

3.5.2 NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 30 

3.6 PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1 DATA DE INÍCIO: Setembro 2016 

3.6.2 DATA DE TÉRMINO: Indeterminado 

3.6.3 CARGA HORÁRIA TOTAL:  20 horas semestrais 

3.6.4 LOCAL: Instituições de longa permanência para idosos – ILPI e na UNIFEBE 

3.7 CRONOGRAMA: 

O projeto será implantado aos sábados, quando serão realizadas as atividades elencadas no projeto. 
Será supervisionado por um professor coordenador, em parceria com a Proppex e SOAE – Serviço 
de Orientação e Atendimento ao Estudante, e contará com a participação de acadêmicos bolsistas. 

3.8 METODOLOGIA: 

Serão realizadas atividades pelos bolsistas selecionados, podendo ser desenvolvidas nas 
instituições de longa permanência para idosos ou na UNIFEBE. As atividades propostas são: 
Dinâmicas de grupo e vivências; Contação de Histórias; Jogos de Mesa; Dança; ginástica laboral; 
integração do idoso ao meio social, por meio de oficinas de informática, redes sociais, artesanato e 
costura. As atividades podem ser sugeridas pelos alunos, bem como solicitadas pelo grupo a ser 
trabalhado. Caberá ao coordenador do projeto e ao SOAE negociar com o responsável pela entidade, 
o horário e dia de realização das atividades. 

3.9 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 

Lista de Frequência mensal dos acadêmicos participantes do projeto. 
Relatórios preenchidos pelo coordenador e outros profissionais envolvidos. 
Registros relevantes (fotografias, vídeos e outros). 

3.10 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

Projetor Multimídia - Garrafas de Água – Livros – Caixa e Aparelho de Som – Jogos: 
Dama, Dominó, Trilha, Baralho, Xadrez, Vareta, Resta um, Jogo da velha, Bingo (precisa 
brindes), Colchonetes, Dobraduras (papel folha A4), materiais para artesanato e costura, 
entre outros. 

3.11 CERTIFICAÇÃO: 

Declaração 

3.12 REFERÊNCIAS: 

AZEVEDO, João Roberto. Como Mudar o Comportamento Frente ao Idoso. Disponível em: 
<http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3053&ReturnCatID=1770>. Acesso em: 14 
maio 2014. 
 
_______. Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Brasília, DF: Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, 2004. 
 
SCORTEGAGNA, P. A.; OLIVEIRA, R. C. S. Idoso: um novo ator social. In: ENPED SUL – Seminário 
de Pesquisa em Educação da Região Sul, IX, 2012, Anais, Caxias do Sul - RS, UPPLAY, 2012. p.08. 

 
 


