
 

 

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

 

 
FORMULÁRIO DE EXTENSÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 
 

1.1. TÍTULO: PROGRAMA: UNIFEBE E A MELHOR IDADE: Conhecimentos e vivências compartilhadas 
 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.2.1. NOME: Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - PROPPEX 

1.2.2. E-MAIL: extensao@unifebe.edu.br 

1.2.3. ENDEREÇO E TELEFONE 47-3211-7221 / 3211-7235 
 

1.3. COPARTÍCIPES (PARCEIROS) 

Apoio:  Patrocínio: 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

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

 

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

(   ) Sim                                                                (   ) Não 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local (  X ) Regional                                  (    ) Internacional 
 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 
 

2.3.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

(   ) Ocasional (X  ) Permanente 
 

2.3.2 QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(X  ) Programa ( ) 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 
 

 

2.4. 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 Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) visa promover permanentemente a transformação da comunidade 
onde está inserida. Por meio da sua Extensão Universitária, promove atividades referentes às necessidades da comunidade 
de Brusque e região, difundindo conhecimentos e promovendo a prática de novos posicionamentos que permitam aos 
sujeitos envolvidos a oportunidade de novas reflexões sobre o saber produzido na Universidade em contraste com a prática 
observada, buscando, em última instância a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É também objetivo da extensão 
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estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada e, a partir daí, contribuir em suas formas de organização. Nesse 
sentido, a instituição busca identificar as principais demandas sociais e promover ações coerentes a elas. 

Sabemos que a população idosa em nosso país cresce a cada dia e com ela as dificuldades. Pesquisas revelam 
que “A partir dos anos 1960, quando até então todos os grupos etários registravam um crescimento quase igual, o grupo de 
idosos passou a liderar este crescimento; as projeções indicam que, num período de 70 anos, (1950 a 2020), enquanto a 
população brasileira estará crescendo 5 vezes, o grupo da população de idosos estará se ampliando em 16 vezes. ” 
(VERAS: 2003, p.6). Contudo, sabemos que o Brasil não está preparado para dar o respaldo necessário a essa população, 
é preciso que também as pessoas, na qualidade de cidadãs, se mobilizem para promover algum avanço em direção à 
qualidade de vida e a garantia dos direitos dos idosos, realizando trabalhos rumo aos esclarecimentos a respeito de tais 
benefícios. 

“O ‘envelhecer’ tornou-se uma questão atual, [...] a universidade não pode estar alheia a essa discussão” 
(CORTE, 2003, p.180). Tendo consciência de que essa população vem crescendo acentuadamente, muitas vezes sem ter o 
reconhecimento da sociedade e da própria família, tornando-se, assim, vítimas do preconceito e do abandono, muitos 
idosos são “colocados” em Casas Asilares e de Repouso, sendo esta a solução mais prática. Dentro desses espaços, às 
vezes os idosos são submetidos a uma rotina sedentária que, com o tempo, acarreta uma grande redução do desempenho 
físico, perda da motivação, o isolamento social, a insegurança e a solidão. Diante disso, enxergamos aí um espaço propício 
para que nossos alunos exerçam a cidadania, levando a esses idosos atividades recreativas, programas que estimulem o 
lazer, interagindo com eles de forma que eles se sintam parte importante da sociedade. “Deve-se ultrapassar a visão de que 
o idoso precisa de que lute e fale por ele. O idoso precisa de quem lute e fale com ele. Somente dessa forma poderá ser 
estabelecida uma relação de respeito efetivo entre o idoso e quem o cerca” (BRUNO, 2003, p.78). O simples fato de se 
inserir nesses espaços para ouvir o que os idosos têm para falar, as histórias que têm para contar é tão importante quanto 
interagir de formas desportivas, lúdicas, etc. 

Claro que nem todos os idosos terminam suas vidas em Casas Asilares ou de Repouso, muitos deles têm vidas 
ativas, saudáveis, interagem com a família e com a sociedade, participam de Grupos de Idosos e diversas atividades. 
Contudo, também com essa parcela de idosos é possível exercer a cidadania, levando-lhes informações acerca de seus 
direitos, propondo novas atividades recreativas, lúdicas ou até mesmo físicas.  

Em consonância com essa perspectiva, já em 2002, a UNIFEBE passou a oferecer o curso Vida Ativa, que tem 
por objetivo ampliar os saberes em diversas áreas do conhecimento, buscando a reflexão e a melhoria da qualidade de 
vida, bem como a produção e divulgação de novos conhecimentos de pessoas de meia idade e idosos. 

Nesse contexto, em 2005, a Instituição criou o projeto “A Universidade e a Terceira Idade – Compartilhando 
Saberes”, aprovado pelo Parecer Consuni 73/05 de 10/10/2005; e em 2014, o projeto Feliz Idade: Projeto de inclusão social 
na Associação do Lar Lions, aprovado pelo parecer Consuni 30/14 de 09/07/14. Os projetos, por meio das atividades 
desenvolvidas, visam contribuir de forma a proporcionar novas alternativas de enfrentamento a essa demanda. 

Diante da consolidação dos respectivos projetos, estamos propondo a criação do “Programa UNIFEBE e a Melhor 
Idade: conhecimentos e vivências compartilhadas”, congregando os três projetos com o objetivo em comum de desenvolver 
ações e atividades de ensino, lúdicas culturais, desportivas e recreativas, visando à ampliação e a construção de saberes, a 
inserção social dos participantes com o meio acadêmico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
que participam do programa. 
 

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1) Terceira Idade 2) Inclusão Social 3) Lazer 
 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Promover atividades culturais, lúdicas, educacionais e desportivas, contribuindo para uma maior qualidade de vida dos 
idosos de Brusque e Região. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Oferecer à população da terceira idade, que vive em Casas Asilares ou de Repouso ou ainda participantes de Grupos de 
Idosos, momentos de lazer, descontração e integração entre si e com a sociedade; 

• Ampliar os saberes em diversas áreas, buscando a reflexão e a melhoria da qualidade de vida, bem como a produção e 
socialização de novos conhecimentos. 

• Proporcionar aos idosos o acesso a atividades educativas, culturais e de lazer e recreação 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. 
• Propor ações educativas aos acadêmicos da graduação e beneficiados com a bolsa do artigo 170; 

 

3.5. PÚBLICO-ALVO: 

Vida Ativa: destina-se ao público em geral que tenha interesse em retomar sua formação, estar 
atualizado em relação ao contexto atual e desenvolver habilidades em várias áreas do 
conhecimento. 
Feliz Idade: Idosos do Lar dos Idosos Lions de Brusque. 
A Universidade e a Terceira Idade: População da terceira idade, que vive em Casas Asilares 
ou de Repouso 

3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: De acordo com cada Projeto. 

3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: De acordo com cada Projeto.  
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3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1. DATA DE INÍCIO: Maio de 2015 

3.6.2. DATA DE TÉRMINO: Indeterminado 

3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: De acordo com cada projeto 

3.6.4. LOCAL: De acordo com cada projeto. 
 

3.7. METODOLOGIA: 

Vida Ativa: O curso é realizado semestralmente, com 15 encontros semanais, totalizando 45 horas. As aulas são 
ministradas por docentes do quadro da UNIFEBE e por convidados externos. Os temas são os mais variados, perpassando 
as áreas do conhecimento. Em Brusque, acontece às 2ª feiras; e em São João Batista, às 4ª feiras das 14h às 17h. 
Aprovação: Parecer Consuni nº45/08 de 26/03/08. 
 
Feliz Idade: São realizadas atividades pelos docentes e discentes dos cursos de Psicologia e Educação Física da 
UNIFEBE, tais como: Dinâmicas de grupo e vivências; Contação de Histórias; Jogos de Mesa; Dança; integração do idoso 
ao meio social. As atividades podem ser sugeridas pelos alunos, bem como solicitadas pelo grupo a ser trabalhado. Caberá 
aos coordenadores dos cursos e à PROPPEX negociar com o responsável pela entidade, o horário e dia de realização das 
atividades. Aprovação: Parecer Consuni nº39/14 de 09/07/14. 
 
A Universidade e a Terceira Idade: É realizado em Casas Asilares e/ou de Repouso da cidade e região, bem como dos 
Grupos de Idosos existentes nas comunidades. As atividades são sugeridas pelos alunos, bem como solicitadas pelo grupo 
a ser trabalhado. Estas vão desde atividades desportivas (adequadas à idade), recreação, atividades lúdicas, promoção de 
um café, no qual se poderá contar histórias, ouvir histórias, entre várias outras atividades. O tempo de atividade diária 
deverá estar de acordo com as regras das Casas Asilares e/ou de Repouso, bem como dos Grupos de Idosos; contudo, 
elas deverão contabilizar para cada acadêmico contemplado com a bolsa do Art. 170, pelo menos 20 horas semestrais, não 
sendo necessariamente todas executadas no mesmo espaço. Aprovação: Parecer Consuni nº73/05 de 10/10/05. 

 

3.8. CRONOGRAMA: 

Conforme Formulários individuais anexo. Segue de acordo com os editais das Bolsas do artigo 170 e 171. 

 

3.9. CERTIFICAÇÃO: 

Emitidos pela PROPPEX aos alunos bolsistas participantes. 
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