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Resumo: A extensão cumpre seu papel de levar a comunidade os seus produtos de ensino e pesquisa e a 

comunidade em contrapartida, perpassa seus conhecimentos, experiências e sua cultura, em uma situação 

dialógica entre universidade e comunidade. Um dos públicos contemplados com essas ações extensionistas, são 

os idosos por meio da Universidade Aberta para a Terceira Idade, um programa da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa criado como projeto em 1992. O programa Universidade Aberta para a Terceira Idade fundamenta-

se na concepção de educação permanente. Essa pesquisa de cunho bibliográfico e descritivo objetiva apresentar a 

UATI, os seus objetivos e a sua contribuição para a formação humana e social. Por meio da UATI desenvolvem-

se habilidades e competências, ampliação de conhecimentos, relações intergeracionais, troca de saberes, inserção 

e participação social e o empoderamento dos idosos.  

Palavras-chave: Educação Permanente. Universidade Aberta para a Terceira Idade. Terceira Idade. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO. 

Programa de Extensão: Universidade Aberta para a Terceira Idade na UEPG. 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Os projetos vinculados ao Programa da UATI são: Curso da UATI, Curso da UCTI, 

Jornal da UATI, Horta da UATI, Um conto, um causo, da carochinha à vovozinha: a gente 

conta e encanta. 
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PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas são destinadas ao público de idosos (60 anos ou mais), alunos 

do Programa UATI/UEPG. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O programa de extensão da UATI da Universidade Estadual de Ponta Grossa atinge o 

município de Ponta Grossa e municípios vizinhos. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas são realizadas na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(Campus Central e Campus Uvaranas). 

 

JUSTIFICATIVA 

A extensão cumpre seu papel de levar a comunidade os seus produtos de ensino e 

pesquisa e a comunidade em contrapartida, perpassa seus conhecimentos, experiências e sua 

cultura, em uma situação dialógica entre universidade e comunidade. 

 As ações extensionistas surgem a partir de questões sociais, logo, a necessidade de 

uma aproximação da universidade com a comunidade, tendo em vista a transformação social e 

a busca para melhorar a qualidade de vida das pessoas. De acordo com o Fórum de Pró- 

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), a extensão é 

compreendida como:  

[...] processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade. A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado á 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração 

da práxis de um conhecimento acadêmico. [...] Além de instrumentalizadora deste 

processo dialético de teoria/ prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que 

favorece a visão integrada do social (FORPROEX, 1987 apud OLIVEIRA; 

SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2015, p. 23).  

 

Um dos grupos contemplados pelos programas e projetos extensionistas são os idosos.  

O processo de envelhecimento deve ser considerado como “um processo natural e não 

como uma doença terminal” (OLIVEIRA, 2002, p. 38 apud OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2015, p. 85). O processo de envelhecimento, em especial na fase da velhice, 

algumas atividades apresentam aos idosos um grau maior de dificuldades para a sua 
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realização, sendo necessárias algumas habilidades para desempenhá-las aliadas a 

conhecimentos, informações e domínio de tecnologias. 

Neste sentido, a educação permanente tem um papel fundamental para que o idoso se 

sinta pertencente e sujeito ativo em sociedade e, por meio da Universidade Aberta para a 

Terceira Idade, os idosos são inseridos em um espaço de interação, empoderamento e inclusão 

social que prioriza a valorização humana e social. (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2015). 

OBJETIVOS 

O Programa da UATI possui como objetivos: melhorar a qualidade de vida, valorizar o 

idoso, resgatar a dignidade e a cidadania, promover a participação e a integração do idoso, 

ampliar o convívio social, possibilitar o convívio intergeracional, possibilitar a aquisição de 

conhecimentos e a atualização, elevar a autoestima e desenvolver as funções universitárias      

( ensino, pesquisa e extensão). 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa  é de cunho bibliográfico e descritiva. 

 “A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em documento.” (CERVIO; BERVIAN, 1983, p.55) e a Pesquisa 

Descritiva: “... observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los” ( CERVIO; BERVIAN, 1983, p. 55). 

 

RESULTADOS 

A Universidade Aberta para a Terceira idade, criada como um projeto pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa em 1992 estrutura-se desde 2012 como um Programa 

que compreende cursos e projetos voltados para idosos. 

O Programa da UATI é organizado em 4 eixos, a saber: Educação cultura e Arte; 

Saúde, nutrição e qualidade de vida; Educação física, esporte e lazer; Direito, empoderamento 

e cidadania. Distribuídos nestes eixos são oferecidas disciplinas teóricas e práticas, 

totalizando 240 horas, ao longo de três semestres letivos, conforme o calendário universitário. 

Na UATI o idoso participa das atividades dentro e fora da sala de aula como: passeios 

pedagógicos e turísticos, participação em eventos científicos, apresentações culturais em 

festivais como o FUC e FENATA e missas  de formatura e de ação de graças.Estas ações 
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extensionistas permitem aos idosos conviverem com pessoas distintas do seu convívio social, 

permite maior inserção e participação familiar e social, promove a aquisição de 

conhecimentos que possibilita o empoderamento e a inclusão social. 

Considerando o processo de inclusão social como um processo pautado no respeito, na 

aceitação das diferenças e na ampla colaboração com os indivíduos (FREIRE, 2008), entende-

se a inclusão como um processo social, político e educacional.  

A educação voltada para a terceira idade possibilita a inserção social do idoso, o 

reconhecimento dos papéis que o idoso desempenha na sociedade e reflete sobre a velhice em 

um sentido mais amplo, considerando a heterogeneidade dos idosos em vários aspectos como 

econômico, educacional, social, político e cultural.  Incentiva as discussões sobre a qualidade 

de vida, dignidade e cidadania do idoso na sociedade atualmente, socializando este debate 

pela ampliação da visibilidade desta faixa etária em busca de políticas públicas que atendam 

as demandas desse público idoso. 

Ao mesmo tempo, a UATI enquanto programa com uma grande diversidade de 

atividades possibilita um espaço de estágio para acadêmicos de diferentes áreas de 

conhecimento, em especial de Pedagogia, Educação Física, Jornalismo, Letras e Agronomia. 

Para o empoderamento do idoso, especialmente o que sofre discriminação, a educação 

é importante porque possibilita a aquisição de conhecimentos, a conscientização do espaço e 

reconhecimento que possui para que desempenhe um papel mais ativo, assumindo a postura 

de protagonista do seu desenvolvimento e de sua vida em sociedade.   

A educação constitui em uma forma de resistência e superação da discriminação do 

idoso porque “o poder também está relacionado com o conhecimento o qual consiste em uma 

fonte de poder e uma forma de adquiri-lo” (OAKLEY; CLAYTON, 2003, p. 11). 

 As ações extensionistas voltadas para o idoso proporcionam a valorização e a 

conscientização da sociedade a respeito do processo do envelhecimento, ressignificando os 

sentidos da vida, ampliando as relações sociais e produzindo conhecimentos que ampliem a 

atuação e participação do idoso na sociedade pela busca por seus direitos e políticas públicas 

que atendam a demanda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações extensionistas oferecidas para a terceira idade possibilitam o 

desenvolvimento do idoso e sua participação na sociedade.  A Universidade Aberta para a 

Terceira Idade, um   espaço de inclusão social e empoderamento, privilegia a aprendizagem, 

rompendo com os preconceitos direcionados pela sociedade ao idoso, o qual é visto com 

menor capacidade cognitiva. 

A UATI/UEPG fundamenta-se como educação permanente, em espaços formais e não 

formais que visa à formação integral do individuo. Representada como um espaço de inclusão 

social e empoderamento, a UATI acolhe sujeitos independentes de sua cor, etnia, religião, 

condição econômica, integrando-os diariamente por meio de diversas atividades que são 

oferecidas aos alunos. Os conhecimentos adquiridos, as atividades realizadas proporcionam o 

empoderamento desse idoso que se sente pertencente e capaz de atuar na sociedade, 

transformando a realidade em que vive. 

A educação é vista como um meio de libertação e mudanças para os idosos. 

Proporciona reflexões e análises a cerca do mundo, da vida, das pessoas e da sociedade, 

alavanca a autoestima e o poder pessoal melhorando a qualidade de vida desse segmento 

etário. 

 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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