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RESUMO 
 

O envelhecimento populacional traz a necessidade de criar e ampliar espaços que atendam às demandas da 
população que envelhece e promovam, sobretudo, a qualidade de vida. Em 1992 houve a readaptação de um 
projeto francês, o qual no Brasil foi denominado Universidade aberta à terceira idade (UnATI), que é um 
espaço que tem como objetivo oferecer uma alternativa para os idosos utilizarem seu tempo de maneira 
cultural, social e esportiva, além da integração, atualização e aquisição de novos conhecimentos, 
possibilitando a reintegração destes à sociedade. Esta pesquisa objetiva a criação da UnATI-Unicesumar com 
foco na reinserção social e aquisição de novos conhecimentos aos idosos participantes, bem como avaliar a 
repercussão desse projeto na qualidade de vida da população-alvo. As atividades acontecerão de agosto de 
2019 a junho de 2020, em que, inicialmente, poderão participar cinquenta idosos. O tema proposto para o 
grupo envolverá a ciências da saúde, com foco para o autocuidado e promoção da saúde, bem como aspectos 
ligados a informática com instrução e manejo de instrumentos tecnológicos. O processo avaliativo acontecerá 
por meio do referencial metodológico da Avaliação de Quarta Geração, em que o idoso será convidado a 
participar de uma entrevista no seu ingresso e outra no egresso nos grupos do projeto. Acredita-se que com 
a criação dos grupos dos idosos ocorrerá um impacto positivo nas condições de vida e saúde da população 
idosa, bem como a disseminação do conhecimento. Estes benefícios permitirão estímulos para a sociedade 
desenvolver e implantar projetos análogos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Integral à Saúde; Avaliação em Saúde; Medicina; Mudança Social.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O envelhecimento da população é um fenômeno vivenciado mundialmente. Japão, 

China, países da Europa e da América do Norte já convivem há muito tempo com um grande 
contingente de idosos e com todas as conquistas e problemas associados ao 
envelhecimento. Países em desenvolvimento, como o Brasil e México, vêm aumentando 
rapidamente sua população de idosos e necessitam de estudos nesta vertente a fim de 
perpetuar políticas racionais para lidar com as consequências sociais, econômicas e de 
saúde do envelhecimento populacional (OPAS, 2012).  

Dessa forma, o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida 
trazem a necessidade de criar e/ou ampliar espaços que atendam às demandas da 
população que envelhece e promovam, sobretudo, a qualidade de vida. Há uma nova 
sensibilidade social para a velhice, a qual remeteu-se à criação de políticas públicas 
voltadas às necessidades dos idosos. A exemplo disso, surgiram os programas 
universitários voltados para a população idosa. Idealizados inicialmente por Pierra Vellas 
em 1973 na França, foi criado um espaço para melhorar a saúde do idoso e modificar sua 
imagem perante a sociedade (TABATABAEI; ROOSTAI, 2014). 

No Brasil, esse modelo foi readaptado e instituído pelo Doutor Américo Piquet 
Carneiro no ano de 1992 no Rio de Janeiro. Denominadas de Universidades Abertas para 
a Terceira Idade (UnATI), esses espaços têm como objetivo oferecer uma alternativa para 
que os idosos utilizem seu tempo livre de maneira cultural, social e esportiva. Além disso, 
visam também à integração das pessoas idosas com diferentes gerações, assim como a 
atualização e aquisição de novos conhecimentos, possibilitando a participação integral, a 
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elevação da autoestima, visando à melhora da qualidade de vida desse grupo populacional 
(CACHIONI, 2003).  

Atualmente, existe no Brasil 368 instituições de Ensino Superior (IES) que 
implantaram programas de inserção do idoso nas específicas instituições como, por 
exemplo, projetos intitulados “Universidade Aberta à Terceira Idade”, ou projetos afins com 
outra denominação. Programas que visam ao envelhecimento bem-sucedido são 
relevantes para o sucesso econômico de países que, como o Brasil, enfrentam um 
acentuado processo de envelhecimento e, consequentemente, uma procura crescente por 
serviços, principalmente, na área da saúde pública (ELTZ et al.; 2014; DATILO; MARIN, 
2015).  

Dessa forma, o presente estudo questiona-se: qual o impacto da universidade aberta 
à terceira idade na qualidade de idoso do idoso participante? Acredita-se que inserção de 
idosos em programas especiais nas universidades proporciona uma transformação de 
conhecimento e reinserção social não só na vida dos idosos, mas também para os 
acadêmicos envolvidos. Por esse motivo, o presente estudo, contemplado com uma bolsa 
de iniciação científica, têm por objetivo implantar a UnATI-Unicesumar com foco na 
reinserção social e avaliar o seu impacto na qualidade de vida da população idosa. 

O tema “Criação da Universidade Aberta à terceira Idade (UNATI) – UNICESUMAR”, 
justifica-se pelo fato de a respectiva instituição oferecer recursos que viabilizem a 
oportunidade de execução para a reinserção social dos idosos, havendo, essa implantação, 
um forte impacto positivo na sociedade.  

Ressalta-se, ainda, que no município de Maringá, apenas uma universidade oferece 
esse tipo de projeto, em que a maioria dos idosos participantes são da região norte do 
município, pois há uma maior facilidade e proximidade no acesso. A procura de idosos que 
residem na região sul do município, próximo a UniCesumar, ainda é limitada no respectivo 
grupo já ativo na outra universidade, o que agrega expectativas de grande adesão da 
população no presente projeto. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Tratar-se-á de um estudo exploratório, descritivo, que visa a criação da Universidade 
Aberta da Terceira Idade UniCesumar, com avaliação sobre a sua repercussão na 
qualidade de vida dos idosos participantes.   

O projeto de implantação da UnATI-UniCesumar contemplará, inicialmente, dois 
eixos: Ciências da Saúde e Informática. As áreas seguirão um modelo interdisciplinar, cujas 
linhas propostas serão norteadoras de temáticas que se entrelaçam, propiciando, uma 
continuidade dos assuntos e também relação entre os tópicos.  

Os critérios para a inscrição serão, ter idade mínima de 60 anos e possuir meios de 
se locomover até a UniCesumar. A divulgação será realizada por meio de pôsteres afixados 
em diversos segmentos aos arredores da universidade. Serão distribuídos, ainda, folders 
na Unidade Básica de Saúde e estabelecimentos comerciais do bairro. Além do mais, serão 
contatadas as coordenações de cursos da instituição a fim de identificar os acadêmicos 
com idade superior a 60 anos, para o convite dos mesmos, uma vez que muitos deles 
apresentam dificuldade no manejo da plataforma studeo assim como outras formas de 
tecnologia necessárias para a andamento da graduação. A UnATI- UniCesumar, a priori, 
atenderá os primeiros 50 idosos inscritos. Para a realização da matrícula será elaborado 
um formulário e o idoso deverá preenchê-lo e entregar para o coordenador do projeto no 
prazo pré-estabelecido.  

Em aula inaugural será aplicado questionário formulado pelas próprias autoras para 
avaliar a qualidade de vida do idoso anteriormente ao início do projeto, de forma a permitir 
a avaliação do o impacto da implantação do projeto nesse aspecto. A avaliação será 
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conduzida pela Avaliação de Quarta Geração, com entrevistas abertas individuais e 
posteriormente em grupos (GUBA; LINCOLN, 2014).  

Além da avaliação formativa, assim denominada na avaliação de quarta geração, no 
foco individual, o idoso será convidado no ingresso e no egresso dos grupos a participar da 
avaliação multidimensional da pessoa idosa, com anamnese e exame físico, somado a 
aplicação de escalas como: escala de depressão geriátrica, índice de vulnerabilidade clínico 
funcional (IVCF-20), mini exame do estado mental (MEEM), escala de Katz e de Lawton, 
teste de força física e de marcha (PARANÁ, 2017). Tais resultados permitirão comparações 
dos resultados.  

Destaca-se que cursos serão oferecidos uma vez por semana às sextas feiras, das 
14h às 15h e 30min. As atividades serão ministradas por acadêmicos da UniCesumar com 
supervisão da coordenadora do projeto. Para isso serão estabelecidas parcerias com outros 
cursos de graduação, além da Medicina, bem como com o Centro Acadêmico Miguel 
Nicolelis - Medicina UniCesumar. Haverá um cronograma das atividades e reuniões 
periódicas com os participantes do projeto.  

Os dados do processo avaliação será analisado em duas vertentes, sendo o 
qualitativo através do Método Comparativo Constante ligada a Avaliação de Quarta 
Geração, e os dados quantitativos serão organizados em planilha do Microsoft Excel 2007® 
e analisados no programa Statistical Package for Social Sciences SPSS® para Windows® 
VERSÃO 18.0. A análise será descritiva, com cruzamento das variáveis do estudo. 

O estudo será desenvolvido em consonância com as diretrizes disciplinadas pela 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os sujeitos participantes serão 
informados sobre os objetivos do estudo e assinarão o termo de consentimento livre e 
esclarecido, em duas vias. Serão explicados os procedimentos adotados no estudo, o tipo 
de participação desejada, a livre opção em participar ou não, sem qualquer prejuízo para a 
os entrevistados. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se que ao final da primeira turma de idoso Unati-Unicesumar possa ser 

identificada uma melhoria significativa da qualidade de vida da população envolvida assim 
como a maior inclusão do indivíduo no meio social em que está inserido. Contudo, almeja-
se que ao final do primeiro ano de experiência possa-se observar uma mudança de atitude 
dos alunos envolvidos acerca da assistência ao idoso e suas particularidades.  

Sabe-se da mudança da pirâmide etária, com maior número de pessoas acima de 
60 anos, o que traz a necessidade de arranjos e projetos que proporcionam, sobretudo, a 
autonomia e independência desses indivíduos. A Implantação da UnATI- UniCesumar, mais 
especificadamente, a disciplina de Informática visará contribuir para a aquisição de 
habilidades relacionadas ao uso de novas tecnologias com reflexo na independência ao 
idoso inserido no projeto de suas atividades diárias. Salienta-se que a capacitação do idoso 
já inserido na universidade é um objetivo do presente projeto, com explicações que visem 
o manejo do ambiente online entre outras necessidades tecnológicas advindas desse 
processo de graduação.  

Ademais, a população idosa é a mais acometida por doenças crônicas não 
transmissíveis, assim como situações próprias da senescência. Porém, o desconhecimento 
de tais condições impossibilita o protagonismo do idoso em seu processo de saúde, 
gerando dependência da família, de um cuidador e dos serviços de saúde. O grupo ciências 
da saúde terá como foco agregar conhecimentos sobre o processo de senilidade e 
senescência, permitindo o idoso o empoderamento para o autocuidado. Acredita-se que a 
criação de tais grupos, assim denominados UnaTI- UniCesumar, será de extrema 
relevância no processo de ensino-aprendizado dos acadêmicos envolvidos, bem como para 
a qualidade de vida dos idosos inseridos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com o exposto, nota-se que existe a necessidade da criação de espaços 

que reintegrem o idoso na sociedade. Para que assim o mesmo se sinta peça útil no 
desenvolvimento social. E, para auxiliar nesse processo a criação da UnATi-Unicesumar 
será um instrumento aliado à reinserção do idoso na comunidade maringaense. 

 Como mencionado, no município de Maringá há somente uma Universidade Aberta 
à terceira idade (UNATI) a qual por questões geográficas, não contempla toda a população 
maringaense e seus arredores. Portanto, se torna elementar que se institua mais um 
espaço para a população em questão, a fim de que mais idosos sejam assistidos por esse 
projeto. 

  Por fim, além do acolhimento à população da terceira idade, espera-se também, 
incitar alunos, professores, e outros profissionais à criarem e perpetuarem projetos 
análogos. Somando-se a isso incentivar a comunidade como um todo a se interessar e 
mobilizar pela causa dos longevos. Com o intuito de auxiliarem no desenvolvimento do 
autocuidado, aprendizado de novas habilidades e aperfeiçoamento de ações da população 
idosa. Em suma ações que visem à melhoria da qualidade de vida desse grupo 
populacional. 
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