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RESUMO 

 

O envelhecimento populacional ocasiona 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, um espaço que objetiva oferecer aos idosos da comunidade 

ressignificação cultural e social. Dessa forma, essa pesquisa objetiva relatar a experiência de 

acadêmicas de medicina sobre o processo de implantação da Universidade aberta à terceira 

idade - UniCesumar. A implantação faz parte da proposta de um projeto de iniciação científica, 

em que as atividades, atualmente prorrogadas por conta da pandemia Covid-19, proporcionarão 

a participação de trinta idosos. O projeto se encontra em período de contínua revisão de 

literatura e planejamento das ações que ocorrerão após retorno das atividades da instituição. 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 instruções quanto ao 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 ocorrerá um impacto positivo nas condições de vida e saúde da população 

idosa, bem como na disseminação do conhecimento adquirido ao meio acadêmico. Estes 

benefícios permitirão estímulos à sociedade desenvolver e implantar projetos análogos. 

 

Palavras-chave: Idoso; Qualidade de vida; Universidades; Geriatria. 

 

 

CREATION OF THE OPEN UNIVERSITY PROGRAM FOR ELDERS- 

UNICESUMAR: IMPACT ON LIFE QUALITY OF OLD ADULTS 

 

ABSTRACT 

 

Population aging causes the need to create and expand spaces that meet the demands of the aging 

population and, above all, promote quality of life. In 1992 there was a re-adaptation of a French 

project, which in Brazil was called University open to the elderly, a space that aims to offer the 

elderly in the community cultural and social resignification. Thus, this research aims to report the 

experience of medical students on the implementation process of the University open to the elderly 

- UniCesumar. The implementation is part of the proposal for a scientific initiation project, in 

which the activities, currently extended due to the Covid-19 pandemic, will provide the 



participation of thirty elderly people. The project is in a continuous period of literature review and 

planning of actions that will occur after the institution's activities return. The theme proposed for 

the group will involve health sciences, with a focus on self-care and health promotion, as well as 

related to information technology with instructions on the handling of technological instruments. 

The evaluation process will take place through the methodological framework of the Fourth 

Generation Assessment, in which the elderly will be invited to participate in an interview on their 

admission and another on the egress in the project groups. It is believed that with the creation of 

the groups there will be a positive impact on the living and health conditions of the elderly 

population, as well as on the dissemination of the knowledge acquired to the academic 

environment. These benefits will provide incentives for society to develop and implement similar 

projects. 

 

Keywords: Aged; Quality of Life; Universities; Geriatrics. 

 

 



 
 

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 elevação da autoestima, visando à 

melhora da qualidade de vida desse grupo populacional (CACHIONI, 2003).  

Atualmente, existem 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 a participação de 

idosos em programas especiais nas universidades proporciona uma transformação de 
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conhecimento e reinserção social não só na vida dos idosos, mas também para os acadêmicos 

envolvidos. Por esse motivo, a partir de um projeto de iniciação científica, houve a proposta de 

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.  

Destaca-se que, por conta da pandemia Covid-19, o processo de execução do projeto 

encontra-se prorrogada até o retorno das atividades institucionais, contudo, o presente artigo 

tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicas de medicina sobre o processo de 

organização para a implantação da Universidade aberta à terceira idade – UniCesumar no 

momento da pandemia COVID-19.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Tratar-se-á de um estudo descritivo, apresentado na forma de relato de experiência da 

vivência de duas acadêmicas do curso de Medicina sobre o processo de organização para a 

implantação da UnATI-UniCesumar no momento da pandemia.  

A priori, as atividades presenciais estavam programadas para iniciarem em março de 

2020. Porém, como já destacado, em decorrência do período de isolamento instaurado, o projeto 

para a implantação da UnATI-UniCesumar teve seu tempo de execução prorrogado, de forma 

a garantir a segurança dos envolvidos. 

As atividades presenciais da UnATI-UniCesumar contemplariam, inicialmente, dois 

eixos: Ciências da Saúde e Informática. As áreas seguiriam um modelo interdisciplinar, cujas 

linhas norteadoras de temáticas que se entrelaçariam, propiciando, uma continuidade dos 

assuntos e também relação entre os tópicos.  
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Os critérios para a inscrição seriam: ter idade mínima de 60 anos e possuir meios de se 

locomover até a UniCesumar. Para a divulgação do projeto, foram confeccionados folders para 

serem fixados nos estabelecimentos aos redores da universidade, como dentro da unidade 

básica, da clínica de fisioterapia da Unicesumar e nos murais da própria instituição. A mesma 

arte também seria divulgada via redes sociais das acadêmicas e professoras, além da parceria 

que seria firmada com o Marketing da instituição para divulgação nas suas redes de 

comunicação.  

Foram confeccionados ainda, convites para serem enviados via redes sociais aos que 

haviam demonstrado interesse em participar do projeto durante o processo de seu 

desenvolvimento. Além disso, ao retorno das inscrições, seriam 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, de início, previa atender os 30 primeiros idosos inscritos e 

que se enquadrassem nos critérios de inclusão.  

Na organização do planejamento, ficou pactuado que na aula inaugural seria aplicado 

um 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 impacto da implantação 

do projeto nesse aspecto. A avaliação seria 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 seria 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 permitiriam comparações dos resultados.  

Destaca-se que os cursos seriam oferecidos uma vez por semana às sextas feiras, das 

14h às 15h e 30min. As atividades programadas estavam previstas para serem ministradas por 

acadêmicos da UniCesumar, assim como discentes convidados com supervisão das 

coordenadoras do projeto. Para isso foram estabelecidas parcerias com outros cursos de 

graduação, além da Medicina, bem como com o Centro Acadêmico Miguel Nicolelis - Medicina 

UniCesumar. A construção de um cronograma das atividades e reuniões periódicas com os 

participantes do projeto se fez necessário para a organização da implantação do projeto, 

destacando a temática do dia, recursos humanos e recursos materiais necessários.  
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Os dados do processo de avaliação seriam analisados em duas vertentes, sendo o 

qualitativo através do Método Comparativo Constante ligada a Avaliação de Quarta Geração, 

e os dados quantitativos organizados em planilha do Microsoft Excel 2007® e analisados no 

programa Statistical Package for Social Sciences SPSS® para Windows® VERSÃO 18.0. A 

análise descritiva, com cruzamento das variáveis do estudo. 

Essa pesquisa obteve a aprovação ética de número 3.923.830. Todos os sujeitos 

participantes seriam informados sobre os objetivos do estudo e assinariam o termo de 

consentimento livre e esclarecido, em duas vias. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Seguindo o objetivo do projeto, a proposta de implantação da UnATI-UniCesumar teve 

início com uma reunião organizativa, em que foram decididos os dois eixos temáticos e os 

ajustes para o material de divulgação do projeto. O aprofundamento e apropriação do tema por 

parte dos participantes foi de fundamental importância, a fim de alcançar um consenso e 

equilíbrio da temática necessária para os idosos.    

Diante de um ano atípico, em que a interação social e o contato humano-humano foram 

suprimidos, acredita-se que o eixo “informática “para os idosos, nunca foi tão necessário. Sabe-

se que essa população carece de interação e convívio social. E, perante o cenário causado pelo 

Covid-19 essa carência se acentuou ainda mais. Fato, que poderia ser amenizado caso os senis 

tivessem o conhecimento sobre o manejo das redes sociais, por exemplo. Esse contexto trouxe 

a reflexão da real necessidade de inserir os idosos na atualidade, de proporcionar a eles a 

oportunidade de aprender e desfrutar dos avanços referentes a informática e comunicação.  

Importante reforçar que a inserção do idoso nesse contexto tecnológico se torna peça 

chave para que o mesmo passe pelo processo da senescência de forma ativa - que corresponde 

ao equilíbrio biopsicossocial e à integralidade de um ser humano que está inserido em um 

contexto social e é capaz de desenvolver as suas potencialidades (FRIAS et al., 2011). 

De tal forma, as tecnologias auxiliam nesse processo promovendo oportunidades, nos 

mais diversos âmbitos inclusive no contexto do lazer, de ressignificar sua existência, sua 

aprendizagem, sua importância como cidadão. Tal ressignificação se dá pela busca sobre 

assuntos de interesse pessoal, sobre o que acontece ao seu redor, reduzindo os índices de solidão 

e depressão na senescência, sobretudo porque promove interação e convívio social. Além do 
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entretenimento proporcionado pela internet esse ambiente transforma-se em um espaço de 

comunicação, de troca com as pessoas, de distração e de aprendizagem. (FRIAS et al.,2011).  

A redução do abismo digital é uma preocupação mundial e os obstáculos a serem 

vencidos para que as pessoas possam mudar seu meio social e econômico para terem acesso à 

informática e às tecnologias da informação e comunicação não se limitam apenas à facilidade 

de acesso e a preços plausíveis, mas devem também superar a falta de capacitação tecnológica. 

E, é nesse contexto e nessas questões que a UnATI-UniCesumar, após a pandemia, atuará – 

diminuindo esse abismo digital por meio da capacitação da comunidade senescente. (FRIAS et 

al.,2011). 

Quanto ao eixo “Ciências da Saúde” acredita-se que compreender, entender e aceitar o 

processo de envelhecimento torna-se uma intervenção que contribui no aspecto de saúde e 

doença da pessoa idosa. O processo de senescência é intrínseco e natural ao ser humano. 

Envelhecer implica em alterações inevitáveis do corpo e mente humana.  

Se o sujeito desconhece as mudanças naturais das etapas do envelhecimento, o mesmo 

pode considerar que todas as alterações que ocorrem sejam decorrentes de seu envelhecimento 

natural, o que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças. E, é nesse 

contexto que a UnATI-UniCesumar pretende intervir – proporcionando a população 

participante conhecimento suficiente para compreender as alterações naturais de sua saúde 

física e mental.  

Decidir e elencar os eixos temáticos para serem trabalhados com os idosos, permitiu a 

imersão em dados e informações sobre a incidência e prevalência das doenças na terceira idade, 

além dos fatores que contribuem para o aparecimento das mesmas, vindo ao encontro da 

proposta de melhoria da qualidade de vida. Realizou-se também uma vasta pesquisa sobre a 

matriz curricular de outras Unatis vigentes no país, sendo similar a preocupação para a 

abordagem de tais eixos.  

Destaca-se que planejar a execução de um projeto é preparar e organizar ações, decidir 

o que fazer e acompanhar as execuções, reformular decisões tomadas, redirecionar as execuções 

se necessário, e avaliar os resultados ao seu término (NEIS; PEREIRA; MACCARI, 2017).  

Diante da real atualidade, como ressaltado, os encontros programados de forma presencial 

foram suspensos, tendo que reformular algumas decisões tomadas, como por exemplo, o 

número de participantes que deverá ser reduzido pela metade após a liberação para a execução, 

afim de seguir as recomendações de prevenção a disseminação do SARS-CoV-2, protegendo 

os públicos mais vulneráveis.  
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Outra colocação de possível redirecionamento seria a implantação do projeto de modo 

remoto, o que alteraria os critérios de inclusão e participação dos mesmos. Essa é uma proposta 

ainda incipiente para os autores, porém de forte relevância e que tem sido estudada pelos 

mesmos porque se faz pertinente no momento da presente pandemia.  

Ainda assim, com o planejamento para a implantação do projeto, foi possível fazer um 

diagnóstico da realidade brasileira sobre o cenário de projetos que trabalham com a vertente de 

qualidade de vida ao idoso, principalmente no que se refere a universidade aberta. Além disso, 

percebe-se que ao planejar as ações torna-se possível otimizar recursos para alcançar os 

melhores resultados, visando a transformação da realidade. 

Nesse contexto, o planejamento do projeto se deu através de intensa comunicação com 

orientadora e coorientadora para melhor programação das ações. Até o presente momento foram 

elaborados os folders para divulgação dos encontros (Figura 1) ao público-alvo. Importante 

ressaltar que para a confecção do material de divulgação foram necessárias algumas estratégias 

que chamassem atenção do público-alvo, como por exemplo, a escolha por uma figura de 

domínio público, em que o idoso estivesse com uma ferramenta tecnológica em mãos, 

representando assim um envelhecimento ativo.  

Outra peculiaridade relevante foi a frase de efeito para convidar o público-alvo exposta 

no folder, em que as acadêmicas fizeram uma densa pesquisa sobre os materiais de divulgação 

de outras instituições. Destaca-se a presença do logotipo da instituição de forma a divulgar a 

importante e fundamental participação da universidade no processo de planejamento e 

desenvolvimento do projeto. Foi ainda consultado profissional de publicidade e propaganda 

para confecção do material e avaliação do processo de divulgação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Folder para divulgação UnATI-UniCesumar.  
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Fonte: Foto do autor, 2020. 

 

Juntamente do material de divulgação foram elaboradas as fichas para inscrição dos 

interessados (Figura 2) e providenciado caixas com informações da UnATI-UniCesumar para 

o depósito de tais fichas. As fichas foram desenvolvidas de forma a realizar uma avaliação 

prévia dos interessados de forma simplificada, sendo complementada por avaliação posterior 

dos critérios de inclusão e exclusão do projeto. Ainda, foram confeccionados convites/inscrição 

para serem enviados via redes sociais aos que haviam demonstrado interesse em participar do 

projeto durante o processo de seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ficha de pré-inscrição para UnATI-UniCesumar.  



12 

 

 

Fonte: Fotos do autor, 2020. 

 

Apesar do presente projeto ainda estar em andamento, com mudanças em seu 

cronograma de atividades, acredita-se na relevância da implantação da UNATI para o aumento 

da qualidade de vida do idoso participante, uma vez que a literatura sobre a temática aborda 

apenas pontos apenas positivos sobre tal envolvimento (ADAMO et.al., 2017; KISSAKI et. 

al.,2012).  

Segundo Adamo et al. (2017) idosos participantes da universidade aberta apresentaram 

melhora significativa na parte sensorial (audição, olfato, visão, paladar e tato) quando 

comparados a idosos que ainda estavam ingressando ao programa. Tal aspecto afeta diretamente 

a autonomia dos senis melhorando sua independência e qualidade de vida. Um outro domínio 

que mostrou significância foi o grau de satisfação do idoso diante da sua vida após o ingresso 

nesses programas, com grandes expectativas para realizações futuras (ADAMO et.al., 2017).  

De acordo com o estudo de Kissaki et al (2012) os participantes da UNATI com maior 

tempo no programa relataram menor número de sintomas depressivos, o que contribuiu para 

diminuir a sintomatologia depressiva daqueles que realizavam algum tipo de tratamento. 

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. Almeja-se, também 

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 
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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 maior desafio na atenção à 

pessoa idosa é conseguir contribuir para que ela possa redescobrir possibilidades de viver com 

a máxima qualidade possível. (MAEYAMA et al., 2020). Sendo função dos profissionais de 

saúde envolvidos no cuidado da pessoa idosa estarem atentos às mudanças inerentes ou não ao 

envelhecimento e proporcionar ao grupo em questão conhecimento para o autocuidado.  

O grupo ciências da saúde terá como foco agregar conhecimentos sobre o processo de 

senilidade e senescência, permitindo ao 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.  

Por fim, a continuidade de implantação da UnATI-UniCesumar se faz necessária como 

instrumento fundamental na reinserção e melhoria na qualidade de vida da população idosa 

maringaense. 

 

 

5 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 o mesmo se sinta peça útil no desenvolvimento 

social. E para auxiliar nesse processo de melhoria de inserção social e qualidade de vida para a 

população idosa, a implantação do projeto UnATI-UniCesumar será um instrumento aliado no 

município de Maringá.  

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. 
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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. 

Durante o processo de organização de implantação surgiram contratempos os quais 

prorrogaram o seguimento do projeto, dentre eles está a situação atípica a qual vivenciamos, 

uma pandemia somada ao isolamento social. Espera-se que mediante a normalização do SARS-

CoV-2 o projeto siga seu planejamento e, além do acolhimento à população da terceira idade, 

que o mesmo incite alunos, professores, e outros profissionais a criarem e perpetuarem projetos 

análogos. Somando a isso que incentive também 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. 
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