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RESOLUÇÃO Nº. 002 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 

“Dispõe sobre Instituição do Programa “Idade 

Ativa” – Universidade Aberta à Terceira Idade 

da UERR”. 

 

 

O VICE-REITOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto nº. 

14.444-E de 15 de agosto de 2012, e o Decreto nº 012 - P, de 04 de janeiro de 2016, e em 

cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 01 de fevereiro 

de 2017, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de políticas públicas 

Universitárias que estimulem o compartilhamento de experiências e informações recíprocas com 

a comunidade, no sentido de consolidar o papel social de uma Universidade Cidadã e 

comprometida com as demandas sociais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar às pessoas idosas o acesso à 

cultura e convivência comunitária, formação, qualificação e melhor qualidade de vida a partir do 

desenvolvimento educacional, assim como ao ingresso e permanência nos cursos de graduação e 

pós-graduação;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir eficácia social à Lei Estadual nº 

705, de 18 de março de 2009; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uma política pública inclusiva que viabilize 

formas alternativas de participação, ocupação e convívio das pessoas idosas com as demais 

gerações, como determina o Estatuto do Idoso, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Instituir o Programa “Idade Ativa” – Universidade Aberta à Terceira Idade 

da Universidade Estadual de Roraima, a ser executado conforme o Anexo I desta Resolução. 
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Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Boa Vista-RR, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

ELEMAR KLEBER FAVRETO 
Vice-Reitor no exercício da Presidência do Conselho Universitário 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 002 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

Atualmente no Brasil, segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estáticas (IBGE) há mais 15 milhões de idosos, população que vem aumentado. Esse 

fenômeno implica na modificação da composição etária da população, exigindo políticas 

públicas que forneçam e garantam a essa parcela da população o direito à cidadania. 

A bem da verdade, conforme os dados apresentados pelo IBGE, o grupo de idosos 

de 60 anos ou mais será superior ao grupo de crianças e adolescentes com até 14 anos já em 2030 

e, em 2055, a participação de idosos na população brasileira será maior que a de crianças, 

adolescentes e jovens com até 29 anos. Essa mudança na composição da população exige uma 

atenção especial do Poder Público e principalmente da Instituições de Ensino. 

Nesse sentido, de 2001 a 2011 foram realizados, no Brasil, diversos encontros e 

três Conferências Nacionais de Direitos da Pessoa Idosa. A partir dessas atividades foram 

discutidos e aprovados políticas públicas e planos setoriais de forma conjunta (governo e 

sociedade), dentre os quais destacam-se: a Política Nacional de Prevenção a Morbi-mortalidade 

por, Acidentes e Violência (2001); o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a 

Pessoa Idosa (2004); a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006); o II Plano de Ação 

para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa (2007). 

Os debates desses encontros e conferências destacavam que o País necessita se 

preparar para responder ao crescimento da proporção de idosos na população e ao aumento de 

expectativa de vida, com propostas efetivas nas áreas da saúde, educação, social e econômica.  

Segundo Veras (2003) a universidade brasileira tem papel fundamental, colaborar 

com projetos socais para pessoas que estão envelhecendo para que essas se mantenham e se 

sintam ativas. Diversas universidades vêm desenvolvendo programas de acolhimento à pessoa 

idosa, seja em cursos de capacitação e/ou de graduação.  Os marcos legais nacionais que 

favoreceram a preocupação com o envelhecimento da população são a Constituição Federal de 

1988 e a Política Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 por meio da Lei Federal nº 8.842. 

Esses instrumentos são fundamentarias na instituição de políticas para o idoso. 

A Universidade Estadual de Roraima, preocupada com o desenvolvimento social 

vem promovendo discussões internas e realizando ações para acolhimento da pessoa idosa.  

Assim, com base nos marcos legais aprestados e na Lei Estadual nº 705 de 18 de março de 2009, 

que dispõe sobre a criação da Universidade Aberta a Terceira Idade, a Universidade Estadual de 

Roraima institui o Programa "Idade Ativa”- Universidade Aberta para a Terceira Idade.   

O referido programa nasce com a preocupação de atender as demandas da 

sociedade roraimense, cumprir como a missão da UERR e oferecer para os idosos de Roraima 

diversas atividades nas áreas de saúde, orientação, lazer e de convívio bem como a sua inserção e 

permanência nos cursos de graduação e pós-graduação da UERR.  

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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Durante um bom tempo na história da educação é possível perceber que esta foi 

direcionada prioritariamente à população mais jovem. Essa concepção seguia, grosso modo, a 

questão básica que da infância à vida adulta o ser humano alcançaria o desenvolvimento de suas 

potencialidades cognitivas, sendo que na velhice tal desenvolvimento não mais ocorreria, pois do 

ponto de vista da relação capital-trabalho os idosos eram considerados improdutivos. No entanto, 

não se pode ter esse entendimento como uma verdade, pois o ser humano se desenvolve ao longo 

de toda a sua vida.  

A sociedade atual, ainda, que tenha avançado no tocante à legislação e no 

desenvolvimento das políticas sociais para os idosos ainda marginaliza muito essa população. 

Fato evidenciado no preconceito, na discriminação social e nas inúmeras barreiras sociais que se 

colocam para a inserção desta em determinadas atividades. Isso deixa claro que o idoso não tem 

um espaço de ação, nem mesmo na sociedade, onde ele se encontra cada vez mais excluído 

(OLIVEIRA, 1999) 

Contra essa exclusão social o governo, demais entidades sem fins lucrativos e 

conselhos têm se mobilizado no intuito de promover a necessária alteração desse cenário. Um 

dos grandes avanços surge na década de 1970 com a inclusão dos idosos em programas de 

alfabetização e de capacitação, e, mais recentemente, a promulgação do Estatuto do Idoso, 

documento que assegurou, de fato, o tratamento especial aos cidadãos inclusos nessa categoria. 

Historicamente, no Brasil, a primeira instituição a desenvolver ações para a 

população idosa foi o Serviço Social do Comércio (SESC), quando nos anos de 1970 fundou, em 

São Paulo, as primeiras Escolas Abertas para a Terceira Idade. Essas escolas tinham como meta 

oferecer educação regular e desenvolver cursos de capacitação para adultos maduros e idosos. A 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna-se a primeira instituição de Ensino 

Superior no Brasil a aderir ao movimento Universidade Aberta à Terceira Idade, no ano de 1982, 

(CARNEIRO. 1998). 

Segundo informações da Folha de Boa Vista, publicada no dia 20 de setembro de 

2014, “em Roraima, em 2013, tinha 41 mil pessoas com mais de 60 anos, o que representa mais 

de 8% da sua população, (...) Em 2003, dez anos antes, essa média não chegavam a 4% do total 

da população”. Esses dados demonstram que o número da população idosa nesse interstício 

quase dobrou.  

Em entrevista a Folha de Boa Vista, o sociólogo Vicente Joaquim afirmou que:   

 

O envelhecimento da população é uma tendência que vem acontecendo 

há duas décadas e isso acontece pela queda da taxa de natalidade, com as 

pessoas planejando melhor sua família e tendo menos filho e tendo filhos 

mais tarde e do outro lado o avanço da medicina e da tecnologia médica 

fazem as pessoas viverem mais e com isso está havendo um achatamento 

na pirâmide de faixa etária. 

(FOLHA BV 20/09/2014) 
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Atualmente existem no Brasil diversas universidades públicas que aderiram a 

programas  de Universidade Aberta a terceira idade, pois compreendem, assim como UERR, que 

programas dessa natureza são indiscutivelmente de grande relevância institucional, por 

demonstrar que a universidade é um espaço aberto e público, que permite à sociedade o 

desenvolvimento do saber em diferentes nuances por abrir-se para a sociedade na qual está 

inserida, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, a UERR, comprometida com a sociedade e visando à principal 

meta da Universidade Aberta a Terceira Idade, que é aproximar a universidade da comunidade e 

estimular a troca de experiências e informações entre essas duas categorias, no sentido de 

consolidar o seu papel social, de uma universidade cidadã e comprometida com as demandas 

sociais, institui o Programa de Universidade Aberta à Terceira Idade. 

Um programa que nasce de uma preocupação da UERR em promover cada vez 

mais ações que visem à melhoria da formação de sues discentes e docentes, e possibilite à 

comunidade acesso à formação superior, qualificação e melhoria na qualidade de vida a partir do 

desenvolvimento educacional. 

 

 

3. CONCEPÇÕES, PRÍNCIPIOS E FUNDAMENTOS  

 

 O Programa será consubstanciado em práticas construcionistas que permitam 

maior inter-relação entre o sujeito e produção do conhecimento, considerando que a Pedagogia 

para o idoso tem como característica a educação não formal, podendo ocorrer em ambientes não 

escolares.  

Assim, sua base estrutura e condiciona-se à Pedagogia Social pois, por meio 

desta, busca-se preparar a população a apropriar-se de seus direitos de cidadania. Esse modelo 

pedagógico toma como base práticas multi-interdisciplinares no trato com as disciplinas seja nos 

cursos de graduação ou extensão. 

 

 

4. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

4.1 Objetivo Geral  

Garantir o acesso de pessoas idosas à Universidade numa perspectiva de educação 

permanente que estimule o idoso ao desenvolvimento de atitudes de inserção social e valorização 

das experiências de vida 

 

4.2 Objetivos Específicos  

a) Promover o desenvolvimento integral do ser humano por meio de ações 

que estimule os aspectos psicológicos, sociais, físicos, cognitivos e artísticos; 
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b) Estimular jovens e jovens adultos (discentes) para o convívio com idosos, 

oportunizando o desenvolvimento em ações de inclusão social;  

c) Possibilitar ao idoso aprofundar conhecimentos em áreas de seu interesse; 

d) Propiciar trocar experiências com os jovens através de oficinas, palestras e 

disciplinas dos cursos de graduação. 

e) Proporcionar à comunidade um espaço de capacitação, atualização, 

produção e disseminação do conhecimento;  

f) Desenvolver atividades, considerando as perspectivas da educação 

continuada e a necessidade de estimular o resgate da cidadania;  

g) Estimular a convivência universitária preparando o idoso para o ingresso 

nos cursos de graduação e pós-graduação da UERR; 

h) Reduzir a evasão dos idosos que ingressam nos cursos de graduação e pós-

graduação da UERR. 

 

5. ORGANIZAÇÃO  

 

O programa “Idade Ativa” será desenvolvido envolvendo as Pró-reitorias de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Social, sendo suas atividades coordenadas pelo 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UERR. As atividades a serem desenvolvidas devem ter 

caráter interdisciplinar, coerentes com os objetivos da política de ensino da UERR e dos marcos 

legais dessa modalidade de formação universitária.  

Os cursos de extensão a serem desenvolvidos pelo Programa serão organizados 

pelas coordenações dos cursos de graduação ou de pós-graduação e devem considerar uma 

relação participativa entre professores, monitores e participantes, pautada em processos críticos 

reflexivos, os diferentes conteúdos abordados devem ser adaptados às demandas de cada grupo e 

trabalhados visando maior aproximação com o cotidiano dos idosos, colaborando para o 

enriquecimento pessoal e melhoria da qualidade de vida.  

 

5.1 Formas de Participação 

No Programa, na modalidade extensão, poderão participar: 

a) Docentes: professores da UERR que atuarem no programa, tendo direito às 

horas destinadas a atuação no programa computadas na sua carga horária; 

b) Discentes: acadêmicos dos cursos de graduação ou pós-graduação da 

UERR que atuarem como monitores e terão direito a certificação pela carga horária destinada ao 

programa;  

c) Participantes: idosos, sendo estes o público alvo do Programa, os quais 

receberão certificação pelas atividades realizadas; e  
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d) Colaboradores: pessoas representantes de outros órgãos governamentais, 

entidades da sociedade civil ou voluntários que atuarem no programa, recebendo, pela atuação, a 

correspondente certificação; 

 

5.2 Formas de ingresso 

Os beneficiados pelo programa podem concorrer em três modalidades como 

alunos de cursos de extensão programados, de graduação e pós-graduação, mediante cotas 

estabelecidas em editais. 

a) Nos cursos de extensão e capacitação: 

  

Ingressarão nas vagas nos cursos de capacitação, por meio de editais específicos, 

conforme os cursos previamente estabelecidos neste programa, sob a responsabilidade das Pró-

Reitorias de Ensino e Graduação e de Extensão. Nesses cursos não serão considerados níveis de 

escolaridade. 

b) Nos cursos de Graduação e Pós-graduação: 

 

As vagas nos cursos de graduação serão disponibilizadas mediante cotas em 

editais de seleção sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, e, no caso de 

ingresso em programas de pós-graduação, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 

 

5.3 Formas de seleção de monitores discentes 

A seleção de estudantes de graduação ou pós-graduação que manifestarem 

interesse em atuar no Programa “Idade Ativa” será mediante editais de seleção. 

 

 

6. OPERACIONALIZAÇÃO   

 

O Programa “Idade Ativa” - Universidade Aberta para à Terceira Idade da UERR 

é destinado a pessoas com idade igual e superior a 50 anos, independentemente do seu nível de 

escolaridade, para os cursos na modalidade Extensão. Por outro lado, para os cursos de 

Graduação é necessária a comprovação da conclusão do nível médio e para os cursos de Pós-

Graduação a comprovação da conclusão de nível superior, respeitadas as regras dos editais de 

seleção, que estabelecerão as exigências para ingresso e a garantia da disputa de concorrência 

das vagas apenas entre idosos.  

As atividades nos cursos de Extensão do Programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade serão desenvolvidas, semestralmente, no Campus Boa Vista e em espaços que 

atendem ao público da Terceira Idade, mantido por órgãos governamentais, podendo ser 

ampliado para outros Campi, a depender da implementação orçamentária. 
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A UERR poderá ainda dispor de parceria com outros órgãos públicos para o 

desenvolvimento de atividades do referido programa, com base em acordos de Cooperação 

Técnico-Pedagógica, Planos de Trabalho específicos ou Convênios. 

O Programa “Idade Ativa”, deve se ater às características específicas do público 

para o qual está destinado e às experiências acumuladas ao longo da vida (CACHIONI, 2003), 

visando privilegiar o idoso como agente de seu próprio processo de aprendizagem, suas 

características específicas e suas experiências de vida. 

Assim, as atividades previstas devem buscar estimular a percepção do “aprender a 

ser”, “aprender a conhecer”, “aprender a conviver” de modo ativo. Para isso os conteúdos a 

serem trabalhados nos cursos de capacitação visam dinamizar a percepção do público ao qual se 

destinam a partir de reflexões teóricas e de práticas laborais. 

Segundo Palma (2000) a metodologia utilizada deve possibilitar a autonomia do 

grupo e a resolução de conflitos e contradições da vida cotidiana coletiva. Deve-se destacar ainda 

a importância do ambiente de aprendizagem que deve ser encorajador e positivo para que o idoso 

se sinta à vontade para expressar críticas e fazer avaliações (SANTOS E SÁ, 2000; NOVAES, 

2000).  

Os participantes do programa na modalidade Capacitação poderão receber as 

aulas no campus da UERR de Boa Vista ou nos locais em que funcionam outros projetos sociais 

das esferas Estadual e/ou Municipal, mediante termos de cooperação para este fim. 

 

 

7. GESTÃO DO PROGRAMA 

 

Na Instituição, o a realização de Cursos pelo Programa será coordenada pela Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) que 

terá como competências: 

a) Organizar o processo de seleção de vagas para o curso; 

b) Criar uma plataforma de dados referente aos candidatos selecionados; 

c) Monitorar orientações aos alunos do curso quanto a ausências, abandono, 

matrículas, documentações necessárias para seu banco de dados; 

d) Organizar junto à PROENS, PROEX e Coordenações de Cursos calendários de 

funcionamento dos módulos do curso, na modalidade extensão. 

 

 

8. CERTIFICAÇÃO 

 

Os estudantes que atuarem como monitores da capacitação ou extensão receberão 

certificado correspondente as horas de atividades desenvolvidas. Os participantes do programa 



Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES 

Conselho Universitário 

Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

 
 

Publicado no DOE Nº. 2936 em  02.02.17 

deverão ter no mínimo 75% (setenta e cinco) por cento de frequência em cada módulo para 

terem direito a certificação. 

A Pró-Reitoria de Extensão será responsável pela certificação dos professores, 

colaboradores, monitores e participantes que aturem no Programa na modalidade Extensão.  

As Pró-Reitorias de Ensino e Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa 

Certificarão os Cursos de suas competências regimentais.  

   

9. MATRIZ 

 

MÓDULOS CARGA HORÁRIA: 

MÓDULO I: Pesquisa e extensão, nas áreas de saúde 

Saúde na Maturidade 20h 

Geração Saúde 20h 

Nutrição e Saúde 20h 

Prevenção de acidentes domésticos 20h 

Primeiros Socorros 20h 

MÓDULO II: Artes e cultura, conhecimento psicológico e social 

PHDs da Vida 20h 

Andarilhos 20h 

Preparação para Aposentadoria 20h 

Eu tenho Direitos 20h 

MÓDULO III: Conhecimentos gerais, informática e línguas. 

To na rede 20h 

Redação 20h 

Economia Doméstica 20h 

MÓDULO IV:  

Você viu o quê eu vi 10h 

 



Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES 

Conselho Universitário 

Secretaria dos Conselhos Superiores 
Rua 7 de Setembro, 231 - Canarinho 
CEP 69306-530 / Boa Vista - RR - Brasil 
Fone: (95) 2121-0913 
E-mail: socs.conuni@uerr.edu.br 
www.uerr.edu.br 

 
 

Publicado no DOE Nº. 2936 em  02.02.17 

 

10. MÓDULOS DO PROGRAMA 

 

1. Módulo I - Pesquisa e extensão, nas áreas de saúde 

 

1.1.  Saúde na Maturidade 

Carga Horária: 20h 

Ementa: Envelhecimento e os cuidados com a saúde emocional e física.  

Procedimentos Metodológicos: As aulas desse módulo serão realizadas por meio de palestras, 

mesas redondas, vídeoaulas, oficinas e atividades práticas sobre os processos naturais do 

envelhecimento. 

 

1.2. Geração Saúde 

Carga Horária:20h 

Ementa: Estímulo da prática de atividade física para a saúde emocional e física. 

Procedimentos Metodológicos: Desenvolvimento de práticas relacionadas a atividades físicas, 

laborais e recreativas em ambientes esportivos e em espaços cotidianos. 

 

1.3.   Nutrição e Saúde 

Carga Horária: 20h 

Ementa: A importância da nutrição para a saúde. Valor nutricional dos alimentos Mitos e 

realidades sobre alimentação.  

Procedimentos Metodológicos: Aulas expositivas, vídeos sobre primeiros socorros e aulas 

práticas. 

1.4.  Prevenção de acidentes domésticos 

Carga Horária: 20h 

Ementa: Hábitos de prevenção de acidentes domésticos, contribuindo para o desenvolvimento 

de hábitos e cuidados que promovam maior segurança. 

Procedimentos Metodológicos: Aulas expositivas, vídeos sobre primeiros socorros e aulas 

práticas com alunos. 

 

1.5.  Primeiros Socorros 

Carga Horária: 20h 

Ementa:  Técnicas básicas de Primeiros Socorro.  
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Procedimentos Metodológicos: Aulas expositivas, vídeos sobre primeiros socorros e aulas 

práticas com alunos e no laboratório de enfermagem.   

 

 

2. Módulo II - Artes e cultura, conhecimento psicológico e social 
 

2.1.  PHDs da Vida 

Carga Horária: 20h 

Ementa: Valorização dos saberes práticos adquiridos ao longo da vida que podem ser de suas 

profissões, artesanato, cultura e lições de vida. Os idosos demonstram conhecimentos que possui 

seja na confecção de objeto, produção de textos ou narrativas de suas vidências. 

Procedimentos Metodológicos: Realização de atividades práticas com base na pró-atividade 

onde os idosos assumem o papel de gestores do processo pedagógico e troca experiências com os 

outros. 

 

2.2.  Andarilhos da História 

Carga Horária: 20h 

Ementa: Valorização do patrimônio histórico-cultural da sociedade local. 

Procedimentos Metodológicos: Visitas em prédios, praças e locais históricos da cidade. 

 

2.3. Preparação para aposentadoria 

Carga Horária: 20h 

Ementa: O que é Previdência. Contribuintes e Segurados. Benefícios Previdenciários.  Ações 

Previdenciárias. 

Procedimentos Metodológicos: Aulas expositivas, demonstração dos caminhos e cuidados que 

devem ser tomados para adquirir benefícios previdenciários, realização de oficinas com os 

problemas da turma para resolução de problemas.  

 

2.4. Eu tenho Direitos 

Carga Horária:20h 

Ementa: Fundamentos constitucionais e legais que asseguram o direito ao idoso quanto à saúde, 

trabalhista, previdência e social. 

Procedimentos Metodológicos: Aulas expositivas, palestras, vídeoaulas, oficinas, conhecimento 

da Constituição Federal de 1988, Estatuo do Idoso, CLT e reconhecimentos dos órgãos que 

possibilitam atendimento ao idoso. 
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3. Módulo III - Conhecimentos gerais, informática e línguas. 
 

3.1.  Tô na Rede 

Carga Horária:20h 

Ementa: Informática como instrumento de comunicação e inclusão social. 

Procedimentos Metodológicos: As aulas serão realizadas por meio de exposições teóricas, 

oficinas, utilização de ambientes virtuais, com uso de computadores e smartfone. 

 

3.2. Redação 

Carga Horária:20h 

Ementa: Produção e compreensão de texto como prática, Redação. Narração. Dissertação. 

Procedimentos Metodológicos: Aulas serão realizadas por meio de exposições teóricas, 

oficinas, produção de texto. 

 

3.3. Economia doméstica 

Carga Horária:20h 

Ementa: Educação e consumo. Fatores que afetam o consumo. Propaganda e crédito. Risco de 

endividamento. 

Procedimentos Metodológicos: As aulas expositivas, Resolução de problemas, Construção de 

Livros Caixa para equilíbrio financeiro, vídeoaulas e Estudo dirigido. 

 

4. Módulo VI 

 

4.1.  Você viu o quê eu vi 

Carga Horária: 10h 

Ementa: Socialização de experiências e exposição de produções de outros módulos. 

Procedimentos Metodológicos: Os estudantes dos programas serão responsáveis junto com 

professores e coordenadores pela realização das oficinas a serem realizadas 

 

 

11. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 

A avaliação do Projeto ocorrerá por meio de questionário semi-estruturado que 

permite traçar um perfil sócio-demográfico dos idosos, conhecer os seus interesses em relação 
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aos conteúdos programáticos, avaliar as atividades realizadas e fornecer subsídio para a 

realização de ofertas posteriores. 

A aplicação do questionário de avaliação ocorrerá no último mês de 

desenvolvimento das atividades.  

Em relação ao grupo de professores, a avaliação do trabalho é realizada através de 

reuniões semestrais, nas quais cada um tem a oportunidade de relatar sua experiência de 

trabalho.  

O acompanhamento de egresso, tem como objetivo manter e estimular o 

participante a permanecer no Programa. Esse acompanhamento consiste em controle de 

frequência, identificação de dificuldade de participação e permanência nas capacitações, bem 

como estimular e preparar para o ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação da UERR. 
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