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Introdução: - Adotando o conceito tradicional de administração pública, do administrativista Hely Lopes Meireles, 
podemos definir Administração Pública como todo o aparelho de Estado organizado com a finalidade de realizar 
serviços, visando a satisfação da necessidade da coletividade e também um conjunto de atividades destinadas à 
execução de obras e serviços, comissionados ao governo para o interesse da sociedade. Neste contexto, as 
Universidades Públicas têm o compromisso de serem onipresentes, pois foram criadas para atender os anseios da 
sociedade, para que esta pudesse se ajudar e ao mesmo tempo combater as desigualdades sociais e favorecer a 
mudança em prol de um mundo mais justo. Deve-se usar a melhor e a mais pacífica arma que se dispõe: o 
conhecimento para se combater as desigualdades. A Reitoria da UNESP através da Universidade Aberta à Terceira 
Idade - Núcleo Local UNESP-UNATI, vem desenvolvendo atividades para as pessoas em processo de 
envelhecimento. Os nossos alunos de várias idades compartilham os mesmos espaços, participando das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.  Objetivos: - Este trabalho é resultado da pesquisa realizada no Núcleo Local 
UNESP-UNATI da Reitoria, com 10 participantes, das atividades desenvolvidas pela UNATI da Reitoria dentre eles: 
professores colaboradores, funcionários técnicos administrativos e comunidade externa. O objeto da investigação 
voltou-se para os significados atribuídos por esses sujeitos à velhice e à importância das atividades da UNATI para 
integrar o idoso residente nas proximidades da Reitoria, em São Paulo/Capital. Métodos: - O procedimento 
metodológico, de natureza técnica para coleta de dados, baseou-se na gravação de entrevistas semi-estruturadas 
com questões norteadoras para o entrevistador e o entrevistado. Resultados: - Em decorrência da análise temática 
dos depoimentos foi possível desvelar que a Universidade tem um papel importante de inclusão social dos idosos 
como ficou evidente na narrativa dos participantes.  O Núcleo Local UNESP-UNATI da Reitoria promove uma 
visibilidade da UNESP na Região, proporcionando condições para que a comunidade tome conhecimento das 
múltiplas atividades da Universidade. A pesquisa evidenciou que a Reitoria da UNESP sendo uma Unidade 
Administrativa conseguiu integrar alunos, professores e técnicos administrativos e despertar um novo olhar sobre o 
envelhecimento, ao mesmo tempo em que se favoreceu a construção de uma velhice com qualidade de vida. 
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