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Introdução: O Núcleo da UnATI em Rosana foi inaugurado no início do mês de agosto de 2007, com os cursos de 
Informática, Culturas e Línguas Inglesa e Espanhola, Oficinas de Mudas Ornamentais e Bonsais, Pintura e Escultura, 
Dramaturgia e Caminhadas Ecológicas ministrados em dias e horários diferentes. A monitoria dos cursos é feita por 
alunos e professores do curso de Turismo do Campus Experimental da UNESP de Rosana e voluntários da 
comunidade. O núcleo conta com apoio da unidade no tocante à infra-estrutura para o andamento dos cursos.  
 
Objetivos: Levantar e analisar os dados sociais referentes aos alunos da UnATI Núcleo Rosana, a fim de melhorar 
os cursos já existentes e atender as expectativas de um modo geral.  
 
Métodos: Para o levantamento de dados contamos com questionários com perguntas abertas e fechadas. Os itens 
avaliados foram: adesão da população idosa local, grau de escolaridade, faixa etária, os motivos de ingresso, e 
expectativas em relação à UnATI.  
 
Resultados: O número total de alunos inscritos é de 89 pessoas, porém, como há a possibilidade de matricular-se 
em mais de um curso, o número real de residentes do município interessados nos cursos é de 37 pessoas. Quanto à 
adesão da população idosa local podemos constatar que a procura foi baixa se compararmos o número de alunos 
inscritos ao número de idosos no município que é de 2.826 pessoas, segundo dados obtidos no IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), o que corresponde a 1,27% da população acima de cinqüenta anos. Obtivemos 
os seguintes dados sobre o grau de escolaridade dos 37 inscritos: 3 pessoas possuem primeiro grau incompleto, 5 
com primeiro grau completo, 1 com segundo grau incompleto, 16 com segundo grau completo, 1 com nível técnico, 1 
com nível superior incompleto, 2 com nível superior completo, 8 não forneceram esta informação. A faixa etária dos 
alunos varia de 50 a 81 anos, o que nos dá uma média de 57,2 anos. Quanto à motivação as respostas apontavam 
para busca de novos conhecimentos, aprender uma atividade para reverter em uma fonte de recursos financeiros, 
poderem auxiliar os filhos e netos nos conteúdos escolares, aprender idiomas para viajar, entretenimento, ampliar a 
rede de amigos e conhecer novas culturas e hábitos. Nas questões em relação às expectativas dos inscritos as 
respostas mais freqüentes foram entretenimento, ampliação de conhecimentos, convívio social, mais cursos 
relacionados à informática, ginástica e dança. Para contemplar as expectativas da demanda é necessário realizar 
pesquisas específicas sobre a terceira idade no município e programas de captação de voluntários para monitoria de 
novos cursos. 
 


