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Introdução: A UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) é um programa da Pró-Reitora de 
Extensão Universitária da UNESP, e atualmente é uma das atividades de extensão de maior 
importância institucional. O objetivo desse programa é criar condições para a integração social do 
idoso com o meio acadêmico.  O Grupo PET, vinculado ao curso de Engenharia Mecânica da 
UNESP Campus de Guaratinguetá, a partir desse programa, desenvolveu uma atividade para 
promover uma maior interação entre os alunos da UNATI e os alunos de graduação do campus. 
Essa atividade é realizada pelo grupo há alguns anos, e está vinculada à aplicação dos 
conhecimentos adquiridos pelo aluno do Curso de Engenharia Mecânica durante sua formação, 
articulada com a participação dos alunos da UNATI, proporcionando uma importante integração 
social entre todos os envolvidos. Objetivos: O objetivo dessa atividade é promover a integração 
entre os alunos da UNATI e demais alunos da UNESP Campus de Guaratinguetá, e transmitir 
conhecimentos adquiridos pelos alunos na graduação e durante as pesquisas sobre o assunto a 
ser apresentado, auxiliando a universidade no processo da valorização humana e social dos 
idosos. Métodos: A atividade consistiu em ministrar uma palestra aos alunos da UNATI, durante a 
Semana de Aniversário do núcleo UNATI da FEG/UNESP, sendo o tema um assunto ligado à 
Engenharia ou Tecnologia que seja de extrema importância na atualidade. Alguns temas foram 
pesquisados e pré-selecionados pelo grupo PET, e foi criado um questionário para que os próprios 
alunos da UNATI votassem e escolhessem o assunto de maior interesse deles. Para a 
apresentação desse ano o tema mais votado foi “Redes Sociais”. Resultados: A apresentação 
proporcionou aos idosos um maior conhecimento tecnológico, e durante a atividade os pontos mais 
discutidos foram: a importância das “Redes Sociais” no contexto atual, a utilização das mesmas 
como forma de comunicação rápida e gratuita e a utilização dessa ferramenta para uma maior 
participação social e política do idoso.  Outro foco da apresentação foi a questão da segurança 
nas redes, os cuidados que os usuários precisam ter ao disponibilizar suas informações a terceiros 
e o que deve ser feito para a utilização da tecnologia de forma benéfica e segura. Os alunos da 
UNATI aprenderam a criar um perfil nas redes sociais utilizando todas as políticas de segurança 
disponíveis.  Houve um retorno positivo dos alunos da UNATI perante a apresentação do grupo 
PET. Eles destacaram a importância do contato com os alunos da graduação e da realização de 
atividades como essa. Foi citada também a contribuição dessa atividade para a formação de um 
profissional envolvido nas questões sociais. 
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