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Introdução: A UNATI, Universidade Aberta à Terceira Idade, é um grupo de extensão que atende a 
comunidade da cidade de Franca, o projeto é efetivado dentro da Unesp Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Campus de Franca. É desenvolvido 
pelo curso de Serviço Social, o grupo é composto por 4 estágiarias, uma supervisora Profª Drª do Campus, 
e uma secretária para auxiliar nas partes burocráticas deixando os atendimentos e o acompanhamento dos 
Idosos para assim contribuir para a formação profissional das estágiarias de Serviço Social. Objetivos: 
Temos como objetivo evidenciar o Trabalho educativo do projeto e o interesse que os Idosos possuem em 
aprender e da necessidade de compartilhar seus conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de sua 
vida, observamos esta troca nas oficinas oferecidas e a participação freqüente deles. A intenção do projeto é 
ir além da educação e do conhecimento e reconhecer a importância da qualidade de vida e uma vida mais 
ativa a partir dos 45 anos de idade para um desenvolvimento ativo da velhice, mesmo ainda a procura 
maior estar sendo entre 60 a 69 anos. Métodos: Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário o 
acesso á alguns documentos e o conhecimento da prática profissional no projeto. Resultados: Deparamo-
nos com a importância e o interesse dos usuários pelo projeto. A procura pelas oficinas de que tem a 
perspectiva de desenvolver o conhecimento como Historia da Arte, uma das disciplinas mais procuradas 
podemos observar que os alunos gostam e tem interesse cada vez mais em aprender o que passou e o que 
ainda não conhecem e se sentem por fora da sociedade, como é a procura pela aula de informática, eles se 
dispõem de muito interesse, porém sentem muita dificuldade em praticar, em aprender mas essa disposição 
faz com que se sintam mais vivos, mais ativos na sociedade. O trabalho profissional do serviço social tem 
como fundamento teórico a concepção da educação na perspectiva crítica, emancipatória e os princípios 
ético-políticos do Serviço Social.Portanto pela procura e pelos depoimentos podemos considerar que o 
projeto está tendo um desenvolvimento bom, porém sempre há necessidade de estar atualizando e 
pesquisando sobre os assuntos da área que atuamos, entender a realidade da terceira idade é um assunto 
que vem sendo estudado cada vez mais pela sociedade considerando o aumento da expectativa de vida e 
as melhorias e lutas que vem sendo realizados pelos direitos dos idosos. 
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