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Introdução: O núcleo Unati/Dracena é uma proposta inovadora que explora um modelo curricular 
semelhante ao de graduação, sedimentada em uma tríplice gestão entre a UNESP, a Fundação 
Dracenense de Educação e Cultura (Fundec) e a Prefeitura Municipal de Dracena, cujas 
responsabilidades são distribuídas de acordo com o perfil de cada entidade, previstas em um termo 
denominado “Acordo de Cooperação”, devidamente, firmado entre as partes envolvidas. A 
preocupação e o interesse comum em promover um envelhecimento mais digno e com maior 
percepção de qualidade de vida dos idosos de Dracena e região, fez surgir a proposta única desse 
núcleo Unati. Assim, ações de intercâmbio entre docentes, técnicos e alunos do curso de 
Zootecnia da UNESP de Dracena com os demais profissionais envolvidos, contribuem para o 
fortalecimento dos recursos humanos e sociais e favorecem o trabalho intergeracional da proposta. 
Objetivos: a interação entre os idosos e os acadêmicos visa prestar, reciprocamente, assessoria e 
apoio cultural, psicossocial e humano incrementando outras formas de expectativa de vida, 
despertando nos jovens, a visão correta do valor da experiência vivenciada e, no idoso, a 
valorização e o respeito pela sua existência. O desenvolvimento de atividades intelectuais, físicas e 
culturais adaptadas às reais necessidades do idoso favorece a melhora da auto-estima, do 
equilíbrio mental, da destreza intelectual e motora, levando-os a uma maior confiança em suas 
potencialidades. Métodos: A Unati/Dracena seleciona 40 idosos, anualmente, com idade mínima 
de 60 anos. A inscrição, por meio de um questionário, visa diagnosticar o perfil do idoso, que na 
maioria, busca fazer amigos e sair da rotina estressante do convívio doméstico. O trabalho 
interdisciplinar ocorre pela base didático-pedagógica, pautado no curso de graduação em 
Zootecnia e nos cursos de Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Educação Artística, 
Educação Física, Enfermagem, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social da 
Fundec. As atividades culturais e sociais compreendidas por passeios culturais, participações em 
eventos, confraternização de aniversário, semana do idoso, festival de talentos na maturidade e 
formatura finalizam a proposta da Unati/Dracena. Resultados: O saldo do núcleo Unati/Dracena 
tem sido positivo. Ao final de cada de ano, o perfil de egresso é de um idoso estimulado a realizar 
suas atividades cotidianas com maior êxito, participando de novos ciclos de amizade e ainda, há 
relatos de que alguns acabam voltando para o mercado de trabalho, seja realizando outra atividade 
diferente da que desenvolvia antes da aposentadoria, ou comercializando produtos confeccionados 
pela oportunidade obtida na Unati/Dracena. 
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