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Luciana Souza Catani (FHDSS, Unesp , Franca) - luccatani@hotmail.com

Introdução: A Universidade Aberta A Terceira Idade (UNATI) é um programa de extensão 
universitária da UNESP, institucionalizado pela portaria 191 de 07 de Maio de 2001, a qual 
unifica todas as unidades possuidoras de um núcleo local em funcionamento. Trata-se de um 
programa que oferece cursos e oficinas voltados à terceira idade e possui por finalidade a 
ampliação e a aquisição de novos conhecimentos, a convivência social, a compreensão de 
seus direitos através de um trabalho que visa a autonomia, a cidadania de seus usuários, bem 
como promover uma melhor preparação dos participantes para o envelhecimento, com maior 
qualidade de vida.Como proposta do trabalho do Serviço Social, a UNATI tem a preocupação 
de não incluir no projeto apenas atividades com o objetivo de ocupar o tempo livre do idoso, 
propondo também uma atuação que visa fornecer informação e reflexão sobre as questões da 
cidadania e a efetivação dos direitos sociais, assim como acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelo programa para identificar situações individuais e até mesmo grupais, que 
necessitem de uma ação interventiva.  Objetivos: Construir um diagnóstico dos Idosos 
atendidos na Universidade Aberta a Terceira Idade do campus de Franca.  Métodos: A 
pesquisa foi realizada na Universidade Aberta à Terceira Idade da UNESP – campus de 
Franca- no mês de Junho com sessenta e quatro alunos unatianos de cursos diferentes,com o 
intuito de estudar,analisar,conhecer e avaliar o Programa da UNATI, na visão dos seus 
participantes,utilizando uma abordagem qualitativa de tal análise. Os sujeitos foram alunos 
unatianos de cursos diferentes, para a coleta das informações em que fora utilizado um 
questionário estruturado com perguntas objetivas.Após a coleta,houve a organização da 
mesma,através de gráficos e interpretações dos dados obtidos, levando a um entendimento 
mais amplo da realidade estudada dos alunos participantes, que trouxe informações referentes 
à família, educação, renda, domicílio, cultura, esporte e lazer.  Resultados: A pesquisa 
proporcionou reflexões sobre o programa, pois conhecendo os alunos, torna-se complacente 
dar continuidade ás atividades, para que possa servir de base á um projeto de intervenção do 
Serviço Social na Instituição. Percebeu-se através desta pesquisa também que a UNATI 
cumpre com êxito seus objetivos, pois apesar de suas dificuldades ,foi possível perceber o 
quão estão satisfeitos os idosos com as atividades desenvolvidas e não somente usufruem 
delas como aulas disciplinares,como também uma forma de lazer, orientação sobre seus 
direitos e assuntos voltados á terceira idade, bem como entretenimento e como forma de 
assimilarem sua importância nessa sociedade que cada vez mais os exclui dela.


