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RESUMO

Cláudio é um município de 25 mil habitantes, localizado na região centro-oeste de Minas Gerais, possui 28 instituições filantrópicas de atendimento social, dentre elas três asilos. 

No Brasil grande parte da população idosa é ativa, composta em sua maioria por mulheres com uma renda que não satisfaz sua necessidades básicas, em Cláudio não é

diferente. A longevidade trás pontos positivos e negativos. O objetivo do projeto de extensão é a interação entre a  Universidade e a Terceira Idade, tem com público alvo os

idosos a partir dos 60 anos, moradores da cidade, que possuam autonomia e mobilidade, buscando propiciar aos discentes uma formação holística, interesse social e

participação, além da aprendizagem em sala de aula. São nas atividades de extensão que se solidificam o conhecimento técnico, valores e atitudes que propiciam

desenvolvimento humano e social. As atividades de interação com a sociedade são  ferramentas motivadoras na construção de um profissional completo e na troca de saberes,

em especial com os idosos. O projeto foi idealizado no intuito de otimizar oportunidades para um envelhecimento ativo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas através de

ações de saúde, proteção, lazer, atividades físicas, carinho, auto estima, acessibilidade, informação, utilidade, investimento e participação, processo este que a universidade pode

sem dúvida alguma contribuir. A interação acadêmicos e idosos é para ambos uma oportunidade de renovar sua rede de relacionamento, convivência social, ampliar seus

conhecimentos sobre assuntos diversos: costumes, atualidade, saúde, tecnologia e cultura. Por tratar-se de um pleito do grupo da Terceira Idade Renascer, os questionários

foram aplicados aos membros participantes, para definir preferências e atividades. A partir dos primeiros resultados começaram a alinhar as ideias, ouvir e registrar os relatos,

para oferecer oficinas e a organização de um grande Encontro de Idosos do Município de Cláudio em ambiente universitário.
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