Resumo: A missão da Uergs é de promover o desenvolvimento regional sustentável, através da formação de
recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o
crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, o
programa “Uergs na Melhor Idade”, parceria entre as Pró-Reitorias de Extensão (Proex), de Ensino (Proens) e de
Pesquisa e Pós-graduação (Proppg), busca contribuir para que a comunidade externa se aproxime e se aproprie dos
conhecimentos desenvolvidos durante o ensino de forma indissociável. O foco de participação são pessoas adultas e
idosas. Para isso, a Proex propõe às 24 Unidades Universitárias que abram vagas para que pessoas com mais de 30
anos possam participar como ouvintes nas disciplinas dos cursos de graduação, que serão certificadas como cursos
de extensão. As Unidades também podem sugerir projetos com atividades voltadas a este público. A participação de
adultos e idosos no ambiente acadêmico oportuniza a interação e a troca de conhecimentos e experiências entre a
Universidade e as comunidades nas quais está inserida, além de oferecer cursos que possam preparar seu público
para uma velhice melhor. O processo de inscrição, seleção de cursos e dos participantes no Programa e posterior
envio de relatório é regido por edital específico por meio de formulários on-line na ferramenta Google Docs. Na
primeira edição, das 24 unidades da Universidade, 7 ofertaram 140 vagas em 21 cursos e obteve-se um total de 202
inscrições, ou seja, 1,4 candidatos por vaga e, deste total, 76% foram mulheres. Na segunda edição ocorreu o
firmamento de convênio com a Fundação Educacional Maçônica e houve um crescimento na adesão de Unidades e
na oferta de cursos e vagas, bem como na procura. Das 24 unidades da Universidade, 18 ofertaram 335 vagas em 30
cursos, com média de 2 candidatos por vaga, sendo que 71% foram mulheres, o que demonstra o impacto social de
gênero do Programa.

