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O

projeto UNITI, Universidade para a Terceira Idade, de Educação Permanente,
em seu XXIV ano de funcionamento, é um laboratório de estudos sobre Velhice,
Envelhecimento e Longevidade. Pertence ao Departamento de Psicologia Social e
Institucional, do Instituto de Psicologia da UFRGS. As atividades deste projeto foram
iniciadas no 2º semestre de 1990. É um projeto de significado social. Pretende-se
produzir conhecimentos relativos aos processos de envelhecimento e de longevidade. A
UNITI coloca-se como importante colaboradora regional, estadual e nacional nas
investigações relativas ao Brasil envelhecente e mesmo envelhecido. O que qualifica o
projeto em pauta, para esta posição de vanguarda, são as premissas reveladas no seu
esforço social e representadas pela produção de conhecimentos específicos sobre
velhice, pelo formato acadêmico de suas atividades, pelas possibilidades de estudos
intergeracionais, abrangendo bolsistas de extensão (PROREXT), de iniciação cientifica
(FAPERGS, PROPESQ e PROPESQ-CNPQ) e, também, por estagiários do curso de
psicologia. Muito relevante é a colaboração com estudos e pesquisas de alunos de
graduação, especialização, mestrado e doutorado da UFRGS e de outras universidades.
Seus participantes são pessoas de ambos os sexos, com 60 anos ou mais. Sua linha
de ação é de Extensão, Ensino e Pesquisa. Já produziu quatro livros: Velhice que Idade é
esta? (1998), Envelhecer um Encontro Inesperado? (2001), Envelhecer Revisitando o
Corpo (2004) e Experiências e Perspectivas: Envelhecer Inovando é Possível? (2011).
Participou de três Congressos Mundiais: Montreal no Canadá; Adelaide na Austrália e
Rio de Janeiro.
Pelo seu formato instituinte, a UNITI exige um Plano de Ação que é construído
anualmente e sempre baseado na avaliação do ano anterior. Deste procedimento que
envolve participantes do projeto e componentes da equipe coordenadora/ executora,
decorre a proposta das atividades para o ano seguinte.
O objetivo geral da UNITI é, portanto, construir, incrementar e manter um
laboratório de estudos e pesquisas sobre Psicologia do Desenvolvimento Humano com
ênfase na velhice, envelhecimento e longevidade, no sentido de incentivar a busca de
uma reciclagem pessoal e o entendimento pelo idoso quanto ao seu papel social na
contemporaneidade.
Através de atividades individuais e grupais, temos, como objetivos específicos,
proporcionar:
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- A vivência da criatividade, da autodescoberta e da auto-expressão;
- Revisão de vida: valores, potencial, autoestima, espiritualidade;
- Capacitação de recursos humanos, recrutados entre os idosos do Projeto UNITI, para
execução de tarefas voluntárias, multiplicadoras e comunitárias;
- Realização de estudos exploratórios sobre velhice, envelhecimento e longevidade, com
os quais pretende-se estimular o idoso a reconhecer as próprias competências e mudar
sua atitude com relação a sua vida, na contemporaneidade;
- Colaboração com os alunos da UFRGS e de outras Universidades no que se refere a seus
trabalhos e estudos nos diferentes níveis de formação: graduação, especialização,
mestrado e doutorado;
- Manutenção de assessorias e consultorias para a comunidade, tais como escolas, casas
geriátricas e casas de longa permanência.
Como funciona a UNITI – sua Dinâmica
Os participantes da UNITI reúnem-se em um grande grupo, que conta com uma
média semestral de 130 participantes. As atividades são diversificadas, tendo como foco
principal a discussão e o estudo sobre assuntos relativos ao curso de vida. Durante a
semana funcionam diversos subprojetos, em diferentes dias e horários, que variam a
cada semestre.
O Projeto UNITI abre espaços para trabalhos voluntários e comunitários, além de
palestras e participações em eventos. São oportunizadas possibilidades de parcerias
com instituições da comunidade, tais como casas geriátricas, asilos, creches, escolas,
hospitais, dentre outras. Enfatiza-se o intercâmbio com a comunidade.

Integrantes do UNITI

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 101, tel. (51) 3308-5151
E-mail: uniti@ufrgs.br
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