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Universidade Católica de Pelotas - UCPel

Situada no Sul do estado do Rio Grande do Sul, trata-se

de uma instituição de caráter comunitário com mais

de 60 anos de história.

Possui suas iniciativas voltadas prioritariamente para

ações educacionais de caráter social.

O grande objetivo das universidades comunitárias é a

educação e os serviços sociais que contribuem na

melhoria da qualidade de vida da sociedade em que

estão inseridas.



Centro de Extensão em Atenção à Terceira Idade

CETRES

Criado em 1990, o CETRES é um centro de extensão que contribui para a transformação da

realidade dos idosos e no reconhecimento de seu papel como cidadão.

Historicamente possui uma consolidada e exitosa dinâmica, funcionamento, estrutura e ações

práticas de significativa importância e reconhecimento social.



Centro promotor de cultura, cidadania e saúde, assim contribuindo

para o bem-estar integral de seus participantes.

São oficinas, grupos, rodas de conversa, eventos culturais e artísticos,

bazares e palestras, destinado ao público com 50 anos ou mais.

Atividades realizadas por sua equipe constituída por profissionais

parceiros, oficineiros voluntários e acadêmicos, sempre valorizando o

protagonismo da comunidade.

CETRES



Estrutura Física

O CETRES tem uma sede física, junto ao Instituto de Menores Dom Antônio Zattera

(IMDAZ), no bairro Areal, Pelotas - RS.

Espaço amplo:

Sala de espera, secretaria, sala de reuniões, salão para atividades físicas e integração,

salão para artesanatos, duas salas de oficinas gerais, espaço de mini exposição do bazar,

cozinha, depósito, despensa e banheiro.



Para além da estrutura física...

Em razão da pandemia e dos critérios de biossegurança
e proteção aos idosos, nos anos de 2020 e 2021 o
CETRES ofertou suas atividades de modo remoto.

Oportunidade:

 aprimorar uma nova forma de promoção e educação
em saúde;

 auxiliar no desenvolvimento tecnológico dos
integrantes do CETRES;

 reduzir o impacto do distanciamento social;

 ampliar o alcance do centro para além das atividades
desenvolvidas na estrutura física.



Programa de Extensão

No ano de 2020, o CETRES passou por uma reestruturação que teve por objetivo ampliar a

aproximação do centro de extensão com os cursos de graduação da UCPel.

A criação do programa de extensão cumpre o papel de alcançar a comunidade, afirmando o

seu caráter comunitário para Pelotas e região.

Intuito de possibilitar a integração entre os idosos, estudantes, profissionais e professores.
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Universidade Aberta da Maturidade

A UAMI é um dos quatro projetos vinculados ao CETRES/UCPel.

Teve início no ano de 2021 e visa garantir acesso a diversas áreas que estão em

conformidade com o Estatuto do Idoso:

➢ Educação permanente e continuada;

➢ Socialização;

➢ Promoção da saúde;

➢ Desenvolvimento da cidadania;

➢ Protagonismo dos participantes com 60 anos ou mais.



UAMI

É uma formação que possui 2 anos de duração e acolhe de 15-20 alunos por ano.

Destinado a pessoas com 60 anos ou mais.

Percurso pedagógico próprio:

 Coordenada e conduzida por uma equipe de professores e profissionais,

residentes e acadêmicos extensionistas.

 Levam em consideração a realidade e as vivências da pessoa idosa, incluindo

aspectos artísticos, sociais, de direitos, científicos, éticos e estéticos.



Eixos temáticos

A UAMI conta anualmente com três disciplinas/eixos temáticos, sendo elas:

Primeiro ano:

Saúde e Autonomia: aborda temas relacionados a saúde da pessoa idosa, a fim de
contribuir para maior qualidade de vida e autonomia.

Direitos e Cidadania: busca promover conhecimentos sobre os direitos civis, políticos e
sociais aos sujeitos participantes.

Amadurecimento Artístico: objetiva propiciar que questões sobre o amadurecimento
humano possam ter ecos transformadores no bem-estar, no protagonismo, nas relações e na
criatividade dos participantes.



Eixos temáticos

A UAMI conta anualmente com três disciplinas/eixos temáticos, sendo elas:

Segundo ano:

O idoso contemporâneo: aborda a experiência de ser idoso na atualidade, paradigmas,
preconceitos, barreiras e principalmente potencialidades.

Prevenção e Saúde na maturidade: busca promover conhecimentos com foco na
prevenção e promoção à saúde.

Disciplina criada e desenvolvida junto aos Residentes RIM-SI: objetiva abordar aspectos
cotidianos sobre saúde, acesso e cidadania da população idosa junto a profissionais
atuantes na estratégia de saúde da família do município.



Para além do CETRES...

A UAMI prevê a participação dos seus alunos, sob supervisão de professores e alunos

extensionistas, em dois projetos:

➢ Projeto Integrador

➢ Projeto Trilhas: Trilhando a extensão universitária



Projeto Integrador (PI) – Turma 1º ano

Em grupo, elaborar uma proposta de projeto que vise propor uma ação para o público

idoso além do CETRES, seja por atividades socioculturais e/ou de promoção à saúde.

Conceitos explorados:

 Conceitos aborbados nos diferentes eixos temáticos;

 Experiência prévia de cada aluno da UAMI;

 Integração dos saberes.

Desenvolvimento de projeto prático de promoção à saúde ou de desenvolvimento 

sociocultural para o público idoso além do CETRES



Como é realizado o projeto?

 A partir de um olhar atento para a realidade, os alunos poderão

identificar possíveis problemas dentro de seus contextos;

 Cada grupo, após debate, selecionará um problema a ser focado e

trabalhado durante o projeto;

 Serão levantadas possíveis hipóteses para as causas do problema

elencado;

 Serão elaboradas questões de aprendizagem, que irão nortear uma

busca/pesquisa para definirem o problema e todos os seus aspectos;

 Será elaborado em grupo uma proposta de ação sobre a problemática

escolhida.



Projeto Trilhas – Turma 2º ano

Trilhando a extensão universitária

Objetivos:

 Integração CETRES/UCPel;

 Interação intergeracional;

 Interação com a comunidade acadêmica;

 Ampliar o conhecimento do CETRES e dar retorno à comunidade.

Prevê uma inserção dos alunos da UAMI em atividades acadêmicas da UCPel, a partir 

da participação efetiva em outros projetos de extensão



Como é realizado o projeto trilhas?

 A partir do conhecimento dos projetos de extensão da UCPel, selecionar

alguns projetos para uma conversa próxima com os coordenadores.

 Cada aluno será inserido, de modo a compor o projeto selecionado,

junto à sua coordenação própria e seus alunos extensionistas;

 No dia do encontro da UAMI, os alunos compartilharão suas

experiências no projeto de extensão e será feito um debate com o

grupo.

 Cada aluno da UAMI terá um orientador da equipe do CETRES que irá

acompanhar a sua evolução e a sua participação no projeto de

extensão, junto aos coordenadores dos projetos.



UAMI

 Quadro de atividades pedagógicas que ocorrerão alternadamente, sempre às

quartas-feiras.

Avaliação:

 São critérios avaliativos a frequência e a participação nas atividades.

 Podem haver atividades de avaliação formativa sem caráter de reprovação,

servindo como um instrumento de ensino/aprendizagem.

 Outro critério é a participação e o desenvolvimento do Projeto Integrador e

Projeto Trilhas, bem como o seu produto final.

Semana Atividade

1ª quarta-feira do mês Disciplina 1

2ª quarta-feira do mês Disciplina 2

3ª quarta-feira do mês Disciplina 3

4ª quarta-feira do mês Projeto Integrador e Projeto Trilhas



Projetos integradores – UAMI 2021



Evento “Jornada Multiprofissional em 

Saúde do Idoso e Semana do Idoso”

A Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso, a dois anos é
realizada em parceria entre o CETRES e a Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde do Idoso (RIM-SI/UCPel), e é transmitida
pelo YouTube da UCPel.

O evento ocorre durante a semana do idoso.

V Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso e Semana do Idoso
Mestra Griô Sirley Amaro – CETRES/UCPel.

Universidade Católica de Pelotas - UCPel

@jornada_cetres_ucpel



Resumos apresentados por extensionistas

Os alunos extensionistas dos projetos vinculados ao CETRES apresentaram 7 trabalhos, sendo 4
deles relatos de experiência em sua participação no projeto da UAMI.



Resumos apresentados por extensionistas

Os alunos extensionistas dos projetos vinculados ao CETRES apresentaram 7 trabalhos,

sendo 4 deles relatos de experiência em sua participação no projeto da UAMI.

“As aulas (...) repercutiram de forma otimista, trazendo

lembranças positivas do passado, possibilitando a

expressão de sentimentos, de saberes populares e de

ressignificações acerca do envelhecimento. Relatos como

tranquilidade, relaxamento, aconchego, contentamento e

satisfação também foram observados ao longo dos

encontros. Através desse olhar mais sensível e criativo do

envelhecimento, observou-se que, mesmo em ambiente

remoto, foi possível proporcionar um espaço promotor de

bem-estar, cidadania, aprendizagem, discussão e vivências

éticas, estéticas e criativas com repercussões

biopsicossociais.”

Scarton, 2021.



Resumos apresentados por extensionistas

Os alunos extensionistas dos projetos vinculados ao CETRES apresentaram 7 trabalhos,

sendo 4 deles relatos de experiência em sua participação no projeto da UAMI.

“...é perceptível o grande envolvimento e

comprometimento dos idosos nas atividades, eles se

mostram entusiasmados com os assuntos abordados,

mais inclusos e reconhecidos em seu âmbito familiar e

comunitário. Observou-se que, mesmo em um ambiente

remoto, foi possível proporcionar aos integrantes do

projeto um espaço promotor de saúde, cidadania e de

ressignificação do papel do idoso.”

Termezana, 2021.



Oficinas remotas 2022

Encontros com os residentes da RIM-SI

Sala de visitas

Primeira aula da UAMI 2022



Retorno das atividades presenciais 2022

Oficina - Dança cigana

Oficina – Contação de Histórias

Oficina – Ginástica (Projeto Vida Ativa)

Oficina – Grupo musical

Oficina – Tricô e crochê



Objetivos da UAMI

➢ Criar um espaço que propicie e potencialize o desenvolvimento de atividades

pedagógicas, artísticas e culturais.

➢ Estimular a criação e o fortalecimento de vínculos e relacionamentos interpessoais.

➢ Propiciar um espaço de resgate e troca de experiências que promova o protagonismo

dos participantes.

➢ Oportunizar a criação de uma rotina participativa com atividades saudáveis que

combatam o isolamento social e fortaleça as relações comunitárias.

➢ Estabelecer um processo de construção do espaço com a parceria dos participantes.



Objetivos da UAMI

➢ Promover uma relação entre as políticas SUS e SUAS através da interface com

outros espaços institucionais da UCPel, poder público e sociedade civil.

➢ Potencializar a participação e interface da comunidade acadêmica (cursos,

professores, alunos e funcionários) de todas as áreas e níveis acadêmicos.

➢ Oportunizar o espaço (CETRES) para a atuação da Residência Multiprofissional em

Saúde do Idoso/UCPel.

➢ Aportar e potencializar projetos de extensão no âmbito da promoção em saúde do

idoso.

➢ Promover integração entre alunos dos cursos de graduação da UCPel e os alunos

dos cursos da Universidade Aberta da Maturidade.
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