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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

          O envelhecimento é uma característica humana, além disso, um direito personalíssimo. O aumento da expectativa de vida do 
brasileiro representa um grande desafio para os governos, bem como para a sociedade civil. Afinal, a população idosa do país cresce cada 
vez mais. Entre 2012 e 2017, por exemplo, cresceu 18%. E ultrapassou, desse modo, a casa dos 30 milhões, conforme dados do IBGE, em 
contraste aos 15 milhões em 2003, e durante os próximos anos, continuará a crescer. O envelhecimento saudável, digno, com promoção de 
autonomia e integração coloca em prática ações voltadas não apenas para pessoas idosas, mas também para aquelas que estão 
envelhecendo. Com o redesenho da sociedade, é exigida do universo jurídico uma resposta. A Lei 10.741/2003, mais conhecida como 
Estatuto do Idoso é uma delas.De acordo com esta lei, a pessoa idosa tem direito a moradia digna, seja com a família ou em instituição 
pública ou privada que deve ser limpa, arejada e capaz de lhe prestar um serviço de qualidade, adaptado às suas necessidades. Dessa 
forma, é obrigação da sociedade garantir a efetivação desse direito de forma digna.  
          Neste contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecem como objetivos da educação no Brasil que os alunos sejam 
capazes de “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 1998). 
Pensar em uma proposta de trabalho educativo que leve o estudante a compreender o meio em que vive, por meio da pesquisa orientada e 
prática do uso da tecnologia, sem dúvida, pode promover uma aprendizagem mais significativa e proativa. 
          Através deste projeto, torna-se possível fomentar a pesquisa científica no campo da  gerontologia, que é o estudo do envelhecimento 
por aspectos, como biológicos, psicológicos, sociais, e outros. A Gerontologia dedica-se às questões multidimensionais do envelhecimento e 
da velhice, tendo por objetivo a descrição e a explicação do processo de envelhecimento nos seus mais variados aspectos. Por esta 
natureza, é multi e interdisciplinar, pois, visa a prevenção e a intervenção para garantir a melhor qualidade de vida possível dos idosos até o 
momento final da sua vida. Deste modo, Ciência da Terceira Idade visa viabilizar a produção do conhecimento e o desenvolvimento de 
habilidades que permitam a iniciação do aluno em projetos de pesquisa com a utilização do método científico, a fim de capacitar o aluno 
para o emprego de instrumentos inerentes ao pesquisador, mediante uma atitude crítica, empática, reflexiva, dinâmica e cidadã, voltada para 
o conhecimento, atitude e cuidado, visando o projeto de vida. 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

● Utilização de princípios e normas metodológicas para a produção de textos científicos; 
● Desenvolvimento de senso crítico, de uma postura proativa e de autonomia para o aprendizado; 
● Formação e consolidação de Grupos de Pesquisa; 
● Vivência mais aprofundada, por parte do aluno, de temáticas da área escolhida, valendo-se de um tipo de conhecimento diferente do que 

se experimenta em sala de aula; 
● Interação com o professor-pesquisador, criando uma relação de troca de conhecimentos, o que proporciona enriquecimento para ambas 

as partes; 
● Orientação para uma abordagem inter e multidisciplinar dos temas de pesquisa 
● Desenvolver em nossas relações cotidianas um cidadão com espírito de investigação e empático; 
● Promoção das habilidades psicossociais e interpessoais. 
● Elaboração e aplicação de dinâmicas que proporcionem a pesquisa, educação comunitária, promoção de saúde, apoio emocional, 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017


manutenção e promoção da autonomia e independência, adaptação ambiental, reinserção no contexto social e atividades corporais e 
comportamentais para pessoas da fase da terceira idade 

 
 
 

FOCO PEDAGÓGICO 

           

 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento 

sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, 
fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, 
inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. 
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios científicos, 
éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para 
respaldar conclusões, opiniões e argumentos, por meio de 
afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, 
sempre respeitando valores universais, como liberdade, 
democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias 
resultantes de investigações científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos. 

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, 
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro, 
língua(s) e/ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a 
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas 
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da 
natureza e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 
utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. 
(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de 
natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. 

 
 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e 
criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou 
inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as 
incertezas e colocá-las em prática. 
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções 
por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, 
analógicas e digitais, com confiança e coragem, assegurando 

(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, 

recursos criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; 

linguagens corporais e do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos criativos. 

(EMIFCNT06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, 
considerando a aplicação de design de soluções e o uso de tecnologias digitais, programação e/ou 
pensamento computacional que apoiem a construção de protótipos, dispositivos e/ou equipamentos, com 



que alcancem os interlocutores pretendidos. o intuito de melhorar a qualidade de vida e/ou os processos produtivos. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, 

 para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e 
ambientais diversas, identificando incorporando valores 
importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e 
responsáveis. 
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e 
o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e 
resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação 
e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a 
valorização da diversidade. 
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para problemas 
socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, nacional 
e/ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e 
projetos voltados ao bem comum. 

(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da 
Natureza para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas 
socioculturais e problemas ambientais. 
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de 
natureza sociocultural e de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza. 

(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas para propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção 
sobre problemas de natureza sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na empatia e na responsabilidade 
socioambiental. 
 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades 
pessoais com confiança para superar desafios e alcançar 
objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de estresse, 
frustração, fracasso e adversidade. 
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, organização e 
empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, identificar 
caminhos, mobilizar apoios e recursos, para realizar projetos 
pessoais e produtivos com foco, persistência e efetividade. 
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio 
desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, 

(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo 
do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional 
e cidadã. 
(EMIFCNT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências 
da Natureza podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. 
(EMIFCHSA10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, considerando as diversas tecnologias 
disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania. 



identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas 
ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. 

 

 

Ementa Estatuto do Idoso; Gerontologia; Biologia Humana; Experiência associativa em grupos de interesse; Empatia e Cidadania. 

Avaliação           A avaliação se dará sob duas perspectivas: 
1 - Formativa: presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 
e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções 
serão construídos pelos professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno 
aprenda a autorregular seu processo de construção textual e seu desenvolvimento.  
2 = Qualitativa: com uso de instrumentos formativos e de autoavaliação, como roda de conversa, registros estéticos ou escritos, observação 
direta, relatos dos professores e alunos e alguns instrumentos específicos dos projetos desenvolvidos. Dentre os critérios utilizados nesta 
avaliação, estão o envolvimento com as questões problematizadas, após a vivência do projeto e a compreensão dos objetivos do mesmo. 
          Os conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não 
compreendeu o processo.  

Referências  - Andrade, Maria Margarida de.Introdução À Metodologia Do Trabalho Científico. 10° Edição. São Paulo.Editora Atlas, 2010. 
 - Azevedo, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. 1° Edição. São Paulo. Editora Manole, 2018. 
 - A Terapia Ocupacional e o processo de envelhecimento - https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/terapia-ocupacional-e-o-processo-
de-envelhecimento/ - (Acessado em 22/01/2020) 
- BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf  - (Acessado em 22/01/2020)    
- Cartilha Direitor Humanos Idosos https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/marco/copy_of_CartilhaUNISAL.pdf - (Acessado em 
22/01/2020) 
- Estatuto do Idoso - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm - (Acessado em 22/01/2020)  
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/marco/copy_of_CartilhaUNISAL.pdf 
- Gerontologia - https://sbgg.org.br/espaco-cuidador/o-que-e-geriatria-e-gerontologia/ - (Acessado em 22/01/2020)  
- Gerontologia - https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gerontologia/ - (Acessado em 22/01/2020)  
- Gerontologia: Curso e mercado de trabalho - https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/gerontologia/ - (Acessado em 22/01/2020)  
 - Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil - https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/servicos--de-
atencao-ao-idoso.pdf - (Acessado em 22/01/2020)  
- POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. Cultrix, 2ª ed. São Paulo, 2013. 
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