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Intro
odução: O Núcleo UNATI
U
de Ilha Solteira estipulo
ou como m
meta para 2006
dese
envolver prrojetos parra à população da Terceira
T
Ida
ade do mu
unicípio em
m seu
próp
prio meio de
d vivência
a. Esta pro
oposta visa
a uma efetiva contrib
buição soc
cial a
esse
e segmentto proporccionado pe
ela Univers
sidade, esstendendo suas açõ
ões a
popu
ulação, não mais resstrita apen
nas a seus
s alunos. Para
P
tanto teve o de
esafio
inicia
al de levantar as caracteríssticas da realidade socioeco
onômica dessa
d
categoria, bem
m como esstabelecer o perfil de
essa popula
ação em ccada localidade
do município.
m
Foi então
o organiza
ada uma Pesquisa Social ap
plicada a esse
segm
mento em toda cidad
de, em seu
u perímetro urbano e rural. Essta pesquis
sa foi
efetu
uada com a parcerria da Pre
efeitura Mu
unicipal attravés dass Diretorias de
Saúd
de e Bem Estar Soccial, com as
a instituiçõ
ões de Enssino Superrior, Faculdade
Reunidas(FAR
R) e Faculd
dade de Ilha Solteirra(FAISA) e com a Associaçã
ão de
Cuid
dado ao Ido
oso(Clínica
a Dia).
Obje
etivos: Tra
açar o perrfil da Tercceira Idade
e do município em ccada regiã
ão da
cidad
de, conhe
ecer os aspectos de vivência, a estruturação familia
ar e
comunitária, a situação socioeco
onômica, o nível de qualidade
e de vida nas
variá
ávies de saúde,
s
edu
ucação e lazer, a existência
e
de participação pollítica,
conh
hecimento das polííticas púb
blicas de maior utiilização e necessid
dade.
Tam
mbém busccou integra
ar os bolssistas da UNATI
U
na realidade social de
e Ilha
Solte
eira, fomen
ntando refllexão da co
onjuntura local.
l
Méto
odos: pesquisa bibliográfica. Elaborou-s
E
e a operaccionalizaçã
ão da coletta de
dado
os que efetuou-se através da
d aplicaç
ção de pesquisa
p
d
de campo
o, de
referrencial descritivo, aplicada em
m cada ba
airro, através de um
m questionário
conttendo que
estões abe
ertas e fe
echadas. Os
O aplicad
dores fora
am estuda
antes
universitários da
d UNESP
P, FAR e FAISA,
F
os funcionário
f
os da saúd
de da prefe
eitura
com destaque aos perte
encentes às
à equipes do progra
ama de Sa
aúde da fa
amília
(PSF
F) em cad
da região e servidorres técnico
o-administtrativos da
a Unesp.Houve
trein
namento em
e prática
as de entrrevista para a apliccação do instrumen
nto e
presservação dos
d
dadoss.Foi definida uma amostrage
a
em por co
ota (mínimo de
30%
%) em cima
a do núme
ero de hab
bitantes da
a faixa etárria maior d
de 45 anos
s em
cada
a região. Os
O dados foram
f
tabu
ulados porr um progrrama dese
envolvido pelos
p
bolsistas da própria UNA
ATI e a an
nálise dos dados feittas pela co
oordenaçã
ão da
UNA
ATI local e pelo Serviço Social do
d Campus.
1
*

Con
ntato: cida@a
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Resultados: Com
C
o pe
erfil da Te
erceira Idad
de de Ilha
a Solteira, a UNATI e o
Pode
er Público
o Municip
pal poderrão realizar projeto
os de intervenção em
confformidade com as necessidades, limitaç
ções e perrspectivas desta faix
xa da
popu
ulação. Esspera-se qu
ue a UNAT
TI desenvo
olva açõess em parce
eria com outras
instittuições pa
ara implan
ntar ativida
ades de re
eal impactto na qualidade de vida
dessse segmen
nto.
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