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1. Introdução

1.1 Identificação da Ação

     Título: GERAÇÃO MAIS

     Coordenador: Ana Lucia de França Medeiros / Docente

     Tipo da Ação: Projeto

     Edital: Edital 001/2021 - Institucionalização 2021.1 / 2021.2 com atribuição de CH

     Vinculada à Programa
     de Extensão?: Sim

     Nome do programa
     de extensão da IES:

Memória, Identidade e Formação Social do Sujeito: a educação e o caráter
social da vida humana na constituição do 'Self'

     Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

     Unidade Geral: CAC - Campus Avançado de Caicó

     Unidade 
     de Origem: DEN - Departamento de Enfermagem

     Início Previsto: 29/06/2021

     Término Previsto: 29/04/2022

     Recurso Financeiro: Não Tem Recurso Financeiro Envolvido

1.2 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 400 horas

     Justificativa da Carga Horária: A carga horária contempla o desenvolvimento de ações e atividades
visando o alcance dos objetivos propostos e diante da complexidade do
trabalho envolvendo três gerações, o que requer uma carga horária que
atenda as especificidades e necessidades de todos os atores envolvidos.

     Periodicidade: Permanente/Semanal

     A Ação é Curricular? : Sim

     Abrangência: Regional

     Tem Limite de Vagas?: Sim

     Número de Vagas: 6

     Local de Realização: As atividades serão realizadas, de acordo com a programação
contempladas no Plano Operativo, em uma Escola da Rede Municipal de
Ensino de Carnaúba dos Dantas - RN, denominada Escola Municipal João
Cândido Filho.

     Período de Realização: O período de realização compreende: 29 de junho de 2021 a 29 de abril de
2022 semanalmente, da quinta feira, em horário a ser pactuado com a
direção da referida escola.

     Tem inscrição?: Sim

     Início das Inscrições: 30/06/2021

     Término das Inscrições: 02/07/2021

     Contato para 
     Inscrição: UERN - Campus Caicó - Departamento de Enfermagem

     Tem Custo de Insc./Mensalidade?: Não

1.3 Público-Alvo

     Tipo/Descrição do Público-Alvo: idosos da comunidade e estudantes da Escola Instituto Municipal João
Cândido Filho - Carnaúba dos Dantas - RN.

     Número Estimado de
     Público: 60

     Discriminar Público-Alvo:
 A B C D E Total



12/05/2021 Projeto

https://sigproj.uern.br/projetos/imprimir.php?modalidade=0&projeto_id=4594&local=home&modo=1&original=1 2/8

Público Interno da Universidade/Instituto 0 0 0 0 0 0
Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0
Instituições Governamentais Estaduais 2 6 0 1 0 9
Instituições Governamentais Municipais 1 0 0 0 30 31
Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0
Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0
Organizações Não Governamentais
(ONGs/OSCIPs) 0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0
Grupos Comunitários 0 0 0 0 20 20
Outros 0 0 0 0 0 0

Total 3 6 0 1 50 60

Legenda:
(A) Docente
(B) Discentes de Graduação
(C) Discentes de Pós-Graduação
(D) Técnico Administrativo
(E) Outro

1.4 Parcerias

   Não há instituição parceira.

1.5 Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Ciências da Saúde » Enfermagem » Enfermagem de Saúde Pública

     Lote:

     Área Temática Principal: Saúde

     Área Temática Secundária: Educação

     Linha de Extensão: Terceira Idade

1.6 Descrição da Ação

     Resumo da Proposta: O aumento da longevidade é uma realidade no mundo inteiro. Verifica-se
uma transição demográfica com grandes proporções para a humanidade.
No Brasil ela acontece de forma progressiva, sendo denominada
“Revolução Prateada”. A presente proposta denominada GERAÇÃO MAIS,
visa preparar as famílias e a sociedade para compreender o processo de
envelhecimento humano, estimulando a criação de uma senecultura que
valorize as pessoas idosas, seu capital biográfico, reconhecendo as
contribuições que deram e dão no desenvolvimento socioeconômico e
cultural da sociedade brasileira. A solidariedade intergeracional apresenta
um grande potencial para reverter e quebrar preconceitos sociais frente ao
envelhecimento, capaz de produzir um efeito na saúde e bem-estar de
todos os envolvidos. Este projeto objetiva, propiciar o compartilhamento de
saberes e práticas acerca do processo de envelhecimento humano, na
busca do 'Cuidado de si e do outro', tendo como base a
'Interprofissionalidade' e a 'Intergeracionalidade'. A população alvo será
composta por estudantes dos cursos da UERN – Caicó, estudantes da
Escola Instituto Municipal João Cândido Filho - Carnaúba dos Dantas - RN,
bem como, idosos da comunidade da referida localidade. Serão utilizadas
as metodologias ativas que propiciarão aos participantes perceber-se
envelhecendo, com estímulo ao autocuidado e o cuidado com os idosos,
em um processo de co-educação. As ações executadas fomentarão a
participação social dos estudantes, através da interação e conhecimento do
outro, frente a problemática do idoso, integrada as áreas convencionais
resultando na construção do conhecimento científico. A avaliação será
contínua, processual, com base nas atividades planejadas e no alcance dos
objetivos propostos.

     Palavras-Chave: Cuidado, Envelhecimento, Interprofissionalidade, Intergeracionalidade

     Informações Relevantes para Avaliação
da Proposta:

O Projeto GERAÇÃO MAIS é parte integrante do Programa Memória,
Identidade e Formação Social do Sujeito: a educação e o caráter social da
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vida humana na constituição do “Self”, bem como, do Grupo de Pesquisa
Filosofia, Educação, Saúde e Pensamento Complexo - GESCOM. De
caráter interprofissional, envolve áreas do conhecimento, como saúde,
educação e filosofia. Estimulará a formação social do sujeito no olhar para
“Si”, para o “Outro”; o cuidado de “Si” e o social; visando a constituição do
“Self Social”; em que os interesses sociais possam sobrepor aos interesses
individuais na promoção de uma educação “emancipatória e
interdependente”. As bases epistemológicas será o Interacionismo
Simbólico, Mente, Self e Sociedade de George Herbert Mead (2010) e
Herbert Blummer; o agir comunicativo de Jürgem Habermas (2012); a
construção social da Identidade e ação educativa de Rita Maria Radh
Philipp (1996-2015), repensar a reforma, reformar o pensamento de Edgar
Morin (2003); as perspectivas de articulação da Memória, identidade e
Formação do sujeito de Mead apresentada na tese de Shirlene Santos
Mafra Medeiros (2010-2016) e Teoria das necessidades humanas básicas
da Enfermeira Wanda de Aguiar Horta .Destaca-se a necessidade de uma
relação igualitária, resultando em uma aprendizagem significativa, através
da troca de experiências, favorecendo o desenvolvimento de ações
planejadas com caráter interprofissional e Intergeracional. Nesse cenário,
não deverá haver nem jovens, nem velhos, mas pessoas sem idade,
atemporais, extremamente identificadas em torno de um interesse mútuo.
Como docente do componente curricular Enfermagem na Saúde-Doença
na Terceira Idade, observa-se a importância de um espaço dialógico que
favoreça a compreensão do processo de envelhecimento e a troca de
saberes e práticas entre todos os participantes, a fim de contribuir com a
garantia da cidadania do idoso(a), que reflita na formação dos futuros
profissionais e cidadãos, através da interface ensino, pesquisa, extensão,
bem como da responsabilidade social da UERN, junto à comunidade onde
encontra-se inserida. Neste contexto acredita-se no desenvolvimento de
uma prática educacional comprometida com a compreensão da realidade
social e dos direitos e responsabilidades em relação a vida pessoal e
coletiva e a afirmação do princípio de participação política.

     1.6.1 Justificativa
     O aumento progressivo da população idosa no Brasil, decorrente do aumento da expectativa de vida da população
brasileira, fruto das conquistas tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento humano, bem como de outros fatores
associados, cujo fenômeno é considerado recente no Brasil, requer a formação de sujeitos aptos para atenderem as
demandas oriundas do processo natural de envelhecer, decorrentes das transformações inerentes a essa fase da vida. Para
atender essas demandas o projeto “GERAÇÃO MAIS” configura-se como um espaço de compartilhamento de saberes e
práticas, a fim de promover um cuidado de si e do outro (MORRIS, 2010),voltado para o envelhecimento ativo e saudável de
todos os envolvidos. Consider-se oportuno e relevante o estímulo a intergeracionalidade, baseada na ideia do encontro
entre duas ou mais grações, da forma como vem sendo influenciada internacionalmente e ficou determinado no Plano da
Assembleia Mundial, ocorrido em Madri em 2002, o qual incentiva a solidariedade intergeracional e os programas
intergeracionais, tanto na família, comunidade e Estado, em função de uma sociedade melhor para todas as idades. As
ações serão desenvolvidas pelos estudantes dos cursos de enfermagem, odontologia e filosofia, com idosos do grupo de
convivência de idosos de Carnaúba dos Dantas - RN, e estudantes de uma Escola da Rede Municipal de Ensino de
Carnaúba dos Dantas, denominada Escola Instituto Municipal Joâo Cândido Filho, de forma compartilhada, através da troca
de saberes e práticas, favorecendo as relações de vínculo, responsabilização e compromisso, entre os atores sociais
envolvidos e potencializando o processo de aprendizagem e da indissociabilidade entre o ensino, a extensão e a pesquisa.

     1.6.2 Objetivos
     Objetivo Geral:

Propiciar o compartilhamento de saberes e práticas acerca do processo de envelhecimento humano, na busca do 'Cuidado
de si e do outro', tendo como a base a 'Interprofissionalidade' e a 'Intergeracionalidade',a serem desenvolvidas entre
estudantes e um grupo de idosos da comunidade.

Objetivos Específicos:

1. Organizar encontros intergeracionais que possibilitem a co-educação entre gerações e o desenvolvimento de
solidariedade;

2. Realizar rodas de conversa que estimule mudanças no estilo de vida influenciando no envelhecimento saudável dos
participantes;
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3. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;

4. Promover oficinas para troca de saberes e práticas que favoreçam a sociabilidade entre os atores sociais envolvidos;

5. Identificar as necessidades no inter-relacionamento entre jovens e idosos no processo de construção da cidadania da
pessoa idosa;

6.Promover vivências com a comunidade escolar a respeito das condições de vida dos idosos na região;

7.Desenvolver trabalhos educativos que possibilitem a participação social dos discentes no processo de reintegração do
idoso na sociedade;

8.Oportunizar o intercâmbio acadêmico, cultural e científico entre os Campi da UERN e outros espaços de discussão acerca
das questões relativas ao envelhecimento humano;

9. Estimular a produção de um conhecimento na área.

     1.6.3 Metodologia e Avaliação
     

Serão realizados encontros intergeracionais através da utilização de uma metodologia ativa, visando uma aprendizagem
significativa, que desperte o interesse e o diálogo entre os participantes de forma igualitária, acerca dos aspectos
relacionados ao envelhecimento humano, com momentos de desconstrução, re-construção e construção de conceitos e
idéias que possam influenciar o processo de envelhecimento ativo e saudável entre todos. 

A Educação Popular em Saúde, será valorizada nas ações e atividades planejadas, valorizando o saber popular dos
participantes. A avaliação será contínua e processual. Com base na realização das atividades propostas no Plano de
atividades, na adesão dos idosos e no envolvimento destes nas atividades realizadas, na participação efetiva de todos os
estudantes, no nível de satisfação dos atores do projeto e no impacto social que este deverá provocar na comunidade.
Deverá ser considerado o alcance dos objetivos propostos

     1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
     A política de extensão universitária desenvolvida no Curso de Enfermagem, Campus Caicó, da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte, constitui uma perspectiva dialética, e um campo fundamental para a ampla formação humana, por
meio da aproximação e relação horizontal com saberes plurais produzidos na relação dentro/fora da Universidade na busca
de transformação dos indivíduos, em nível de relações sociais e de produção e construção de conhecimentos/saberes,
partindo da indissociabilidade entre ensino – pesquisa – extensão, preconizada no Art.º 207 da Constituição Nacional
Brasileira de 1988 e na Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) um meio legítimo para a sua concretização
via extensão universitária (UERN/CONSEPE, 2017).O projeto GERAÇÃO MAIS possibilitará o desenvolvimento de um
exercício articulador entre a teoria e a prática, a partir de ações vivenciadas nos espaços de aprendizagem e nos espaços
sociais, fomentando o aprendizado dos estudantes e fortalecendo a responsabilidade social, com vistas à transformação
social e das práticas sociais. Ressalta-se que a produção do conhecimento, via extensão universitária será realizada através
da troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como resultado a democratização do conhecimento, a
participação efetiva da comunidade na atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a realidade.

Ressalta-se neste projeto a relação entre os três pilares que sustentam a Universidade em suas dimensões, desencadeadas
através do conhecimento específico vivenciado nos estudos realizados através de reuniões, Webinários, palestras,
seminários (ENSINO), como também a produção de artigos científicos, com base nos resultados dos estudos realizados. O
projeto em tela encontra-se vinculado ao Grupo de Pesquisa “Educação, Saúde e Pensamento Complexo” GESCOM –
UERN - campus Caicó. (PESQUISA) e por fim o estreitamento das relações entre universidade e comunidade, através dos
encontros, diálogos e vivências intergeracionais por meio das trocas de experiências entre os estudantes do curso dos
diferentes cursos da UERN - CaC, estudantes externos, membros do projeto e idosos (EXTENSÂO). Diante disso, a
produção de um conhecimento novo, que poderá ser propiciado a partir desse estudo, vem favorecer a atividade
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extensionista em destaque, potencializar as ações do grupo de pesquisa supracitado, fomentando a divulgação científica;
auxiliando na consolidação da formação destes profissionais.

     1.6.5 Avaliação
 Pelo Público

  
A avaliação será realizada de forma processual e contínua a partir da utilização de instrumentos para essa
finalidade. A assiduidade dos idosos e sua participação nas ações do projeto serão levadas em consideração no
referido processo, bem como o nível de satisfação dos mesmos com as atividades realizadas.

 Pela Equipe

  
Será solicitado a produção de um portfólio dos discentes no decorrer do desenvolvimento das atividades do
projeto e apresentação no momento de finalização do mesmo, além da produção científica acumulada e o
impacto social do projeto servirão de indicadores no processo avaliativo.

     1.6.6 Referências Bibliográficas
     1.MORRIS, C. W. Mente, self e sociedade. MORRIS, C. W. (Org.); [tradução Maria Silva Mourão]. Aparecida, SP: Idéias
& Letras, 2010.

2.UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Resolução nº 14/2017 – CONSEPE, de 29 de

março de 2017. RegimentoGeral da Extensão da UERN, e revoga resoluções. Disponível em
http:/www.uern.br/controledepaginas/documentos-legislacao-extensao/arquivos/0067resolucao_n0_14_20

17___consepe___aprova_o_regulamento_gral_da_extensao_da_uern_e_revoga_resolucoes.pdf. Acesso

em: 01 de mar de 2021.

3.UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Resolução nº 14/2017 – CONSEPE, de 29 de

março de 2017. Regimento

Geral da Extensão da UERN, e revoga resoluções. Disponível em

http:/www.uern.br/controledepaginas/documentos-legislacao-extensao/arquivos/0067resolucao_n0_14_20

17___consepe___aprova_o_regulamento_gral_da_extensao_da_uern_e_revoga_resolucoes.pdf. Acesso

em: 25 de mar de 2018.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

     Gera Produtos: Sim

     Produtos: Outros
Produto Artístico
Produto Audiovisual-Vídeo

     Descrição/Tiragem:
Será organizado o 1º ENCONTRO GERAÇÃO MAIS, quando da finalização
do projeto na cidade de Carnaúba dos Dantas, com participação de toda a
comunidade escolar

     Gera Propriedade Intelectual: Não

1.8 Arquivos Anexos

Nome Tipo
ata_de_reuniao_extra.pdf Ata da reunião
memorando_021_2021__.pdf Memorando de encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Atividade

Docentes da UERN
Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

https://sigproj.uern.br/projetos/download.php?file=10166
https://sigproj.uern.br/projetos/download.php?file=10167
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Ana Lucia de França Medeiros 40 horas UERN 100 hrs (2
hrs

semanais)

Coordenador,
Gestor

Shirlene Santos Mafra Medeiros 40 horas UERN
100 hrs (2

hrs
semanais)

Ministrante, 
Membro, 

Consultor, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Discentes da UERN
Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 84 hrs Membro
Aluno a ser selecionado 2 Curso UERN 116 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 3 Curso UERN 100 hrs

Membro, 
Membro da
Comissão

Organizadora
Aluno a ser selecionado 4 Curso UERN 100 hrs Membro
Aluno a ser selecionado 5 Curso UERN 100 hrs Membro
Aluno a ser selecionado 6 Curso UERN 100 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN
Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Funções

Maria de Fátima Lopes de Medeiros 40 horas UERN 100 hrs

Membro, 
Apoio

Técnico, 
Colaborador, 
Membro da
Comissão

Organizadora

Outros membros externos a UERN
   Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Ana Lucia de França Medeiros
Nº de Matrícula: 79677
CPF: 13224140410
EMAIL: analuciapatospb@hotmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: (83) 3423-0171 / (83) 8709-4540

2.1 Cronograma de Atividades
Atividade: A alegria de Viver prolonga a Vida! Memória Experiencial dos Participantes -

Comemoração de datas especiais
Início: Ago/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 16 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: A alegria de viver prolonga a vida...
Início: Ago/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 0 Hora/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 0 horas/Semana)
 

Atividade: Acolhimento aos participantes
Início: Jul/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos 24 Horas/Semana
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membros:
Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)

Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: Acolhimento aos participantes - dinâmica de grupo - Roda de conversa 
- O que é o GERAÇÃO MAIS - o que é Envelhecer? Como você está
envelhecendo? Construção da árvore da vida

Início: Jul/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 32 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: A pessoa idosa na família
A pessoa idosa e a família
O ambiente doméstico da Pessoa idosa
Comemorando o NATAL

Início: Dez/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 36 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: O conceito ampliado de saúde - Os cuidados com a saúde - a saúde da pessoa
idosa

Início: Set/2021 Duração: 5 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 36 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: O cuidado com a saúde da pessoa idosa sob o olhar intergeracional e
interprofissional.
Aprendendo a se auto cuidar e a cuidar.
O olhar do profissionais de enfermagem e odontologia sobre a saúde dos
idosos e estudantes;

Início: Nov/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 36 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
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Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Atividade: O uso de PICS e o impacto no envelhecimento saudável - práticas
A atividade física regular como preditor de saúde e envelhecimento saudável -
práticas
A espiritualidade como elemento potencial no viver bem - práticas
Boa práticas de alimentação saudável - trocando receitas entre gerações -
práticas

Início: Out/2021 Duração: 4 semanas
Somatório da carga horária dos
membros: 36 Horas/Semana

Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 4 horas/Semana)
Membros Vinculados: Ana Lucia de França Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)

Shirlene Santos Mafra Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Maria de Fátima Lopes de Medeiros (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 4 horas/Semana)
Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 4 horas/Semana)

 

Responsável Atividade
2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Aluno a ser
selecionado 1 Acolhimento aos participantes - - - - - - X - - - - -

Aluno a ser
selecionado 2

Acolhimento aos participantes -
dinâmica de... - - - - - - X - - - - -

Aluno a ser
selecionado 2

A alegria de Viver prolonga a Vida!
Memória... - - - - - - - X - - - -

Aluno a ser
selecionado 1 A alegria de viver prolonga a vida... - - - - - - - X - - - -

Aluno a ser
selecionado 3

O conceito ampliado de saúde - Os
cuidados ... - - - - - - - - X X - -

Aluno a ser
selecionado 4

O uso de PICS e o impacto no
envelhecimento... - - - - - - - - - X - -

Aluno a ser
selecionado 4

O cuidado com a saúde da pessoa
idosa sob o... - - - - - - - - - - X -

Aluno a ser
selecionado 6

A pessoa idosa na família A pessoa
idosa e... - - - - - - - - - - - X


