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DisTribuição eTária no brasiL (2015)
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DisTribuição eTária no brasiL (2050)

homens muLheres



Quem é considerado idoso (senior) no brasil?

ToDa pessoa com 60 anos ou mais



popuLação brasiLeira e o enVeLhecimenTo 
(Dados do ibGe 2010-2011) 

+ 14,8 miLhões — 1999 
21,7 miLhões — 2009

11% Da popuLação



a oms projeTa para 2025 Que o brasiL será a 

6a

popuLação mais enVeLheciDa Do pLaneTa

32 miLhões 
De brasiLeiros acima De 60 anos



Desafio aTuaL para os brasiLeiros: 

promoVer a VeLhice com QuaLiDaDe De ViDa
e com auTonomia e inDepenDência 

 enVeLhecimenTo aTiVo



a oriGem Das unaTis no brasiL



princÍpios: 

conTribuir com a pesQuisa GeronToLóGica, 
por meio De proGramas De eDucação conTinuaDa, 

eDucação em saúDe 
e TrabaLho comuniTário.



DesDe 1985,  

no brasiL, insTauraram-se as 
bases De aTuação e práTicas sociais



nas unaTis 
os inDiVÍDuos coexisTem numa reLação 

sócio-cuLTuraL

inTeLecTuaLespiriTuaL



aLGumas uniVersiDaDes brasiLeiras Que possuem unaTis



a unaTi na puc Goiás















princÍpios Da unaTi puc Goiás:

paraDiGma Life span 

conceiTo De formação ao LonGo Da 
ViDa (LifeLonG LearninG)



referenciais pautados no plano de Gestão 
da puc Goiás:

exceLência
inTernacionaLização
susTenTabiLiDaDe insTiTucionaL



concepção De exTensão:

extensão representa atividade indissociável 
do processo de ensino-aprendizagem, 
traduzida nas atividades de aula, estágio e 
pesquisa.  (paulo freire)



princÍpios De 
DiaLoGiciDaDe e compromisso sociaL

a partir destes princípios, estabeleceram-se 
objetivos para a unaTi da puc Goiás.











a eDucação é um 
processo sociaL, 

é DesenVoLVimenTo. 

não é a preparação 
para a ViDa, 

é a própria ViDa.
john Dewey


