
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Palácio Juscelino Kubitschek 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 -  Vila Santa Luzia  CEP 12209-535 
TEL: (12) 3925-6566   FAX: (12) 3925-6759 
Email:  camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

              

JUSTIFICATIVA 
 
 

 

A Faculdade da Terceira Idade (FTI) Univap é um programa social implantado 

pela Universidade do Vale do Paraíba (Univap) em agosto de 1991, hoje sob a 

coordenação geral da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. O objetivo é permitir 

o acesso à Educação Continuada às pessoas com idade acima de 45 anos, como 

forma de integrá-las à comunidade.  

Pessoas da Terceira Idade, na maioria dos casos, não tiveram oportunidade de 

aprofundar seus estudos, outras, na condição de doença ou de aposentadoria, 

encontraram no decorrer do tempo dificuldades para retomar seu convívio social no 

tempo e no espaço, e por isso, o propósito da FTI é reconhecer o potencial que essas 

pessoas dão à sociedade.  

A FTI soma, desde o início da sua implantação, esforços com instituições 

sociais voltadas à defesa dos Direitos dos Idosos. O objetivo é criar possibilidades de 

convivência e interação entre as pessoas de todas as idades. 

O termo "Terceira Idade" foi criado pelo gerontologista francês Huet, cujo início 

cronológico coincide com a aposentadoria (entre 60 e 65 anos).Diversas terminologias 

têm sido utilizadas para designar a terceira idade, embora, para a maioria dos 

estudiosos, essa diversidade de expressões sejam eufemismos. 

O envelhecimento ocorre em diferentes dimensões (biológica, social, 

psicológica, econômica, jurídica, política) e depende de diversos fatores ocorridos 

nas fases anteriores da vida, como as experiências vividas na família, na escola ou 

em outras instituições. 

Assim, a terceira idade ou velhice não comporta um único conceito, uma vez 

que a idade cronológica pode não ser idêntica à idade biológica e social do indivíduo.  

No Brasil, direitos e deveres das pessoas são estabelecidos na Constituição 

Federal. O artigo 230 enfatiza: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”; e, ainda, 

em seu artigo 278, parágrafo III: “Garantia às pessoas idosas de condições de vida 

apropriada, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e 
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programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos, e de lazer, defendendo 

sua dignidade e visando sua integração à sociedade”. 

A Faculdade da Terceira Idade atende por semestre cerca de 300alunos e 

trata-se de um importante campo de estágio profissional, estudos e pesquisas para os 

alunos da Univap no município de São José dos Campos e na Região doVale do 

Paraíba. 

 

Como Nasceu a Faculdade da Terceira Idade Univap 

 

As primeiras discussões para a implantação de um programa voltado à 

Terceira Idade em São José dos Campos iniciou-se na Univap em agosto de 1990, 

por intermédio de uma possível parceria entre o Sesc (Serviço Social do Comércio) 

São José dos Campos e a Universidade. 

Participaram das primeiras negociações, a assistente social do Sesc e 

docentes do curso de Serviço Social da Universidade o que acabou por culminar na 

implantação da primeira e única Faculdade da Terceira Idade da região, exatamente 

um ano depois. Em prosseguimento à proposta inicial que em 2016 completa 25 anos 

de existência, a atual coordenadoria entende que é necessário ampliar ainda mais o 

atendimento de forma a alcançar diferentes grupos e profissionais do município. 

Assim sendo, tem realizado no decorrer dos anos, atividades diversificadas e de 

integração com diversos grupos e profissionais da cidade. A “Rede de Troca de 

Saberes” na perspectiva de ações comunitárias foi um dos programas desenvolvidos 

na FTI que busca trabalhar com grupos de bairros e diferentes culturas. Outro 

programa que visa a integração entre adolescentes e idosos é o Programa 

Intergeracional, que por meio de parcerias com escolas do ensino médio do 

município, realizam encontros entre jovens e pessoas da terceira idade que 

desenvolvem trabalhos em equipe. 

A Terceira Idade é uma etapa da vida em que se pode ativar e desenvolver 

outros interesses, atividades para as quais a pessoa não teve oportunidade ou tempo 

disponível anteriormente. É importante investir no desenvolvimento social, 

considerando-se que a sociabilidade é inerente à condição humana, levando o 

indivíduo a melhor compreender-se e melhor compreender o mundo atual em todas 

as suas implicações e no ritmo de suas transformações. 
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Atualidade 

 

A FTI oferece atualmente dois cursos distintos: O Curso de Extensão e 

Atualização Cultural (CEAC) e o Centro de Estudos Avançados para a Terceira Idade 

(CEATI). 

O CEAC é ministrado em dois módulos, com duração de um semestre letivo 

cada um deles. Em continuidade a esse curso os alunos que completarem os dois 

módulos estão habilitados a frequentar o CEATI.  

Os objetivos dos cursos são: permitir o acesso à Educação Continuada às 

pessoas com idade acima de 45 anos, propiciando condições para o desenvolvimento 

do indivíduo e para sua integração na comunidade, reconhecendo seu potencial de 

contribuição para a sociedade e seus direitos como cidadão; estimular a participação 

do indivíduo como agente habilitado para ação junto à família e à comunidade; 

envolver a Universidade de forma interdisciplinar e interdepartamental no tratamento 

da questão da Terceira Idade, enquanto campo de atuação, de ensino e pesquisa; 

contribuir para a consolidação da finalidade da Univap no que se refere a “buscar 

soluções para os problemas do mundo, em especial os nacionais e regionais; colocar 

a sua competência à disposição da comunidade, estabelecendo uma relação de 

interatividade” e “promover a extensão, alerta à participação da população, visando a 

difusão das conquistas e benefícios, resultantes da criação cultural, pesquisa 

científica e tecnológico, geradas na instituição.” (art. 5º it VI e VII do s/Estatuto). 

A FTI está implantada em três municípios da região: São José dos Campos, 

Caçapava e Campos do Jordão e justifica-se a sua permanência, tendo em vista que 

atende o interesse das pessoas acima de 45 anosque buscam novos conhecimentos. 

Desta forma, a FTI é considerada um espaço para a ampliação dos contatos 

interpessoais, para a vivência grupal e para o exercício das responsabilidades e de 

direitos de todo cidadão. 

 

O Papel das Universidades 

 

As universidades brasileiras, sensíveis às questões sociais, devem ainda 

contribuir para a construção de conhecimentos específicos, assim como para formar 
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quadros profissionais multidisciplinares que atendam à demanda técnica-científica na 

área da Terceira Idade. 

Na esteira do exercício da cidadania e da sustentabilidade, a equipe da FTI da 

Univap se preocupou com a criação de indicadores que justificassem o levantamento 

de receita e manutenção pelo próprio programa, ressaltando: a relevância do 

programa à comunidade; abrangência; grau de extensão e influência comunitária; 

número de pessoas atendidas; gestão democrática; qualidade da equipe e serviços 

prestados; fluxo de receita e despesas. Desta forma, a partir de 2016, decidiu-se pela 

arrecadação mensal no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), para cobrir despesas 

mínimas. 

Os indicadores acima relatados foram avaliados a partir de um relatório e do 

perfil socioeconômico dos alunos idosos (2015), bem como com a avaliação 

pedagógica constante durante o desenvolvimento do programa. Caso algum aluno 

não tenha disponibilidade de contribuir com a mensalidade, a coordenadoria fará o 

atendimento social e escuta diferenciada, com a finalidade de utilizar os critérios 

institucionais para a concessão de gratuidade para a frequência das aulas. 

 
Assim, pelas razões expostas, é de fundamental importância que a presente 

proposta seja apreciada e, ao final, aprovada pelos nobres vereadores desta Casa de 

leis.   

 

Plenário Mário Scholz, 3 de novembro de 2016. 

 

 

Drª. Angela 
Vereadora – PT 

 
 
 

Amélia Naomi 
Vereadora - PT 
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