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Histórico

Anos  antes  de  um  maior  reconhecimento  da  necessidade  de  um  conjunto  de  políticas  voltadas

especificamente para os idosos, o Prof. Américo Piquet Carneiro – Médico Geriatra e Professor Emérito da

Faculdade  de  Medicina  da  Uerj,  com sua  característica  capacidade  de  antevisão,  começou  a  reunir,  no

Hospital Universitário Pedro Ernesto da Uerj, um grupo pioneiro de profissionais interessados nas questões

relativas ao envelhecimento da nossa população e no crescimento da Terceira Idade no nosso país. 

A partir dos debates e trocas de experiências profissionais e institucionais, sistematizou-se o Projeto Núcleo

de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Uerj, que se propunha a oferecer atenção

integral à saúde do idoso, numa ação multiprofissional e interdisciplinar, vendo o idoso como ser humano

integral, e sua saúde inserida em um processo amplo de aprimoramento da qualidade de vida. Estava, assim,

constituído o embrião da UnATI.Uerj.

A UnATI.Uerj iniciou suas atividades em 25 de Agosto de 1993 como núcleo da Sub.Reitoria de Extensão e

Cultura da Uerj. Atualmente, um diversificado número de profissionais vem tornando reais os ideais do Prof.

Américo Piquet Carneiro, expressos numa concepção de U3A (University of Third Age), tornando-se um dos

mais avançados experimentos de uma Micro-Universidade Temática dentro de uma Instituição Universitária.

Hoje é reconhecida Nacional e Internacionalmente mantendo parcerias e convênios com Instituições como:

 Ministério do Trabalho e Emprego do Governo FederalMinistério do Trabalho e Emprego do Governo Federal



 Geap do Governo Federal Geap do Governo Federal 

 Universidade do Estado do AmazonasUniversidade do Estado do Amazonas

 UnimedUnimed

 Centre D'Expertise en Santé de Sherbrooke - Canadá.Centre D'Expertise en Santé de Sherbrooke - Canadá.

 Universidade de Linköping - SuéciaUniversidade de Linköping - Suécia

 Consorcio Universitario en Salud Pública y EnvejecimientoConsorcio Universitario en Salud Pública y Envejecimiento

 Organização Panamericana de Saúde e Centro Interamericano de Seguridade Social  Organização Panamericana de Saúde e Centro Interamericano de Seguridade Social  

 Rede Global de Pesquisa em Envelhecimento – Garn Globa Ageing Research Network da Associação Rede Global de Pesquisa em Envelhecimento – Garn Globa Ageing Research Network da Associação 

Internacional de Gerontologia e Geriatria – International Association of Gerontology and Geriatrics -Internacional de Gerontologia e Geriatria – International Association of Gerontology and Geriatrics -

IaggIagg

Objetivos

Desde os primeiros esboços do projeto, foi estabelecido o seguinte conjunto de metas para suas ações nas

áreas de (1) Ensino, (2) Pesquisa e (3) Extensão:

 Promover estudos, debates, pesquisas e assistência à população idosa do Estado do Rio de Janeiro;

 Assessorar órgãos governamentais na formulação de políticas públicas específicas para o grupo etário de

mais de 60 anos;

 Prestar assessoria, consultorias e serviços a órgãos governamentais e não-governamentais, em assuntos

que envolvam o envelhecimento humano e questões relativas à Terceira Idade;

 Contribuir para a elevação dos níveis de saúde física e mental de pessoas idosas, utilizando os recursos e

alternativas existentes na Universidade;

 Promover cursos/oficinas para pessoas idosas, visando atualizar seus conhecimentos e integrando-os à

sociedade contemporânea;

 Prestar assistência à saúde, física e jurídica à população idosa;

 Oferecer à população idosa uma unidade de excelência, fazendo da UnATI.Uerj uma instituição de saúde

pública e, igualmente, de socioterapia, com serviços comunitários, pesquisas e ações gerontológicas de um

modo geral;

 Capacitar  profissionais  de várias  áreas  do conhecimento  a  lidar  com as  questões  do envelhecimento

humano, e com os problemas da população idosa;

 Promover análises comparativas entre pesquisas e estudos relativos ao envelhecimento humano, e sobre q

questões relativas à Terceira Idade realizada no Brasil e nos de mais países;

 Realizar conferências,  seminários,  fóruns,  palestras,  workshops,  encontros,  publicações,  documentos  e

quaisquer  outras  modalidades  que  tornem  públicas  as  informações  e  os  estudos  desenvolvidos  pela

UnATI.Uerj.



Departamentos

Direção Geral

A Direção Geral é o departamento central da UnATI.Uerj, de lá são delegadas e autorizadas todas as ações

para  os  projetos  multidisciplinares desenvolvidos  pela  equipe  interdisciplinar  da  UnATI.Uerj,  e  que  vem

refletindo na sua competência nos meios acadêmico e comunitário como o espaço que melhor espelha os

assuntos  referentes  à  geriatria  e  gerontologia,  pois  consegue  a  interação do tríptico  ensino,  extensão  e

pesquisa. 

Coordenação: Prof. Renato Veras – unati.veras@gmail.com

  Profa. Célia Pereira Caldas – celpcaldas@gmail.com

Assessoria de Comunicação Social

Esta área tem como objetivo central racionalizar e divulgar todo o fluxo de informações vindas da UnATI.Uerj

ou  de  fora  dela,  de  forma  clara  e  objetiva,  difundindo  todas  as  ações  que  circulam  sobre  os

projetos/programas desenvolvidos pela UnATI.Uerj criando um sistema de comunicação formal e informal

entre a UnATI.Uerj seus públicos-alvos e os meios de comunicação social

Coordenação: Prof. Marcos Teodoro – marcao@uerj.br

Coordenação de Pós-Graduação 

Especialização em Geriatria e Gerontologia

Esta área coordena desde 2004 em parceria com a Faculdade de Medicina da Uerj um curso inovador, com

informações atualizadas sobre: planejamento de ações de saúde do idoso; ações de promoção de saúde e

prevenção  de  doenças;  diagnóstico  clínico  e  laboratorial  das  síndromes  e  patologias  geriátricas;

procedimentos  de avaliação  funcional  e  reabilitação  geriátrica;  abordando assim os  temas mais  atuais  e

contemporâneos das áreas de Geriatria e Gerontologia.

Coordenação: Prof. Renato Peixoto Veras – unati.veras@gmail.com

mailto:celpcaldas@gmail.com
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Coordenação de Projetos de Ensino

Esta área é estruturada em um Centro de Convivência que coordena projetos educacionais que permitirão ao

idoso  a  absorção de novos  conteúdos  e  o  resgate  de  sua  cidadania,  capacitando-o  a  produzir  ações  de

participação social que contribuam para um novo modo de repensar e viver a velhice. 

Coordenação: Profa. Célia Pereira Caldas – celpcaldas@gmail.com

Centro de Convivência
Este é um local destinado a encontros e interações norteadas por metodologias pedagógicas voltadas para

pessoas com 60 (Sessenta) anos ou mais de idade, onde são oferecidos cursos/Oficinas livres gratuitas com a

duração de 01 (hum) ano. Atualmente são oferecidos 85 cursos/oficinas, divididos em quatro áreas temáticas:

 Educação para saúde

 Arte e cultura

 Conhecimentos gerais e línguas estrangeiras

 Conhecimentos específicos sobre a terceira idade.

Os  cursos/Oficinas  não apresentam uma estrutura curricular  hierarquizada.  O aluno,  em princípio,  tem

liberdade de escolha para freqüentar os de sua preferência, dentro do limite possível de vagas. 

Coordenação: Profa. Célia Pereira Caldas – celpcaldas@gmail.com

Coordenação Pedagógica

Esta área desenvolve atividades pedagógicas, com ações de administração escolar, planeja estratégias para

educação permanente da Terceira Idade, avaliando técnicas e recursos possíveis ao ensino. A coordenação é

feita a partir da análise dos currículos e programas durante o semestre, tendo assim, a oportunidade de

aprimorar a formação dos alunos da UnATI.Uerj e possibilitar a reciclagem docente através da discussão das

aprendizagens e perspectivas pedagógicas.

Coordenação: Profa. Célia Sanches – sanches_celia@yahoo.com.br  

                           

Coordenação de Eventos Educativos e Socioculturais

Esta  área  elabora  todas  as  atividades da  Programação Educativa  e  Sociocultural  da  UnATI.Uerj  que são

oferecidas  para  todos  os  idosos  que  não  conseguiram  ingressar  nos  Cursos/Oficinas  oferecidos  pela

UnATI.Uerj,  e para as pessoas em geral  interessadas pelos temas propostos.  São oferecidas conferências,

seminários, fóruns, palestras, workshops, encontros, exposições, festas temáticas, bailes, bazares que tenham

como objetivo difundir assuntos e questões ligadas ao envelhecimento da nossa população e da Terceira

Idade em geral.

Coordenação: Profa. Leila Jordão – jordão.leila@gmail.com

mailto:celpcaldas@gmail.com


Coordenação de Projetos de Extensão

Coordenação todos os projetos de extensão da UnATI.Uerj cadastrados nos Departamentos de Extensão e

Cetreina.Uerj, estando os mesmos vinculados às unidades de ensino da Uerj, que buscam estes espaços para

o  estágio   internos  complementar  e  treinamento  de  alunos  da  graduação  e  pós.graduação  com  o

desenvolvimento de pesquisas, promovendo assim uma relação de intergeracionalidade entre o jovem e o

idoso.

Juntamente com o Centro de Produção/Cepuerj e empresas do setor privado, esta área tem oferecido cursos

voltados para Cuidadores de Idosos e para profissionais na área da gerontogeriatria.

Coordenação: Profa. Sandra Rabello – extensao.unati@gmail.com

2. 

Coordenação de Projetos de Pesquisa

Esta  área  coordena e  analisa  projetos  e trabalhos  científicos,  do tipo monográficos,  dissertativos  e  teses

recém-iniciados, em andamento e concluídos que vem servindo como fonte de consulta para pesquisadores

do Brasil e de todo o mundo nas mais diversas áreas do conhecimento.

A partir de análises de base cientométrica e de discussões acerca dos conteúdos presentes na produção

científica em tela, procura-se problematizar conceitualmente o campo do envelhecimento humano, buscando

identificar seus limites e tendo como cenário a história do desenvolvimento da geriatria e da gerontologia no

Brasil e no mundo.

Coordenação: Profa. Célia Pereira Caldas – celpcaldas@gmail.com

Centro de Referência e Documentação Sobre o Envelhecimento
Esta área tem como objetivo suprir as necessidades de pesquisa e disseminação de trabalhos nas diversas

áreas do conhecimento ligadas a Geriatria e Gerontologia, oferecendo aos profissionais, alunos de graduação,

pós-graduandos, mestrado, doutorado, pesquisadores e demais estudiosos, produtos e serviços que auxiliem

no aprimoramento do conhecimento e na realização de projetos de pesquisa. 

Funciona  como  uma  biblioteca  informatizada,  atuando  na  identificação,  organização,  sistematização,

divulgação  de  informações  no  âmbito  do  envelhecimento  humano  contidas  em  Teses,  Dissertações,

Monografias, Artigos,  Livros, Material jornalístico nas diversas temáticas afins voltadas ao envelhecimento

humano e as questões relativas à Terceira Idade. 



Produz a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Textos sobre Envelhecimento, publicada desde 1998.

Disponível nas versões impressa (ISSN 1809-9823) e eletrônica (ISSN 1981-2256), estando a versão eletrônica

disponível em www.unati.uerj.br, utilizando metodologia SciELO (Scientific Electronic Library Online).

Coordenação: Profa. Célia Pereira Caldas – celpcaldas@gmail.com

Núcleo de Atenção ao Idoso

Esta área realiza o atendimento médico no âmbito da educação e promoção da saúde para idosos com um

perfil mais autônomo e independente de vida. Além de atendimentos individuais realizados por especialistas

na área da Geriatria e Gerontologia que formam uma equipe multidisciplinar, utilizasse também sessões de

grupo para abordagem de algumas patologias mais freqüentes no grupo etário dos mais de 60 anos. 

Coordenação: Profa. Luciana Motta – nai.unati@gmail.com

Centro de Cuidado Integral a Pessoa Idosa

Esta  área  realiza  o  atendendo  médico  no  âmbito  da  educação  e  promoção  da  saúde  para  idosos  com

limitações significativas de independência e autonomia, bem diferentes dos atendidos no NAI, e conta com

uma  equipe  multidisciplinar  formada  por  especialistas  na  área  da  Geriatria  e  Gerontologia,  além  de

residentes e estagiários que realizam atendimentos individuais com a presença dos familiares dos idosos.

Coordenação: Prof. Roberto Lourenço – lourenco@uerj.br

Coordenação de Secretaria

Esta área é responsável pela parte gerencial dos recursos humanos lotados na UnATI.Uerj, planeja e elabora

junto  a  Coordenação  Pedagógica  a  grade  da  Programação  Geral  de  Cursos/Oficinas  da  UnATI.Uerj,

informando a toda comunidade externa, idosos, profissionais e pessoas interessas as atividades planejadas

para cada ano letivo e assuntos em gerais.

Coordenação: Profa. Graciete América – graciete.america@gmail.com

Considerações Finais

Abordando teoria e prática, através de debates e trocas de experiências institucionais e profissionais, de uma

ação multidisciplinar, e de uma completa visão do idoso como ser humano integral a  UnATI.Uerj pode ser



considerada  hoje  um centro  de  estudos,  ensino,  debates,  pesquisas  e  assistência  voltado  para  questões

inerentes ao envelhecimento humano e que, por meio da formação de profissionais especializados nas áreas

de geriatria e gerontologia, vem contribuindo para a transformação do pensar da sociedade contemporânea

brasileira sobre os seus idosos.
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