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Ementa:
Ações para autonomia do ser humano no processo de envelhecimento e/ou deficiência. Processo
de envelhecimento humano e deficiência, suas representações sociais, patrimônio cultural e social.
Ensino e Pesquisa em Gerontologia e Deficiência. Epidemiologia do Envelhecimento e da
Deficiência. Aspectos históricos, sociológicos das políticas públicas e sociais relacionadas ao
envelhecimento e deficiência. Bioética no cuidado ao idoso/deficiente, considerando a
multidimensionalidade do ser humano. Rede de apoio a pessoa idosa e/ou com deficiência.

Objetivos:
1 – Desenvolver ações para autonomia do ser humano no processo de envelhecimento e/ou
deficiência.
2- Refletir sobre ações para autonomia do ser humano no processo de envelhecimento e/ou
deficiência.
3- Analisar/avaliar ações para autonomia do ser humano no processo de envelhecimento e/ou
deficiência.

Conteúdo:
1 – Envelhecimento e deficiência: suas representações sociais tais como gênero, imagem corporal,
sexualidade, saúde e doença. Reflete e discute o envelhecimento humano e da deficiência,
resgatando aspectos sobre as identidades enquanto patrimônio cultural e social.
2 - Ensino e Pesquisa relacionada às questões do processo de envelhecimento e deficiência, na
perspectiva interdisciplinar, considerando os determinantes na construção sociocultural e individual.
Inter-relações entre o envelhecimento e deficiência nas dinâmicas econômica, social e demográfica.
3 – Aspectos históricos e sociológicos das políticas públicas e sociais, relacionadas a idos e ao
deficiente, no âmbito internacional e nacional. Avanços e retrocessos no âmbito do exercício da
cidadania e na ampliação dos direitos relacionados à pessoa idosa e à pessoa deficiente.
Contextos dos Direitos Humanos e Direitos Sociais, do Estatuto do Idoso, das Políticas Públicas e
das Políticas Sociais. Gestão da velhice e da deficiência por parte da família, da sociedade civil e
do Estado, bem como as implicações da dinâmica econômica e produtiva e as desigualdades
sociais decorrentes.
4 - Valores, significado e sentido da vida humana evidenciando os princípios bioéticos nas relações
com os idosos e deficientes. Dimensões da vida humana, no contexto individual e social cotidiano.
Bioética e a multidimensionalidade do processo de envelhecimento e da deficiência, com impacto
individual e coletivo. Fundamentos biopsicossociais do envelhecimento, focalizando a velhice.
Questões que se revestem de conflitos humanos: dependência/independência, vida/morte,
violência/desamparo/fragilidade, onipotência/impotência.
5 – Dimensão cuidativa na multidimensionalidade do ser humano no processo de envelhecimento e
da deficiência. Aspectos domiciliares, familiares, das instituições e dos grupos de convivência e
redes de apoio.
6 – Promoção da Saúde. Prevenção de Doenças. Reabilitação. Gerontotecnologias para promoção
da saúde, prevenção de doenças e reabilitação do idoso.

Metodologia:
Baseada em estratégias metodológicas ativas e participativas. Apresentação de conteúdos de
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forma expositiva e dialogada. Indicação de leituras dirigidas. Fórum de discussões temáticas.
Trabalhos em equipe orientados pelas professoras responsáveis. Atividade de pesquisa
desenvolvida como produto final da disciplina.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

09/08
17:00 - 21:00

Recepção dos alunos e apresentação da
disciplina e dos participantes (professores e
alunos).Reflexão sobre os desafios da interface
envelhecimento e deficiência.

Abertura, apresentação dos
participantes e da ementa da
disciplina.• Apresentação e
discussão do programa e
organização do funcionamento
da disciplina (divisão grupos
para manuscrito) • Intervalo •
Dinâmica e exposição
Contextual Profª Karina e
Soraia

12,16

23/08
17:00 - 21:00

Ensino, pesquisa e extensão sobre a interface
envelhecimento e deficiência: reflexões sobre
as necessidades

Leitura dos textos indicados •
Aula expositiva dialogada Profª
Karina e Soraia

15

06/09
17:00 - 21:00

Ensino, pesquisa e extensão sobre a interface
envelhecimento e deficiência: reflexões sobre
as necessidades

Leitura dos textos indicados •
Aula expositiva dialogada Profª
Karina e Soraia

10

20/09
17:00 - 21:00

Ensino, pesquisa e extensão sobre a interface
envelhecimento e deficiência: reflexões sobre
as possibilidades

Leitura dos textos indicados •
Aula expositiva dialogada Profª
Karina e Soraia

11

04/10
17:00 - 21:00

Apresentação das propostas de pesquisa
relacionada a temática envelhecimento e
deficiência.

• Aula expositiva dialogada •
Dinâmica de grupo.Profª Karina
e Soraia

4

07/11
17:00 - 22:00

Ensino, pesquisa e extensão sobre a interface
envelhecimento e deficiência: reflexões sobre
as práticas

Leitura dos textos indicados •
Aula expositiva dialogada Profª
Karina e Soraia

7

29/11
17:00 - 22:00

Apresentação de manuscrito sobre práticas
realizadas sobre envelhecimento e deficiência
Avaliação da disciplina

• Aula expositiva dialogada •
Dinâmica de grupo.Profª Karina
e Soraia

13,14

Avaliação:
A avaliação será feita considerando 4 parâmetros:
1. Participação em aula e nas atividades previstas no programa: leitura de textos, contribuições com
base nas leituras recomendadas (peso 3,0)
2. Organização e apresentação das práticas realizadas sobre envelhecimento e deficiência: os
mesmos serão organizados em trios, que irão preparar o fórum de discussão (peso 3,0)
3. Elaboração de proposta de manuscrito relacionado à temática do fórum de discussão, inter-
relacionada ao assunto envelhecimento e deficiência: reflexão teórica consistente, desenvolvida em
trio com base no tema do fórum de discussão, orientado pelas professoras da disciplina (10 a 15
páginas). O texto deve ser organizado na forma de artigo científico, com vistas à futura publicação
conjunta com orientadores (peso 4,0)
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