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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 

O presente Projeto Pedagógico é fruto de um processo coletivo e intergeracional 

de reflexão, elaboração e avaliação, que levou em conta a tradição do ensino da Filosofia na 

Universidade Católica de Brasília (UCB). Ao olhar para o presente e, também, para o futuro, o 

Projeto não deixa de trazer consigo as contribuições e o legado dos profissionais da educação 

que militaram outrora na UCB, em especial no ensino da filosofia na modalidade presencial e 

na modalidade a distância. 

Esta atitude reflexiva esteve presente durante todo o processo de elaboração 

deste documento. Longe de uma pretensa neutralidade (tão cara aos positivistas), este Projeto 

foi concebido em um espírito consciente de sua intencionalidade. Como diria Álvaro Vieira 

Pinto (na obra Ciência e Existência), a ciência sempre se dá historicamente, como um produto 

existencial das relações entre o ser humano e o mundo no qual está inserido. 

Dito isto, importa ressaltar que o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado) em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB) tem sua 

intencionalidade nos princípios e valores institucionais, na defesa da qualidade de vida do 

envelhecer e respeito aos idosos implicada pelo imperativo ético de defesa da vida, da 

dignidade da pessoa humana e do reconhecimento da alteridade  como forma de contribuir 

para a construção de um outro mundo possível. 

O Projeto Pedagógico que agora apresentamos não está acabado. Ele está inserido 

na dinâmica dos processos contínuos de avaliação da CAPES e da Instituição, sempre em busca 

de aprimoramento para que o Programa alcance de modo satisfatório os indicadores de alta 

qualidade, além de cumprir responsavelmente com sua vocação social de promover 

experiências de aprendizagem que inspirem, promovam a inquietação e o espanto e forneçam 

cabedal teórico e técnico para que alunos e alunas desenvolvam um olhar crítico sobre os 

temas que envolvem a Gerontologia com profundo compromisso ético e sensibilidade 

solidária. 

 
 
 

Prof. Dr. Vicente Paulo Alves 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia 
Universidade Católica de Brasília (UCB) 



1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

Neste primeiro capítulo do Projeto Pedagógico do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Gerontologia (PPG em Gerontologia) será apresentado o contexto no qual o 

Programa está inserido: a identificação geral e os dados cadastrais, o contexto regional, o 

contexto institucional e por fim o contexto do curso em si. 

 
1.1 Identificação do Programa 

Programa: Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia 

Curso(s): Mestrado e Doutorado 

Endereço de Oferta: 
Campus Taguatinga – QS 07 Lote 01 – Águas Claras. EPCT 
- CEP: 71966-700 - Brasília/DF - Telefone: (61) 3356-9350 

Regime de matrícula: Semestral 

Vagas: 
8 vagas anuais para o doutorado e 30 vagas anuais para 
o mestrado 

Modalidade: Acadêmico 

Nota: 4 
 

 
1.1.2 Contexto Regional 

O surgimento da Universidade Católica de Brasília (UCB) está atrelado à história 

de Brasília, uma cidade que nasce com a vocação para a administração pública federal. Assim, 

é preciso considerar em seu projeto pedagógico as contradições do sistema político e 

econômico específicos dessa realidade e, também, a demanda por uma formação acadêmica, 

profissional e ética. 

A cidade de Taguatinga, onde está localizado o campus I da UCB, um local 

estratégico, foi inaugurada em 05 de junho de 1958. Essa cidade cresceu  a 25 km do Plano 

Piloto e tornou-se um polo econômico, com avenidas que se tornaram referência na cidade, 

altos prédios e uma população hoje, estimada em aproximadamente 300.000 habitantes. 

Sua expansão liga-se à própria condição de Brasília ser um espaço geopolítico que atraiu a 

“gente brasileira” com todos os seus conflitos sociais. O espaço geográfico do Campus I da 

Católica, com suas edificações, acabou se transformando em um ponto de convergência 

populacional, com pessoas do Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Taguatinga, 

Guará, Gama, Ceilândia, Samambaia, Brazlândia, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho 

Fundo. Os vários cursos criados atendiam à demanda de uma população que buscava a 

formação acadêmica como forma de ascensão social, pessoal e profissional. 

A UCB é a única Universidade privada do Distrito Federal (DF). Possui estudantes 



matriculados em cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, nas modalidades 

presencial e a distância. Dispõe de mais de 600 mil m2 de área e conta com infraestrutura que 

privilegia o atendimento às demandas dos cursos/programas por ela oferecidos, que vão 

desde salas de aula equipadas com acesso à internet, recursos multimídia e laboratórios de 

ponta. 

O avanço da modalidade de Educação a Distância veio atender às novas exigências 

sociais de formação. A UCB dispõe de Polos de Educação a Distância (PEAD), distribuídos em 

vários locais do território nacional e no exterior – Estados Unidos da América e Japão – que 

contam com toda a infraestrutura necessária para a realização dos encontros presenciais que 

ocorrem durante os semestres. Os polos são viabilizados por uma aliança estratégica entre 

instituições de ensino e a UCB, caracterizando-se como uma grande rede de Educação a 

Distância e como uma ação com vistas à democratização do acesso ao Ensino Superior. 

Neste contexto, a UCB se coloca no mercado como uma instituição confessional- 

filantrópica que prima pela formação de qualidade, desenvolvendo suas atividades de forma 

indissociável entre Pesquisa, Ensino e Extensão, considerando a necessidade da região por 

profissionais altamente qualificados no setor terciário e na administração pública. 

 
 

1.2 Contexto Institucional 
 

 
1.2.1 A Mantenedora – União Brasileira de Educação Católica (UBEC) 

 

A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) é uma associação civil, 

confessional, de direito privado, de caráter assistencial, educacional e filantrópico e sem fins 

econômicos, comunitária e reconhecida como de utilidade pública. Inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.331.801/0001-30, fundada em 08 de agosto de 1972, na Cidade de Brasília-DF, 

registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas 

Jurídicas de Brasília-DF, sob nº de ordem 1.132, no Livro A-6, datado de 12 de agosto de 1972, 

com sede à Avenida Dom Bosco, nº 2.139, Silvânia-GO e, com Escritório Executivo na QS 01 

Rua 210, sala 1105 e 1106, Lote 40 – Areal/Águas Claras-DF. 

 
Mantenedora: União Brasileira de Educação Católica - UBEC 

End.: QS 1 Rua 210 salas 1105 e 1106 n.: Lote 40 

Bairro: Areal Cidade: Brasília CEP: 71950-770 UF: DF 

Fone: (61) 3383-9000 Fax: (61) 3383-9030 

Site: http://www.ubec.edu.br 

 

 

http://www.ubec.edu.br/


Constituída como Associação Civil, religiosa de direito privado e de caráter 

assistencial, educacional e filantrópica, a UBEC é formada pela união de cinco Províncias 

Religiosas e uma Diocese: a Província Lassalista de Porto Alegre – Irmãos Lassalistas; a 

Província São José da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo – 

Padres e Irmãos Estigmatinos; a Província Marista do Centro Norte do Brasil – Irmãos Maristas; 

a Inspetoria São João Bosco – Salesianos de Dom Bosco; a Inspetoria Madre Mazzarello – Irmãs 

Salesianas; e a Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

A diretoria da UBEC adota o modelo de Governança Corporativa (aprovado pela 

Assembleia Geral nº 84, de 17/18 de novembro de 2009), na intenção de aumentar a eficiência 

e eficácia no trato das ações desenvolvidas em todas as instâncias da UBEC. Atualmente, além 

da UCB, a UBEC mantém: o Centro Educacional Católica de Brasília (CECB), o Centro 

Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CECMG), o Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais (UNILESTE), o Colégio Padre de Man (CPM), em Minas Gerais, o Colégio Católica 

de Curitiba, o  Colégio Católica Machado de Assis em Joinville – SC (CCMA), o Centro 

Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica) e a Faculdade Católica Imaculada Conceição 

no Recife (FICR). 

 

As linhas de ação, abaixo especificadas, indicam as formas de ser e de atuar da 

UBEC em sua missão evangelizadora e educativa: 

1 manter estabelecimentos de Ensino, em todos os níveis e modalidades; 

2 criar, manter e desenvolver atividades, para assegurar sua sustentabilidade e 

qualificação de seus serviços; 

3 promover ações assistenciais e de prestação de serviços; 

4 manter/gerir obras sociais, centros de saúde e hospitalares, centros de formação, 

centros culturais, meios de comunicação social, editoração, projetos esportivos e 

outros, que se enquadrem em seus Princípios Fundantes e suas Finalidades e sua 



Missão; 

5 desenvolver projetos que visem à proteção do meio-ambiente; 

6 criar, manter e promover ações conjuntas em obras e instituições que atuem no 

âmbito da educação, do ensino, da pesquisa, da saúde e da assistência social, bem 

como do meio ambiente, dos meios de comunicação e das emissoras de rádio e 

de televisão. 

1.1.4 A Mantida - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), mantida pela União Brasileira de 

Educação Católica (UBEC), é regida pela legislação pertinente em vigor, pelos Estatutos da 

Mantenedora, no que couber, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral e por atos normativos 

internos. 

A UCB possui dois campi em Brasília, situados na QS 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras 

- CEP: 71966-700 - Taguatinga/DF - Telefone: (61) 3356-9000 (campus I); no St. N QNN 31 - 

Ceilândia, Brasília - DF, 72225-392 – Telefone: (61) 3375-5941 (campus II). 

 

 
Mantida: Universidade Católica de Brasília – UCB 

End.: QS 07 – Lote 1 – EPCT 

Bairro: Águas Claras Cidade: Taguatinga CEP: 71966-700 UF: DF 

Fone: (61)3356-9000 

Site: http://www.ucb.br 

 

 

Toda a gestão da UCB, orientando-se pelos princípios cristãos, pauta sua atuação 

no respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e tem como finalidades: formar 

cidadãos e profissionais conscientes e competentes; promover a educação cristã pelo diálogo 

entre razão e fé, integrando os diversos ramos do saber, tendo como compromisso a busca da 

verdade; incentivar o exercício da justiça, o fortalecimento da sociedade humana, a 

compreensão e promoção dos direitos e deveres da pessoa; promover a evangelização da 

cultura; desenvolver ensino de qualidade; promover a pesquisa científica, tecnológica, 

filosófica, teológica e cultural em geral, bem como as atividades de educação continuada; 

desenvolver atividades de extensão, colocando à disposição da comunidade os resultados das 

atividades de ensino e pesquisa, mediante cursos e serviços especiais; colaborar com 

entidades públicas e privadas na busca de um modelo integrado de desenvolvimento, fundado 

no respeito e na assimilação dos valores culturais, sem perder de vista a formação da 

http://www.ucb.br/


consciência crítica para o exercício da cidadania, bem como o caráter universal do saber. 

A história da UCB está ligada à própria organização da UBEC, em 1972, graças à 

iniciativa de diretores de Colégios Religiosos de Brasília, sob a liderança do Padre José Teixeira 

da Costa Nazareth. Em um primeiro momento, foi criada a instituição responsável por manter 

a futura Universidade Católica de Brasília, a União Brasiliense de Educação e Cultura. Logo em 

seguida, foi criada a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), em 1974, como primeira 

unidade de ensino. 

O registro em cartório da Ata da Assembleia, Estatuto e Posse da 1ª Diretoria, 

realizado no dia 12 de agosto de 1972, oficializou o grupo de Diretores de Escolas Católicas de 

Brasília na fundação da UBEC - sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, 

assistenciais, filantrópicos e sem fins lucrativos -, cujo principal objetivo foi criar, na cidade de 

Brasília, uma Universidade Católica. Eram cerca de dez congregações, todas com mais de 100 

anos de experiência internacional em Educação. 

Daquelas instituições iniciais, permaneceram seis associadas à frente da UBEC, 

como dito acima. A primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), foi 

sediada provisoriamente no Plano Piloto de Brasília, tendo início em 12 de março de 1974, 

com os cursos de Economia e Administração de Empresas, que funcionaram no Colégio 

Sagrado Coração de Maria, e com o curso de Pedagogia, cujas aulas ocorreram no Colégio 

Marista, na região administrativa de Taguatinga. Nos anos de 1980, duas outras Faculdades, 

a Faculdade Católica de Tecnologia e a Faculdade de Educação reuniram-se à FCCH. Nessa 

época, alteraram-se Estatutos e Regimentos, em razão da nova realidade conjuntural, 

permitindo uma estrutura de ensino coerente e adequada à sua própria expansão, sendo 

então instaladas as Faculdades Integradas da Católica de Brasília (FICB). 

Os cursos na área de Educação, de capacitação dos docentes da Secretaria de 

Educação do DF e a Graduação na área de Ciência e Tecnologia foram priorizados, levando-se 

em conta o conhecimento, as experiências históricas e as proposições das FICB nessa área. A 

criação da Faculdade Católica de Tecnologia, reunindo os cursos de Ciências (Matemática, 

Física, Química e Biologia) e o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, 

mostrava a expansão gradativa e segura da Católica. Em março de 1985, o campus, 

posteriormente denominado campus I, em Taguatinga, foi inaugurado com o primeiro prédio, 

hoje denominado São João Batista de La Salle. Em 1987, a Instituição oferecia cursos de 

Graduação tais como o de Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, 

Filosofia, Física, Letras, Matemática e Química, com opções em licenciatura e bacharelado, 

além dos cursos de especialização e mestrado da Pós-Graduação. 



O desenvolvimento das FICB confirmava as possibilidades dos trabalhos 

acadêmicos consolidando os objetivos, as diretrizes de ação e as metas na elaboração do 

projeto para o reconhecimento das FICB como Universidade. Uma das ações necessárias para 

isso foi a implantação do Curso de Mestrado em Educação, cujas atividades começaram em 

1994. 

De acordo com a Portaria nº 1.827, de 28 de dezembro de 1994, a Católica foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto como Universidade Católica de 

Brasília (UCB) e, no dia 23 de março de 1995, foi oficialmente instalada em seu campus I, em 

Taguatinga. Na ocasião, o Chanceler, Irmão Gentil Paganotto, teve a atribuição de nomear o 

Reitor, Padre Décio Batista Teixeira, e entregar a Universidade à comunidade. Durante a gestão 

do Padre Décio, a UCB contava com 377 professores, 6.990 estudantes e 488 funcionários 

administrativos. Esse considerável corpo acadêmico ajudou o Reitor a superar as inúmeras 

dificuldades no processo de organização da Universidade. 

Esse momento marca o início das edificações que hoje totalizam 112.460 m² de 

área construída nos campi da UCB, com prédios modernos e funcionais. 

 
Entrada do Bloco Central Uma das Salas Inovativas da UCB 

 

Foto Aérea do Campus Sede – Taguatinga – Brasília - DF 

 
De março de 1995 até 1998 existiam na UCB 20 cursos de Graduação e 24 cursos 



de Pós-Graduação lato sensu (destes, 04 cursos na modalidade a distância), além de 03 cursos 

de Pós-Graduação stricto sensu. Acompanhando esta linha de planejamentos bem 

estruturados, viu-se que, para consolidação da Pós-Graduação stricto sensu, a instalação de 

uma sede própria para este segmento era imprescindível, sendo então realizada essa 

instalação no Plano Piloto de Brasília, em 1998, como campus II, acompanhada da implantação 

de outros cursos de mestrado, como: Economia (1998), Gestão do Conhecimento e da 

Tecnologia da Informação (1998), Psicologia (1999), Educação Física (1999), Planejamento e 

Gestão Ambiental (2000), Ciências Genômicas e Biotecnologia (2000), Direito (2003), 

Gerontologia (2005) e Políticas Públicas (2019). A expansão do stricto sensu se fortaleceu com 

a criação de vários cursos de doutorado ao longo dos anos. 

 

1.3.2.1. Missão 
 

A UCB tem como missão servir à humanidade e à Igreja por meio da educação e da 

ação social, para promover o desenvolvimento integral da pessoa humana e o exercício da 

cidadania responsável, engajada e comprometida com os valores humanos, éticos e cristãos, 

visando à transformação da sociedade, em comunhão com as Igrejas locais. 

 

 
1.3.2.2. Princípios Institucionais 

A Universidade Católica de Brasília faz parte da rede brasileira e mundial de 

Instituições de Educação Católica e traz em si a marca do compromisso em promover 

processos educativos que contribuam para a construção da dignidade da vida. Nesse sentido, 

professa e se compromete, diante da comunidade humana, a seguir os seus princípios 

fundantes: 

✓ o sentido cristão da existência humana, a valorização da vida em todas as suas 

formas, o respeito à dignidade da pessoa humana e à liberdade pessoal, a busca 

da verdade e do transcendente e o relacionamento da pessoa humana consigo 

mesma, com os outros, com o mundo e com Deus; 

✓ o confronto, no diálogo entre a fé e a cultura, de critérios e itinerários culturais e 

religiosos diferentes; 

✓ a competência no Ensino, em todos os seus níveis e modalidades; 

✓ a construção da comunidade, pelo testemunho solidário do convívio fraterno e da 

corresponsabilidade; 

✓ a formação da consciência e do agir cristãos no âmbito social, para a consolidação 



da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e fraterna; 

✓ a busca constante da eficiência e da eficácia na gestão acadêmica, administrativa 

e financeira, de acordo com o modelo de Governança Corporativa, assumido pela 

UBEC; 

✓ a formação da consciência em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

São princípios que acompanham todo o fazer educativo da UCB: 

• Pastoralidade 

 
A UCB é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, conforme a natureza de 

uma Universidade, mas é também uma comunidade educativa confessional. Assim, tem sua 

referência numa experiência de fé, por meio da qual busca ser fermento evangélico no mundo 

social. Daí a importância de compreender a pastoralidade como o primeiro princípio 

estruturante da instituição. 

• Extensionalidade 
 

O princípio da extensionalidade, sob essa ótica, é valor epistemológico, ético e 

político buscado pela Instituição no seu processo educativo. Esse valor perpassa, 

transversalmente, todas as atividades de ensino-aprendizagem, visando oferecer condições 

para a geração de competências científicas, profissionais e humanas no mundo do trabalho e 

em todos os espaços onde a vida pode acontecer. 

• Sustentabilidade 

 
Entre os diversos segmentos que compõem a sociedade, estão as instituições de 

educação superior, colaboradoras importantes por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, na construção de um conhecimento compatível com a sustentabilidade do 

desenvolvimento, bem como com a equidade, o equilíbrio e a conservação do planeta e da 

humanidade. A sustentabilidade torna-se um princípio da instituição à medida que pauta o 

seu processo de ensino e de aprendizagem, considerando, dentre outros, o aspecto ecológico, 

econômico, ecumênico, educacional e ético. 

• Indissociabilidade 
 

As atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e 

processos de aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. 

Para tanto, a Universidade precisa constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de 

aprendizes onde se desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias 



para a formação pessoal, profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento 

integrador das diversas formas de produção e comunicação do conhecimento. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, acima de tudo, um 

princípio pedagógico e político que deve permear todas as ações que são realizadas na 

Universidade. Assim, em cada ação realizada deve estar presente: o princípio do ensino como 

processo de autonomia na aprendizagem; o princípio da pesquisa como processo de 

autonomia da investigação científica; e o princípio da extensão como autonomia na ética e na 

relevância social do conhecimento. Para a UCB, é o “mesmo ator, na mesma atividade” que 

promove a indissociabilidade. 

 

 
1.3.2.3. Valores Institucionais 

 

Para o cumprimento dos valores institucionais a UCB empenha suas forças com 

foco em valores indispensáveis e necessários à sociedade, alinhados à visibilidade pública da 

Igreja Católica, quais sejam: 

• Ser testemunho da Igreja na sociedade. 

• Ser espaço dinâmico de encontro e tensão entre experiência de fé e saber científico, 

em contínua busca de sentido. 

• Cumprir sua responsabilidade sociopolítica conforme as orientações da Igreja. 

• Pronunciar-se com competência sobre questões político-econômico-sociais, tendo 

presentes princípios ético-religiosos. 

• Prestar serviços à Igreja e à Sociedade. 

• Como comunidade educativa católica: 

o atender a todos os estudantes, sejam quais forem suas convicções; 

o ser, para todos, lugar de experiência religiosa, de estímulo à busca do 

transcendente, de apresentação da proposta cristã sem proselitismo; 

o proporcionar aos estudantes um ambiente favorável para o cultivo de sua 

identidade e a formação de lideranças cristãs, sendo um lugar de síntese entre 

fé e razão, sempre em espírito ecumênico, no sentido mais amplo do termo. 

• Como Universidade: 

o testemunhar e construir comunhão e fraternidade na comunidade 

acadêmica e estendê-las à comunidade local; 

o ter presentes, em suas opções, as necessidades das classes populares; 

o respeitar a diferença e propiciar o crescimento dos integrantes da 



comunidade acadêmica; 

o oferecer, à sociedade e à Igreja, profissionais com fundamentada formação 

ética, cultural, tecnológica e científica. 

1.3.2.4. Visão de Futuro 

A Universidade Católica de Brasília tem por visão consolidar-se ainda mais como uma instituição de 

referência no ensino, na pesquisa e na extensão, concebidos de modo indissociável e comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável e a justiça social. 

Para a consecução dessa visão de futuro, a UCB desenhou objetivos estratégicos com base nas 

perspectivas de crescimento e na consolidação desta Universidade como referencial de qualidade no Ensino 

Superior, dentro do cenário local, regional e nacional, bem como pelas diretrizes de sua mantenedora. 

A UCB estabeleceu alguns projetos como balizadores e prioritários para o seu desenvolvimento, bem 

como a sua correlação entre futuras metas e ações. Esse processo contará com uma avaliação permanente e 

ajustável, em função de um conjunto de fatores internos e externos inter-relacionados. 

Os projetos têm por finalidade apresentar os principais elementos que compõem o processo de 

revitalização do modelo de gestão da Universidade Católica de Brasília e estabelecer os pilares do planejamento 

estratégico, visando ao desenvolvimento do Projeto de Universidade. 

 

2. CONTEXTO DO PROGRAMA 
 

 

 
 No Distrito Federal não há Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Gerontologia, a não 

ser o da UCB. No Brasil, há outros 9 (nove) Programas com a nomenclatura "Gerontologia" ou 

"Psicogerontologia", instalados nas Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Também existem 3 (três) Programas com 

o título de "Envelhecimento" no Rio Grande do Sul e São Paulo, além de Programas que possuem Linhas de 

Pesquisa com a temática do envelhecimento. Acredita-se, portanto, que haja nas Regiões Centro-Oeste e 

Norte uma grande demanda para a formação de recursos humanos na área de docência para atuar no Ensino 

Superior, especialmente nos últimos anos com a ampliação significativa de instituições e com as exigências do 

MEC relativas à titulação de professores. Assim, a oferta dos níveis de Mestrado e Doutorado em Gerontologia 

podem alcançar um número significativo de candidatos interessados em se qualificar, o que aconteceu desde 

o seu primeiro processo seletivo. Já foram formados desde a sua criação, cerca de quase 300 alunos egressos 

do Mestrado em Gerontologia (dados de 12/2021), formando uma demanda reprimida para o Doutorado, que 

têm procurado a Coordenação do Programa, demonstrando interesse em cursá-lo tão logo ocorra sua 

implementação. 

As Regiões Norte e Nordeste, além dos outros estados do Centro-Oeste, 



possuem uma significativa carência na área educacional, não dispondo de Programas de 

Mestrado ou Doutorado na área do Envelhecimento, embora tenha havido aumento da 

população idosa nessas regiões. Sendo assim, o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia 

da UCB se constitui em um polo irradiador de conhecimento, principalmente para essas 

regiões, provendo profissionais qualificados para atuar no Ensino Superior, bem como 

propiciando a constituição de Centros de Formação e de Pesquisa nas áreas relacionadas. Com 

a implantação do nível de Doutorado, houve uma perspectiva excelente de absorção dos 

egressos do Mestrado, consolidando ainda mais a liderança e a excelência do Programa no 

Brasil no ensino, na pesquisa e na extensão. 

 O Programa começou suas atividades no primeiro semestre de 2003, sendo aprovado o seu 

nível de Mestrado pela CAPES em dezembro de 2004, inicialmente com a nota 3. Logo a seguir, 

no processo de avaliação trienal de 2004-2006 subiu para 4, repetindo-a no triênio seguinte 

(2007-2009) e mantendo a nota no último triênio de 2010-2012. Em 2016, o nível de 

Doutorado foi aprovado pela 163ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação 

Superior (CTC-ES) da CAPES realizada entre os dias 11 e 15 de abril de 2016, com nota 4. 

O Programa foi s e  integrando e se efetivando à medida que suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão foram: a) desenvolvendo um novo saber que levasse em conta a 

perspectiva interdisciplinar; b) recebendo por parte da UCB um compromisso com as 

demandas sociais em sua região; e c) conectando ações e conhecimentos relacionados às 

dimensões físicas, biológicas, psicológicas, sociais e culturais do envelhecimento e do idoso. 

A criação do Programa justificou-se por dados concretos, dentre os quais, o 

envelhecimento da população humana no século XXI, que, em termos mundiais e no âmbito 

da sociedade brasileira, vem sentindo a falta de profissionais especialmente habilitados para 

atuação junto ao segmento idoso. Além disso, a área de saúde da UCB é uma de suas áreas 

mais fortes de atuação na graduação e na pós-graduação, visando a qualidade de vida das 

pessoas, particularmente, no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, dos idosos. 

 

3. PROPOSTA DO PROGRAMA 
 

 
 

 O PPG representa a realização de uma antiga aspiração, concretizada num momento 

histórico de singular oportunidade, quando a instituição, desejosa de crescer para melhor 

servir à comunidade e ao País, reuniu as condições essenciais ao estabelecimento de um curso 

de alto nível na área do envelhecimento humano. A sua implementação deveu-se, também, à 



localização geográfica da UCB no Distrito Federal, onde ainda há grande carência de formação 

em Pós-Graduação ligada à área. Sua criação teve como objetivo, contribuir para o 

desenvolvimento humano da região onde a Universidade está localizada. O Programa foi, 

também, uma resposta às políticas de incentivo da CAPES à ampliação da oferta de formação 

pós-graduada em todo o País, em particular nas regiões de menos densidade de Programas 

do gênero, como é o caso da Região Centro-Oeste do Brasil, e que possuíssem vocação de 

atrair candidatos das demais regiões geográficas, como Norte e Nordeste.  

A UCB propõe que a instituição enriqueça os Programas e os cursos de Pós-

Graduação, de forma a atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e 

pela CAPES, para que possam ser reconhecidos pelo Ministério da Educação por meio do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e, em decorrência, expedirem diplomas de Mestrado e 

Doutorado com validade nacional.  

 Para implementar o 

desenvolvimento da pós-graduação em Gerontologia foi importante que os pesquisadores 

se comprometessem com a produção científica sobre envelhecimento em suas respectivas 

áreas, se integrando e trabalhando juntos, para assim gerar seus próprios modelos de 

investigação. A complexidade do envelhecimento humano pede que haja diálogos entre 

diferentes áreas, saberes disciplinares e saberes não disciplinares da sociedade e das culturas. 

Conforme ressalta o Documento de Área da CAPES, há a necessidade "no mundo 

contemporâneo, de novas formas de produção de conhecimento que tomam como objeto 

fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares", pois é importante perceber novos 

"desafios teóricos e metodológicos colocam-se para diferentes campos da ciência e da 

tecnologia". As novas formas de produção devem ser enriquecidas e ampliadas "pela 

exigência da incorporação de uma racionalidade mais ampla, que extrapola o pensamento 

estritamente disciplinar e sua metodologia de compartimentação e redução de objetos, 

como estratégia para a geração de conhecimentos". 

 

DOUTORADO EM GERONTOLOGIA: 

As “Premissas para Atualização dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu” da 

Universidade Católica de Brasília exigem 48 (quarenta e oito) créditos para o nível de 

doutorado. Do total da carga horária das disciplinas, à exceção de disciplinas destinadas à 

orientação de trabalho final, ou tese, 25% da carga horária será destinada à realização de 

atividades práticas pelos estudantes sob a supervisão docente com registro obrigatório pelo 



professor no Plano de Ensino (atividades, critérios de avaliação e prazos de entrega) e pelo 

estudante no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

As disciplinas são ofertadas na modalidade presencial e por crédito. O período letivo 

do curso é semestral, conforme Calendário Acadêmico, e a oferta das disciplinas é mensal, 

para facilitar a presença daqueles que moram fora do Distrito Federal. 

Todas as disciplinas do Doutorado são teóricas, com exceção da disciplina optativa 

"Didática e Docência no Ensino Superior", que é teórico-prática. Ela é composta de 25% de 

atividades teóricas, 50% de atividades práticas e 25% de atividades supervisionadas. 

A qualificação é considerada componente curricular com 4 créditos para o doutorado 

e pré-requisito para a defesa. Há 8 componentes curriculares de Orientação para o Doutorado, 

com crédito zero. Eles podem se estender a 9 e 10, no caso de prorrogação do prazo de defesa 

do aluno, mais a defesa de Doutorado, com 8 créditos. 

Com relação às Atividades Complementares, elas dão a possibilidade de obtenção de 

horas por meio de atividades alternativas e serão lançadas como um componente curricular 

sem créditos para o Doutorado. No caso do Doutorado foi definido a quantidade de 120 (cento 

e vinte) horas, e os critérios para obtenção dessas horas podem ser: pós-graduação lato sensu 

durante o período do Doutorado; estágio em docência na graduação; cursos de extensão ou 

de aperfeiçoamento; organização de eventos científicos; participação em grupos de estudo; 

participação em eventos científicos, como palestrante ou ouvinte; apresentação de trabalhos 

em eventos científicos; visitas técnicas a outros programas ou laboratórios; orientação ou 

coorientação de TCC ou de iniciação científica; participação em bancas de TCC ou 

especialização como avaliador; e participação em bancas de qualificação ou defesa de 

Mestrado ou Doutorado como ouvinte.  

Sobre a oferta do curso, há a previsão de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, 

cuja descrição está nos itens seguintes desse projeto pedagógico.  

 

MESTRADO EM GERONTOLOGIA: 

As “Premissas para Atualização dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu” da 

Universidade Católica de Brasília exigem 32 (trinta e dois) créditos para o nível de mestrado. 

Do total da carga horária das disciplinas, à exceção de disciplinas destinadas à orientação de 

trabalho final, ou dissertação, 25% da carga horária será destinada à realização de atividades 

práticas pelos estudantes sob a supervisão docente com registro obrigatório pelo professor 

no Plano de Ensino (atividades, critérios de avaliação e prazos de entrega) e pelo estudante 

no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 



Todas as disciplinas do Mestrado são teóricas, com exceção da disciplina optativa 

"Didática e Docência no Ensino Superior", que é teórico-prática. Ela é composta de 25% de 

atividades teóricas, 50% de atividades práticas e 25% de atividades supervisionadas. 

A qualificação é um componente curricular com 4 créditos para o mestrado e pré-

requisito para a defesa. As disciplinas de Orientação para Mestrado possuem crédito zero. No 

Mestrado são 4 disciplinas (podendo se estender a 5 e 6 no caso de prorrogação do prazo de defesa 

do aluno) mais a Defesa de Mestrado. 

 Com relação às Atividades Complementares, elas dão a possibilidade de obtenção de 

horas por meio de atividades alternativas e serão lançadas como um componente curricular 

sem créditos para o Mestrado. No caso do Mestrado foi definido a quantidade de 60 (sessenta) 

horas, e os critérios para obtenção dessas horas poderão ser: pós-graduação lato sensu 

durante o período do Mestrado; estágio em docência na graduação; cursos de extensão ou de 

aperfeiçoamento; organização de eventos científicos; participação em grupos de estudo; 

participação em eventos científicos, como palestrante ou ouvinte; apresentação de trabalhos 

em eventos científicos; visitas técnicas a outros programas ou laboratórios; orientação ou 

coorientação de TCC ou de iniciação científica; participação em bancas de TCC ou 

especialização como avaliador; e participação em bancas de qualificação ou defesa de 

Mestrado ou Doutorado como ouvinte.   

 Sobre a oferta do curso, há a previsão de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, 

cuja descrição está nos itens seguintes desse projeto pedagógico.  

 
 

4. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

4.1 Coerência do Programa com os documentos de área 

 

Desde o seu funcionamento, o PPG procurou ser reconhecido por sua qualidade, por 

meio de suas Linhas de Pesquisa, por seu corpo docente qualificado e bom índice de 

produtividade e publicações científicas. Seus objetivos se pautaram por formar profissionais 

que fossem reflexivos e criativos, agentes transformadores do mundo, de si próprios e de 

outros homens, sujeitos de sua história e abertos à vida comunitária e ao diálogo, prestando 

cuidados profissionais e humanísticos à população geral e, em especial, à população idosa, 

ajudando a consolidar a cidadania e possibilitando a construção de uma sociedade brasileira 

mais justa e fraterna. Com este fim, o Programa se mobiliza para proporcionar aos educandos 



um ensino de qualidade, embasado na perspectiva ético-humanística, coerente com a missão 

da UCB de "atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana 

e da sociedade, por meio da geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade, 

os valores éticos e cristãos, na busca da verdade". Sua Área de Concentração (Longevidade e 

Qualidade de Vida) busca ser integrativa, contemplando, ao mesmo tempo, a diversidade e a 

multidimensionalidade da velhice, abrindo espaço para estudos interdisciplinares. 

Para cumprir seus objetivos, o Programa tem uma coletânea de livros com oito 
números já editados, sendo sua publicação um dos marcos fundadores da Pós-Graduação em 
Gerontologia na UCB. Para além da resposta regional, as especificidades do PPG o credenciam 
para se tornar uma alternativa nacional, devido à originalidade de suas Linhas de Pesquisa, 
perspectiva interdisciplinar e, ainda, pela combinação do zelo acadêmico com a busca de 
soluções às questões dos idosos nos aspectos biopsicossociais. Durante esses anos de 
funcionamento, o PPG em Gerontologia da UCB tem atendido a essa demanda regional, já que 
a maioria dos cursos na área do envelhecimento está no Sul e Sudeste do País.  

A Gerontologia é um campo que investiga aspectos relacionados à saúde e 

funcionalidade do indivíduo ao longo do processo de envelhecimento e da pessoa idosa. Nesse 

sentido, parte-se de uma perspectiva de ser humano enquanto um ser 

biopsicossocioespiritual, contemplando, portanto, pesquisas sobre aspectos biológicos, 

fisiológicos, psicológicos, espirituais, nutricionais, odontológicos, bioéticos, epidemiológicos e 

funcionais nessa fase da vida. Além disso, a Gerontologia também engloba estudos sobre 

políticas sociais e públicas, intergeracionalidade, práticas educativas voltadas para os idosos, 

aspectos econômicos, sociais e culturais que impactam no envelhecimento. Outra área de 

estudo na Gerontologia contempla investigações sobre tecnologias (digitais e sociais) e 

inovações cujos objetivos são melhorar a qualidade de vida do idoso e favorecer um 

envelhecimento ativo. 

 

4.2 Articulação do Programa com as políticas institucionais 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia se articula com as 

políticas institucionais no Plano de Desenvolvimento (PDI), à medida que apresenta uma 

"oferta qualificada de oportunidades de formação continuada aos estudantes, por meio de 

cursos de especialização e programas de Stricto Sensu” (PDI da UCB, Políticas de Ensino, item 

“m”). Além disso, nas Políticas de Pesquisa, o PPG em Gerontologia busca "incentivar o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa que respondam às necessidades de inovação e de 

avanço tecnológico no âmbito local e regional" (PDI da UCB, Políticas de Pesquisa, item “b”) 

e, ao mesmo tempo, "garantir a participação de estudantes na execução de atividades de 

pesquisa, de forma a consolidar a formação profissional e acadêmica" (Idem, item “c”). 

Ao mesmo tempo, o Programa está em sintonia com o PDI (2022-2027) e sente também 



desafiado a "preparar uma geração para a vida, e para toda a vida", que "requer do educador 

não só o conhecimento da realidade em que ele está inserido, assim como a sua participação 

no enfrentamento dos problemas sociais de sua comunidade" (p. 66). Diante desses desafios, 

a instituição estabeleceu políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, que procuram 

"assegurar aos seus cidadãos um futuro de oportunidades dignas, a universidade (...) deve 

contemplar, em seus projetos, as necessidades existentes e futuras da comunidade".  

 

4.3 Integração com outros níveis de ensino 

A relação com os cursos de Graduação da UCB sempre foi um ponto forte no PPG, pois 

a interdisciplinaridade dos professores dá a oportunidade de se estar presentes nos principais 

cursos de licenciatura e bacharelado da Universidade, como Medicina, Fisioterapia, Educação 

Física, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Odontologia, entre outros. Os professores do 

Núcleo Permanente e colaboradores estão comprometidos com os cursos de graduação, seja 

dando aula, seja como convidados a participar de disciplinas que inserem em seus conteúdos 

temas relacionados ao envelhecimento. Outra relação muito importante com a graduação 

ocorre nas orientações de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), Iniciação Científica (alunos 

participantes dos nossos projetos de pesquisa com bolsas externas e internas), PET (Educação 

Física), como também na participação de bancas examinadoras e eventos dos cursos (Semanas 

Temáticas), quando surge diversos convites para ministrar cursos e palestras, avaliar trabalhos 

científicos, participar de mesas redondas etc. 

 Assim alunos de TCC, IC, PET e outros acabam por se integrar com os pós-graduandos 

do Mestrado e Doutorado nas pesquisas e eventos, sendo essa experiência bastante 

enriquecedora no exercício da multidisciplinaridade entre os alunos de diferentes cursos. Os 

graduandos bolsistas auxiliam diretamente nas atividades com os idosos, nas coletas e 

análises de dados, bem como na elaboração de artigos, participando da vida acadêmica não 

só em sala de aula, mas também nos laboratórios e nas pesquisas de campo. Cabe ressaltar 

que o Centro de Convivência do Idoso (CCI) é uma atividade de extensão na UCB, que congrega 

professores e alunos de todos os cursos de graduação e do Programa em Gerontologia.  

Em relação à inserção social, cabe salientar que muitos estudantes da graduação 

participam também de projetos de extensão (com bolsas de extensão) coordenados por 

docentes e discentes do Mestrado ou Doutorado em Gerontologia, como uma oportunidade 

de oferecer à comunidade os temas que foram discutidos de forma teórica em sala de aula, 

levando os conceitos de longevidade e qualidade de vida para os idosos e adultos que querem 

envelhecer de forma saudável. Há, portanto, um compromisso social de todos os docentes e 



discentes no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão em conjunto com 

alunos de diversos cursos de graduação da UCB, qualificando-os no exercício da futura 

profissão para lidar com o processo do envelhecimento e com os idosos.  

Em relação aos benefícios recíprocos entre o Mestrado e Doutorado e a Graduação, 

acredita-se que é um auxílio aos graduandos na ampliação e enriquecimento dos seus 

conhecimentos sobre o processo do envelhecimento humano, enquanto podem aplicar o que 

aprendem aos diferentes campos do saber. Para os mestrandos e doutorandos é uma 

oportunidade de participar da construção do conhecimento por meio da elaboração de aulas 

teóricas e práticas, em conjunto com os diversos professores da UCB, a partir das várias 

disciplinas que vão sendo cursadas ao longo do semestre. Isto tem ampliado 

significativamente as discussões na aula do próprio PPG, já que estes estão vivenciando a 

relação professor-aluno na busca de um aprendizado bilateral. Há que se ressaltar que muitos 

graduandos procuram, após o término de suas graduações, o Mestrado em Gerontologia e, 

após a finalização deste, o Doutorado deste PPG. Há egressos que se dedicam à docência do 

Ensino Superior na própria instituição ou fora dela, de forma que apenas na UCB já faz parte 

do seu quadro de profissionais cerca de 20% dos egressos do PPG em Gerontologia.  

 

4.4 Objetivos do Programa/cursos 

Formar e capacitar acadêmica e interdisciplinarmente os profissionais egressos da 

graduação ou do Mestrado para que possam produzir conhecimentos na área de 

Gerontologia, com intuito de melhorar a qualidade de vida e longevidade da população idosa, 

além de caracterizar as mudanças que são típicas do processo de envelhecimento.  

Quanto aos objetivos específicos do Programa, podem ser elencados: a) capacitar 

professores para o Ensino Superior, que tenham conhecimento interdisciplinar para atender 

a rede pública e particular; b) formar recursos humanos, com senso crítico e capazes de 

formular, adaptar ou modificar, de forma dinâmica, a teoria e a construção constante de 

novos saberes em Gerontologia; c) habilitar profissionais na prática complexa da interação 

com idosos e no entendimento amplo e interdimensional do fenômeno da velhice e do 

processo de envelhecimento; e d) produzir conhecimento, a partir dos resultados de 

pesquisas, que possam ser utilizadas para atender às demandas sociais da população idosa. 

Para alcançar tais objetivos, o curso se propõe: 1) Formar profissionais com amplo 

conhecimento, assim como com capacidade criativa e empreendedora, demandados pelo 

mercado de trabalho, para atuação interdisciplinar, junto ao grupo da população idosa; 2) 

Despertar o senso crítico e propiciar o desenvolvimento do espírito de investigação científica, 



habilitando os estudantes a desenvolverem pesquisas de qualidade; 3) Utilizar o ensino 

teórico-prático para integrar os estudantes do PPG às atividades de graduação, com a 

finalidade de treinamento em docência universitária; 4) Contribuir para a implantação da 

estratégia de ação da UCB na área de Gerontologia, incentivando que no futuro seja criado o 

Núcleo de Pesquisa do Envelhecimento; e 5) Estabelecer intercâmbio técnico-científico com 

outras instituições, nacionais e internacionais, com o intuito de ampliar a base de 

conhecimentos e a experiência profissional dos pós-graduandos. 

 

4.5 Perfil do egresso do Programa 

 O Programa deseja contribuir com a sociedade na formação de mestres e doutores 

qualificados para o desenvolvimento de atividades de docência e pesquisa na área da 

Gerontologia, articulando de forma coerente com sua Área de Concentração (Longevidade e 

Qualidade de Vida), com suas Linhas de Pesquisa, com os projetos que dão sustentação ao 

desenvolvimento de suas teses e publicações, numa perspectiva crítica, visando contribuir 

com a produção de conhecimento, contextualizada na Área Interdisciplinar, de forma a ser 

relevante e ter inserção social, sob a ótica científica, educacional e de inovação, aprimorando 

a ação profissional e acadêmica socialmente comprometida. 

 
 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Mestrado: 

Carga horária total: as disciplinas somam 540 (quinhentos e quarenta) horas, que 

correspondem a 32 (trinta e dois) créditos. O tempo para integralização é de no mínimo 1 

(um) ano e no máximo 2 (dois) anos.  

 

Doutorado: 

Carga horária total: as disciplinas somam 840 (oitocentos e quarenta) horas, que 

correspondem a 48 (quarenta e oito) créditos. O tempo para integralização é de no mínimo 2 

(dois) anos e no máximo 4 (quatro) anos. 

  

5.1 Matriz curricular do doutorado 



 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

5.2 Matriz curricular do mestrado 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

6. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Saúde, Funcionalidade e Envelhecimento. 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Linha de Pesquisa: Saúde e Funcionalidade no Envelhecimento 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60  Créditos: 4 



Ementa: 

Saúde e funcionalidade da pessoa idosa e qualidade de vida em diferentes cenários de atendimento. A 

questão da fragilidade e da sarcopenia em idosos. Discussão da visão integral sobre o processo de 

envelhecimento e a interdisciplinaridade. Conceitos relacionados aos aspectos funcionais da pessoa 

idosa. Instrumentos de avaliação de condições de saúde e funcionalidade. Impacto dos diferentes 

sistemas fisiológicos humanos, enfocando aspectos do declínio de funções e sua repercussão na 

qualidade de vida dos indivíduos idosos. Riscos à saúde dos indivíduos associados ao envelhecimento e 

sua prevenção para manter qualidade de vida. Redução de agravos associados ao envelhecimento, além 

da prevenção e redução dos fatores de risco para as principais doenças crônicas mais frequentes na 

velhice. 

Referências:      

BOWKER, L. K.; PRICE, J. D.; SMITH, S. C. Oxford handbook of geriatric medicine. 2nd. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2012. 
FILLIT, H. M.; ROCKWOOD, K.; WOODHOUSE, K. (Coord.). Brocklehurs'ts textbook of geriatric medicine 
and gerontology. 7th. ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2010.  
FREITAS, E. V. et al. Manual prático de geriatria. São Paulo: Grupo Editorial Nacional (GEN), 2012. 
GUCCIONE, A. A. Fisioterapia geriátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
MALAGUTTI, W. Abordagem interdisciplinar do idoso. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.  
MOMSEN, A. et al. Multidisciplinary team care in rehabilitation: an overview of reviews. Journal of 
Rehabilitation Medicine, v. 44, n. 11, p. 901-912, 2012.  
PERRACINI, M. R.; FLO, C. M. Fisioterapia - teoria e prática clínica - funcionalidade e envelhecimento. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
WILMOTH, J.; FERRARO, K. F. Gerontology: perspectives and issues. New York: Springer Publishing 
Company, 2013. 
BORGES, A. P.; COIMBRA A. M. C. (Org.) Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Rio de Janeiro: 
EAD/ENP/Fiocruz, 2010. 
FREITAS, E. V.; PY, L. (Org.). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
MORAES E.N., LANNA F.M. Avaliação Multidimensional do Idoso: a consulta do idoso - Instrumentos de 
rastreio. Folium, 5a ed, 2016. 
MORAES E.N. Atenção à Saúde do Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2012. 
REBELATTO, J.R. MORELLI, J.G. Fisioterapia Geriátrica. a Prática da Assistência ao Idoso -. 2ed. Manole 
2007. 

 
 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Sociedade, Tecnologia e Inovação Gerontológica 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Relação entre sociedade, tecnologia e inovação que impactam a área da Gerontologia. Conhecimento 
das tecnologias, avanços científicos e inovações de equipamentos, processos e instrumentos que 
avaliam, processam os sinais biológicos e diagnosticam as diversas condições de saúde do idoso, 
apoiando os processos de tratamento, autonomia, funcionalidade e influenciam na qualidade de vida do 
idoso.  Modelagem e simulação de soluções na tecnologia para a máxima inclusão social da pessoa idosa, 
melhorando a sua vida em sociedade, impactando nas políticas públicas voltadas para idoso. Estudar 
tecnologias diversas que viabilizam a produção de artefatos e/ou equipamentos para uso doméstico, no 
ambiente de trabalho, adaptação do auxílio do profissional de saúde e de seus cuidadores. 

Bibliografia: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Avaliação de 
tecnologias em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011 



CAETANO, Karen Cardoso; MALAGUTTI, William (Coord.). Informática em saúde: uma perspectiva 
multiprofissional dos usos e possibilidades. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2013 
CHEN H., HERSH W. R. Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine, 
Springer, 2 ed., 2006 CHIARELLI, T.M. Tecnologias e envelhecimento ativo. Ed. Senac. São Paulo, 2020 
DIAS, I. O uso das tecnologias digitais entre os seniores: motivações e interesses. Sociologia, Problemas 
e Práticas, n. 68, p. 51-77, 2012 
FREITAS, E.V.; PY, L. (Coord.). Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 
Koogan, 2018  
RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed. Upper Saddle River, 
New Jersey: Prentice Hall, 2010 
ROBINSON, P. K.; LIVINGSTON, J.; BIRREN, J. (Ed.). Aging and technological advances. New York: Springer 
Science & Business Media, 2012 
SILVEIRA, M. M. et al. Educação e inclusão digital para idosos. Renote, Porto Alegre, v. 8, n. 2, 2010 
SHORTLIFFE E. H., CIMINO J.D. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and 
Biomedicine, Springer, 4 ed., 2014 
VAN DE VELDE R., DEGOULET P. Clinical Information Systems: a Component-Based Approach, Springer, 1 
ed., 2003 
VENOT A., BURGUN A., QUANTIN C. Medical Informatics, e-Health: Fundamentals and Applicattions, 
Springer, ebook, 2014 
WAGER K.A., LEE F.W., GLASER J.P. Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health 
Care Management, Jossey-Bass, 3 ed., 2013 
 

 
 

Nível: Doutorado 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar de Pesquisa  

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Obrigatória  Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Natureza, uso e aplicabilidade dos diferentes métodos de análise de dados. Tecnologias para a análise 
de dados, com abordagem prática, para uso de diferentes softwares para pesquisas qualitativas,      
quantitativas e mistas. Construção de instrumentos de pesquisa baseados em novas tecnologias. 

Referências: 
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2015. 
AGRESTI, Alan. Métodos estatísticos para as ciências sociais. 4. Porto Alegre Penso 2017. 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo, SP: Edições 70, 2012. 
MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de Microsoft Excel 2013 avançado. São Paulo: Erica, 
2013. 
PARENTI, Tatiana Marques da Silva. Bioestatística. Porto Alegre SER - SAGAH 2018. 
GUIMARÃES, J.B.S. Análise estatística utilizando o SPSS. UFF, 2015. Disponível em 
http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf  
WEIL, J. Research Design in Aging and Social Gerontology Quantitative, Qualitative, and Mixed 
Methods. Routledge, 2017. Disponível no Link: https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-
and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162 
CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ. Florianópolis: 
UFSC, 2013. 

 
 

Nível: Mestrado  

Disciplina: Pesquisa em Gerontologia I 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo:  Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Estudo da construção da pesquisa científica a partir da organização das etapas e dos conteúdos 
fundamentais do projeto de dissertação para sua fundamentação e viabilidade prática. 

https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162
https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162


Conhecimento das bases (ou pilares) da pesquisa bibliográfica, normas de citações e da redação 
científica, além das classificações dos meios de divulgação da produção científica e seus impactos no 
conhecimento. Importância da documentação e submissão dos aspectos éticos envolvendo a pesquisa 
científica. Desenvolvimento de habilidade e conhecimento da avaliação crítica das produções 
científicas.      

Referências: 
AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3. ed. São Paulo, SP: 
Saraiva, 2012.    
AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos sem rodeios e sem medo da ABNT. 9. São 
Paulo Saraiva 2019.    
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação, 
apresentação de citações em documentos, Rio de Janeiro, 2002.    
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação, trabalhos 
acadêmica-apresentação, Rio de Janeiro, 2011.    
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação -artigo em 
publicação periódica técnica e/ou científica, apresentação, Rio de Janeiro, 2a edição, 2018    
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação, referências, 
elaboração, Rio de Janeiro, 2018   
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. 2. ed. São Paulo, SP: 
Martins Fontes, 2008   
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodologia de 
pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2013   
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. Rio de Janeiro Atlas 2017    
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: GEN: Guanabara Koogan, 
2006.     
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro, RJ: GEN: 
Guanabara Koogan, c2012   
PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÃO, Taís Freire; SILVA, Marcus Tolentino. Saúde baseada em 
evidências. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2016   
UCB. Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da Universidade Católica de Brasília. Disponível 

em http://www.biblioteca.ucb.br/  

 
 
 
 

Nível: Mestrado  

Disciplina: Pesquisa em Gerontologia II 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo:  Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Estudo dos diferentes delineamentos e métodos de pesquisa aplicados à gerontologia: métodos 
qualitativos: características, critérios de credibilidade científica, procedimentos de coleta e análises de 
dados qualitativos e elaboração de instrumentos. Métodos mistos. Pesquisa quantitativa: Diferentes 
delineamentos e técnicas de pesquisa, tendo como principal abordagem os métodos mais tradicionais 
de pesquisa quantitativa, os quais tipicamente envolvem medidas precisas, controle rígido de variáveis 
e análise estatística. Estatística Inferencial com dados paramétricos e não 
paramétricos. Construção do projeto de qualificação.  

Referências: 
BROCKE e ROSEMANN. Metodologia da pesquisa – 5ª Edição. AMGH Editora. 2013. 
FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS. 2ª Edição: Artmed, 2009 
FLICK, U. Introdução à pesquisa Qualitativa. Artmed: 2009. 
KOLLER, COUTO e HOHENDORFF. Manual de Produção Científica. Editora: Penso, 2014. 
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
SAMPIERI, R. H., COLLADO, C.F, e LUCIO, M.D.P.B. Metodologia de Pesquisa. Penso: 2013. 
HULLEY, S.B. Delineando a pesquisa Clínica. Artmed. 2015. 



FLICK, U. Introdução da Metodologia da Pesquisa. Editora: Penso, 2012. 
FONTELLES, M.J. Bioestatística aplicada à pesquisa experimental: volume 1. Editora Livraria da Física, 
2012. 
FONTELLES, M.J. Bioestatística aplicada à pesquisa experimental: volume 2. Editora Livraria da Física, 
2012. 
HORTALE, MOREIRA, BODSTEIN, e RAMOS (Orgs.) Pesquisa em saúde coletiva: Fronteiras, Objetos e 
Métodos. Editora: Fiocruz, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. Rio de Janeiro Atlas 2017   
POLIT, D.F. e BECK, C.T. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. 7º Edição. Artmed: 2011. 
SIEGEL e CASTELLAN JR.. Estatística Não-Paramétrica para Ciências do Comportamento. Editora: Penso, 
2006. 
VALADÃO JÚNIOR, V. M. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático - Editora 
Vozes; 13ª edição, 2015. 

      

Nível: Doutorado 

Disciplina: Pesquisa em Gerontologia III 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa:  
Desenvolvimento das etapas do projeto de tese para fundamentar e viabilizar a pesquisa científica no 
nível de doutoramento. Estudo sobre a organização, os delineamentos e as técnicas apropriadas, 
envolvendo o controle de variáveis e a análise estatística. Estudo acerca da fundamentação da pesquisa 
bibliográfica, das citações e da redação científica, além da reflexão sobre a importância dos aspectos 
éticos envolvendo a pesquisa. Análise das classificações nacionais e internacionais das revistas e de 
outros meios de divulgação científica. Informação baseada em evidências e seus impactos no 
conhecimento científico e construção da habilidade da escrita científica bem como da avaliação crítica 
da literatura. 

Bibliografia: 
AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3. ed. São Paulo, SP: 
Saraiva, 2012.  
AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos sem rodeios e sem medo da ABNT. 9. São 
Paulo Saraiva 2019. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação -artigo em 
publicação periódica técnica e/ou científica, apresentação, Rio de Janeiro, 2a edição, 2018 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação, referências, 
elaboração, Rio de Janeiro, 2018. 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodologia de 
pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2013. 
MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. Rio de Janeiro Atlas 2017. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: GEN: Guanabara Koogan, 
2006. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro, RJ: GEN: 
Guanabara Koogan, c2012. 
PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÃO, Taís Freire; SILVA, Marcus Tolentino. Saúde baseada em 
evidências. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2016. 
UCB. Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da Universidade Católica de Brasília. 
Disponível em http://www.biblioteca.ucb.br/  

 
 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Epistemologia 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 

http://www.grupoa.com.br/autor/sidney-siegel.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/n-john-castellan-jr.aspx


Definição de conhecimento: crença, verdade e justificação. Fontes do conhecimento: percepção, razão, 
memória, testemunho. Justificação: inferência, certeza e confiabilidade. Ciência e demarcação: 
confirmação, falsificação, paradigma, programas de pesquisa. Realismo e antirrealismo científicos. 
Delineamento, método e técnicas de pesquisa. Procedimentos de elaboração de projeto de dissertação 
e de tese. 

Referências: 
CRESWELL, J.W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Bookman. 
2010. (Biblioteca Virtual) 
MOSER, Paul K.; MULDER, Dwayne H.; TROUT, J. D.  A teoria do conhecimento:  uma introdução temática.  
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
ROSENBERG, Alex. Introdução à filosofia da ciência. 2. ed.  São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciência sociais. 
Porto Alegre: Bookman. (Biblioteca Virtual) 
FRENCH, S.  Ciência: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: ArtMed, 2009. (Biblioteca Virtual) 
FUMERTON, R.  Epistemologia.  Petrópolis: Vozes, 2014. 
GRECO, J. & SOSA, E. (Orgs.). Compêndio de epistemologia. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 
LUNA, S.V.de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: Educ, 1997. 
NORRIS, C.  Epistemologia:  conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: ArtMed, 2007. 
OLIVA, Alberto. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
OLIVA, Alberto. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 
 

Nível: Doutorado 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar de Pesquisa 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Obrigatória Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Delineamento de Pesquisa: qualitativo, quantitativo e misto. Natureza, usos e possibilidades dos 
diferentes métodos de análise de dados. Tecnologias para a análise de dados, com abordagem prática, 
para uso de diferentes softwares para pesquisas qualitativas, quantitativas e mistas. Aspectos da 
pesquisa na área da Gerontologia. Estratégias para a prática da pesquisa. Construção de instrumentos 
de pesquisa baseados em novas tecnologias. 

Referências: 
FREIRE Sergio Miranda. Livro Eletrônico: Bioestatística Básica. Rio de Janeiro. Projeto: Desenvolvimento 
de Material Didático para o Ensino de Estatística. LAMPADA–Laboratório Médico de Pesquisas Médicas 
Avançadas–UERJ, 2020. Disponível em: 
http://www.lampada.uerj.br/arquivosdb/_book/bioestatisticaBasica.htm. 
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. 4ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2015. 
AGRESTI, Alan. Métodos estatísticos para as ciências sociais. 4ª Edição. Porto Alegre: Penso 2017. 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo, SP: Edições 70, 2012. 
MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de Microsoft Excel 2013 avançado. São Paulo: Erica, 2013.  
PARENTI, Tatiana Marques da Silva. Bioestatística. Porto Alegre SER – SAGAH, 2018. 
GUIMARÃES, J.B.S. Análise estatística utilizando SPSS. UFF, 2015. Disponível em 
http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf 
WEIL, J. Research Design in Aging and Social Gerontology Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. 
Routledge, 2017. Disponível no Link: https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-
Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162 
CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. Tutorial para uso do software de análise textual IRAMUTEQ. Florianópolis: 
UFSC, 2013. 

 
 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Bioética, Políticas Públicas e Religiosidade no Envelhecimento 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf
http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf
http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf
https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162
https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162


Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 

Estudo da gênese, da natureza e do alcance da Bioética. Principais questões relacionadas com o final da 

vida humana: respeito à dignidade humana, distanásia, obstinação terapêutica, eutanásia, cuidados 

paliativos, direito de morrer, cuidados ao fim da vida dos idosos, especialmente a paliação. Finitude, 

morte e espiritualidade. Análise crítica das políticas públicas brasileiras na atenção aos idosos. 

Considerações sobre políticas públicas para idosos vigentes em outros países. A religiosidade e a 

espiritualidade como elementos formadores da qualidade de vida das pessoas idosas. 

Referências: 
BERZINS, M. V.; BORGES, M. C. (Org.) Políticas públicas para um país que envelhece. São Paulo: Editora 
Martinari, 2012. 
GARCIA, M; PIVA, F. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502634442 
BARSANO, P. R; BARBOSA, R. P; GONÇALVES, E. Evolução e envelhecimento humano. São Paulo: Editora 
Erica, 2019. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536532516 
COHEN, C; OLIVEIRA, R. A. Bioética, direito e medicina. São Paulo: Editora Manole, 2020. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520458587 
MENDES, G. F. Manual dos direitos da pessoa idosa. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547212247 
LOPES, A. C.; Lima, C. A; SANTORO, L. F. Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia. São Paulo: Editora Atheneu, 
2017. 
HOLANDA, A. F. Psicologia, Religião e Espiritualidade. Curitiba: Editora Juruá, 2017. 
ALCÂNTARA A.O.; CAMARANO A.A.; GIACOMIN K.C. Política nacional do idoso: velhas e novas questões. 
Rio de Janeiro: Ipea, 2016. 

 
 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Aspectos biológicos e epidemiológicos do Envelhecimento 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: Demografia e o envelhecimento da população. Processo saúde-doença. Desigualdades sociais e 
determinantes sociais de saúde do idoso. Introdução à Epidemiologia aspectos históricos. Estudos das 
taxas ou coeficientes e índices. Tipos de estudos epidemiológicos. Vigilância epidemiológica sistemas de 
notificação. Leitura e interpretação de estudos epidemiológicos nacionais e internacionais, envolvendo 
a população idosa. Conhecimento sobre as políticas públicas de saúde de vigilância epidemiológica para 
idoso. 

Referências: 
FREITAS, E.V.; PY, L.; NERI, A. L.; CANÇADO, F. A. X.C., GORZONI, M.L.; DOLL, J. Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. 4ª. Edição. Guanabara Koogan, 2018.  

BARSANO, Paulo Roberto. Evolução e envelhecimento humano. São Paulo Erica 2019. 

MARKLE, William H. Compreendendo a saúde global. 2. Porto Alegre AMGH 2015. 

BARROS, Sônia. Atenção à saúde de populações vulneráveis. São Paulo Manole 2014. 

WEIL, J. Research Design in Aging and Social Gerontology Quantitative, Qualitative, and Mixed 

Methods. Routledge, 2017. Disponível no Link: https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-

and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Atendimento domiciliar, estrutura física, aspectos legais e 

operacionalização do serviço. São Paulo, Érica 2015. 

Maria Garcia. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo Saraiva 2015. 

DIREITOS da infância, juventude, idoso e pessoas com deficiência. São Paulo Atlas 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502634442
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536532516
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520458587
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547212247
https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162
https://www.routledge.com/Research-Design-in-Aging-and-Social-Gerontology-Quantitative-Qualitative/Weil/p/book/9781315450162


Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Bucal. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 

2010 - Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais, 2012.116p. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf  

      

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Temas atuais em Gerontologia 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Abordagem de temas atuais, relevantes e emergentes em pesquisa em Gerontologia que embasam as 
linhas de pesquisa do programa. Temáticas, de caráter interdisciplinar, que perpassam o fortalecimento 
da cidadania, a resolução de problemas da sociedade com enfoque no envelhecimento, a reflexão sobre 
temas sociais atuais e a articulação entre os conhecimentos científicos e a prática baseada em evidências.   

Referências: 
FREITAS, E.V.; PY, L.; NERI, A. L.; CANÇADO, F. A. X.C., GORZONI, M.L.; DOLL, J. Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. 4ª. Edição. Guanabara Koogan, 2018.  

AVANAUGH, J. C.; BLANCHARD-FIELDS, F. (Org.). Adult Development And Aging. 7th ed. United States of 
America, US: Cengage Learning, 2015.  
ARAUJO, L. F.; SILVA, H. S. (Org.). Envelhecimento e Velhice LGBT: práticas e perspectivas 
biopsicossociais. Campinas, SP: Alínea, 2020. 
SCHAIE, K. W.; WILLIS, S. L. (Org.). Handbook of the Psychology of Aging, 8ª ed. San Diego: Elsevier, 
2016.  
ALVES, V. P.; GOMES, L. O.; SILVA, K. H. C. V.; SILVA, H. S.; NÓBREGA, O. T.; FREITAS, E. R. (Org.). 
Longevidade: como vivem os idosos acima dos 80. São Paulo, SP: Portal Edições Envelhecimento, 2020.  
NERI, A. L.; BORIM, F. S. A.; ASSUMPÇÃO, D. (ORG.). Octogenários em Campinas: dados do FIBRA 80+. 
Campinas, SP: Alínea, 2019. 

 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Aspectos Sociais e Psicológicos do Envelhecimento 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
Bases conceituais das teorias do envelhecimento humano em seus aspectos sociais e psicológicos. 
Análise de aspectos cognitivos, afetivos e de personalidade, focalizando a avaliação e a intervenção 
psicológica, e os instrumentos utilizados. Discussão das teorias sociais sobre o envelhecimento e suas 
implicações nos discursos, programas, políticas e práticas gerontológicas. 



Referências: 
ALVES, V. P.; GOMES, L. O.; SILVA, K. H. C. V.; SILVA, H. S.; NÓBREGA, O. T.; FREITAS, E. R. (Org.). 
Longevidade: como vivem os idosos acima dos 80. São Paulo: Portal Edições Envelhecimento, 2020. 

FREITAS, E.V.; PY, L.; NERI, A. L.; CANÇADO, F. A. X.C., GORZONI, M.L.; DOLL, J. Tratado de Geriatria e 

Gerontologia. 4ª. Edição. Guanabara Koogan, 2018.  

MALLOY-DINIZ, L. F.; FUENTES, D.; COSENZA, R. M. (Org.). Neuropsicologia do Envelhecimento. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
ALCÂNTARA A.O.; CAMARANO A.A.; GIACOMIN K.C. Política nacional do idoso: velhas e novas questões. 
Rio de Janeiro : Ipea, 2016. 
AVANAUGH, J. C.; BLANCHARD-FIELDS, F. (Org.). Adult Development And Aging. 7th ed. United States of 
America, US: Cengage Learning, 2015.  
ARAÚJO L.F.; SILVA, H.S. Envelhecimento e Velhice LGBT: práticas e perspectivas biopsicossociais. 
Campinas: Alínea, 2020. 
BINSTOCK, Robert H.; GEORGE, Linda K. (Ed.) Handbook of aging and the social sciences; 8ª ed. San 
Diego: Elsevier, 2016. 
SCHAIE, K. W.; WILLIS, S. L. (Org.). Handbook of the Psychology of Aging, 8ª ed. San Diego: Elsevier, 
2016. 
SILVA H.S.; LIMA F.M.; OLIVEIRA M.L.C. Gerontologia Educacional e meio ambiente: resultados de uma 
intervenção educativa intergeracional. Curitiba: CRV, 2021 

 

Nível: Mestrado e Doutorado 

Disciplina: Didática e Docência no Ensino Superior 

Área de Concentração: Longevidade e Qualidade de Vida 

Tipo: Optativa Carga Horária: 60 Créditos: 4 

Ementa: 
     Aspectos históricos e sócio-políticos do ensino nas Universidades e demais Instituições de Educação 
Superior (IES) brasileiras. Histórico; Trajetórias; Funções; Legislação; Problemas e perspectivas; 
Constituição do campo da Educação Superior no Brasil. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES); o trabalho docente no contexto universitário; concepções de ensino e aprendizagem; 
cenários de atuação e identidades dos atores educativos; competências básicas da atividade 
Planejamento, gestão da classe, gestão da matéria e avaliação; a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; didática e ensino a distância – utilização de novas tecnologias da informação e da 
comunicação. Metodologias ativas. 

Referências: 
GIL, Antonio Carlos. Didática do Ensino superior. 2. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
MELO, M. C.; FRANCA, F. C. V. ; GUILHEM, D ; GRIBOSKI, C. M. ; MOURA, L. M.; AZEVEDO FILHO, F. M. ; 
BERBEL, NAN . Metodologias Ativas: Concepções, Avaliações e Evidências. 1. ed. Curitiba-PR: Editora 
Appris, 2020. v. 2. 297p 
MERCADO, L. P. L. et al. Internet e suas interfaces na formação para docência online. In: SILVA, M. 
(org.). Formação de professores para docência online. São Paulo: Loyola, 2012. 
MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. 2. ed. São Paulo: Summus, 2012.  
MIRANDA, Gilberto José. Revolucionando a docência universitária. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 
FREIRE, Rogéria Alves. A didática no Ensino superior. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
CRUZ, Gisele Barreto. Didática e Docência no Ensino Superior. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, v.98, n. 250, 672-690, 2017. 
MADEIRA, Miguel Carlos; SILVA, Rosa Maria Alves. Ensinar na Universidade: Didática para Professores 
Iniciantes. Petrópolis: Vozes, 2015. 
CARBONELL, Jaume. Pedagogias do século XXI. 3ª Edição. Porto Alegre: Penso, 2016. 
MIRANDA, Simão. Estratégias didáticas para aulas criativas. 5ª Reimpressão, Campinas: Papirus, 2020.  

 

Por não serem disciplinas a serem cursadas, mas componentes curriculares a serem cumpridos, 

não há ementa ou bibliografia para: 



1) Defesa - Mestrado; 

2) Defesa - Doutorado; 

3) Qualificação de Mestrado; e 

4) Qualificação de Doutorado. 

 
 

7. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Em relação às atividades voltadas para ensino, pesquisa, extensão e orientação realizadas pelos 

estudantes ao longo do curso, pode-se dizer que há benefícios recíprocos entre o PPG e os 

estudantes, pois há um programa de auxílio aos graduandos na ampliação e enriquecimento dos seus 

conhecimentos sobre o processo do envelhecimento humano, os quais podem aplicar os seus 

aprendizados diários aos diferentes campos do saber. Para os mestrandos e doutorandos, a 

participação na construção do conhecimento por meio da elaboração de aulas teóricas e práticas, em 

conjunto com os diversos professores da UCB, dentro das várias disciplinas ofertadas, faz parte do 

estágio em docência (atividade complementar para os alunos não bolsistas e obrigatória para os 

bolsistas) e/ou da disciplina Didática e Docência no Ensino Superior, que é optativa aos pós-

graduandos.  

Outras Instituições de Ensino Superior (IES) do DF tem realizado convites aos docentes e discentes do 

PPG para apresentarem resultados de pesquisas realizadas por eles, nos cursos de graduação, 

fazendo com que essa relação com os alunos da graduação ocorra não só na UCB, mas em o todo DF. 

Ressalta-se, uma vez mais, que muitos graduandos procuram, após o término de suas respectivas 

graduações, o Mestrado em Gerontologia, assim como aqueles que finalizaram o Mestrado tendem 

a continuar no Doutorado do Programa, a fim de aprimorarem e se especializarem, cada vez mais, no 

trabalho com a população idosa. 

No PPG ocorrem atividades integradas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, onde são 

desenvolvidas inúmeras atividades de extensão, com a participação do corpo discente do Programa, 

gerando, além de uma importante contribuição social, uma efetiva coleta dos dados necessários para 

a composição de suas dissertações ou teses. Importante ressaltar que nos ambientes de coleta de 

dados, seja em ambulatórios, instituições asilares, grupos e associações de assistência aos idosos, 

entre outros, existem contrapartidas oferecidas aos idosos, que se concretizam em formas diversas, 

tais como atendimento clínico, palestras, diagnósticos específicos e outras atividades de prevenção 

de doenças e promoção de saúde e assistenciais. Destaca-se, também, e uma vez mais, o aprendizado 

gerado para os alunos do Programa, assim como para os alunos de graduação da UCB.  



Vários professores do PPG em Gerontologia participam ativamente de programas desenvolvidos no 

Centro de Convivência do Idoso da UCB, de atividades profissionais no Hospital da UCB (HUCB), entre 

outros. Eles também desenvolvem parcerias institucionais, tanto no que diz respeito à pesquisa, 

quanto à cooperação técnica. Isto acontece frequentemente com a coparticipação de cursos de 

graduação (por exemplo, Fisioterapia e Enfermagem) e outros Programas Pós-Graduação da UCB, 

como a Educação Física e a Psicologia. Ressalta-se que há colaborações externa, com outras 

instituições, em pesquisa e na forma de cooperação técnica, consultorias ou relatórios e pareceres 

interdisciplinares. Tanto o corpo docente do Programa, como o discente, mostra-se amplamente 

atuante em atividades de extensão e pesquisa, dando resposta às demandas da comunidade em que 

encontram-se inseridos, bem como aos pares científicos, estando presentes e atuantes em eventos 

científicos nacionais e internacionais, como palestrantes e participantes, bem como em órgãos de 

representação, Comitês de Ética, Conselhos diversos, bancas examinadoras, produção de material 

didático, revisores de revistas e consultorias. 

 
 
 

8. TRABALHOS FINAIS, DISSERTAÇÕES E TESES 

 

 

Conforme está no Regimento do Programa nos Art. 30 a 34, o aluno de mestrado deve definir seu 

tema de pesquisa e estruturá-lo num projeto de dissertação, juntamente com seu orientador, para 

que seja submetido ao exame de qualificação. A banca examinadora desse exame de qualificação 

será composta pelo orientador, que a presidirá, por três docentes doutores credenciados pelo 

programa de pós-graduação, sendo que um deles será suplente, sendo permitido o envio do parecer 

por escrito ou o uso de videoconferência, com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser 

defendido. O aluno deverá submeter-se ao exame de qualificação até o final do 3º semestre 

acadêmico cursado.  

Já com relação ao aluno de Doutorado, ele também deve definir seu tema de pesquisa e estruturá-lo 

num projeto de tese, juntamente com seu orientador, para que seja submetido ao exame de 

qualificação. A banca examinadora desse exame de qualificação será composta pelo orientador, que 

a presidirá, por cinco docentes doutores credenciados pelo programa de pós-graduação, sendo que 

um deles será suplente, sendo permitido o envio do parecer por escrito ou o uso de videoconferência, 

com o intuito de contribuir na melhoria do projeto a ser defendido. O aluno deverá submeter-se ao 

exame de qualificação até o final do 6º semestre acadêmico cursado. 

O modelo do documento final a ser submetido para a defesa do título de Mestrado ou Doutorado, 



em língua portuguesa, é o modelo escandinavo, composto por introdução, revisão de literatura, 

objetivos, material e método, resultados [artigo(s) produzidos], considerações finais e referências. 

O(s) artigo(s) em idioma estrangeiro que tenha(m) sido produzido(s) a partir da dissertação ou tese, 

deverá figurar no trabalho final na sessão de apêndices. 

No caso do Mestrado, o(s) artigo(s) deverá(ão) ser submetido(s) depois da defesa da dissertação até 

30 (trinta) dias e cabe ao estudante entregar o(s) formulário(s) de envio do(s) artigo(s) ou a carta(s) 

de recebimento do editor em periódico indexado, qualificado nos estratos superiores do Qualis 

Interdisciplinar (A1, A2, A3 ou A4), de acordo com os critérios estabelecidos pela área na CAPES. Um 

desses documentos deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica para ter direito ao recebimento do 

Diploma de Mestrado em Gerontologia. O aluno poderá também optar pela publicação de um ou 

mais livros ou um ou mais capítulos de livros, que também deve ser comprovada pela carta de 

recebimento do editor e entregue na Secretaria Acadêmica.  

É importante acentuar que o(a) estudante e o(a) orientador(a) deverão estar entre os(as) autores(as) 

da(s) publicação(ões), que deverá(ão) ser(em) elaborada(s) durante o período de permanência no 

Programa, sob a supervisão direta do(a) orientador(a) e vinculado à dissertação. 

No caso do doutorado, o estudante deverá submeter um artigo científicos antes da Qualificação e ter 

um artigo publicado para a Defesa em periódico indexado, qualificado nos estratos superiores do 

Qualis Interdisciplinar (A1 a A4). O estudante deverá ser primeiro autor em pelo menos um dos 

artigos. Pelo menos um dos artigos deve ter relação com o conteúdo da tese a ser defendida, 

podendo, opcionalmente, uma das publicações ser um capítulo de livro ou livro completo. Também 

vale a norma de que o(a) estudante e o(a) orientador(a) deverão estar entre os(as) autores(as) das 

publicações, que deverão ser elaboradas durante o período de permanência no Programa, sob a 

supervisão direta do(a) orientador(a) e vinculado à tese. 

Nos modelos de apresentação do documento final, a defesa será pública mediante banca 

examinadora. Para defesa de dissertação, a banca será composta por um membro externo, um 

membro interno, o orientador e um suplente interno. Para defesa de tese a banca será formada por 

dois membros externos, dois membros internos, o orientador e um suplente interno e outro externo. 

O(a) aluno(a) de Mestrado e Doutorado que obtiver o resultado “Aprovado” na ata de defesa de sua 

dissertação ou tese deverá entregar, na Secretaria do Programa, uma (01) via impressa da 

Dissertação/Tese como depósito obrigatório para circulação/empréstimo entre as bibliotecas da 

UCB. Além da via impressa, o aluno também deverá entregar um (01) CD contendo o arquivo digital 

da Dissertação/Tese e seu respectivo termo de acessibilidade/confiabilidade. Conforme Portaria nº 

013, de 15 de fevereiro de 2006, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, “os programas de Mestrado e Doutorado deverão instalar e manter arquivos digitais 



acessíveis ao público por meio da Internet para divulgação das dissertações e teses de final de curso”. 

Além disso, o novo mestre ou doutor deve assinar um termo de compromisso, declarando estar 

ciente de que tem o prazo de um (1) ano para publicação de artigo(s) relacionado(s) a sua dissertação 

ou tese após ser defendida. Caso não o faça nesse prazo, o orientador poderá publicar como 1º autor, 

permitindo que outros autores possam fazer parte do artigo, sem perder sua autoria. 

 
 

9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

 

9.1 Autoavaliação institucional e do Programa 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde a década de 1990. Ao longo de todo este 

tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da relação com a 

comunidade para que melhor subsidiem suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) publicada em 2004, as 

Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB reestruturou o 

processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A Comissão Própria de Avaliação, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, 

é formada por 3 (três) representantes do corpo docente, 2 (dois) do corpo discente, 3 (três) do corpo 

técnico-administrativo e 2 (dois) da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados semestralmente. Os 

instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao ensino (englobando 

infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois modelos, um para o 

docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados ao longo do tempo e do 

desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e periodicidade 

abaixo: 

• Instrumentos “Infraestrutura”, “Serviços” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

• Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica visando à 

participação de todos.  

O Programa realiza a sua própria avaliação interna enviando aos alunos um questionário 

pormenorizado de itens sobre as disciplinas, os professores, a orientação, a infraestrutura e os 

serviços, para que avaliem semestralmente. No entanto, a partir de 2019 o PPG adotou uma avaliação 

de forma sistemática, por meio da Comissão de Autoavaliação (CAA). A avaliação dos egressos ocorre 



de forma anual, ao final de cada ano, já a avaliação dos discentes e dos docentes ocorre 

semestralmente. Por meio dos resultados dessas avaliações, busca-se melhorar o PPG. 

Com relação às avaliações externas, realizadas pela CAPES, até 2012, de forma trienal, obteve-se as 

seguintes notas: na criação do Programa em dezembro de 2004, nota 3; no processo de avaliação 

trienal de 2004-2006 o PPG subiu para 4, repetindo-a no triênio seguinte (2007-2009) e mantendo a 

mesma nota nas últimas avaliações trienal (de 2010-2012) e quadrienal (de 2013-2016) . Em 2016, o 

nível de Doutorado foi aprovado pela 163ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação 

Superior (CTC-ES) da CAPES realizada entre os dias 11 e 15 de abril de 2016, com nota 4. 

  
9.2 Avaliação da aprendizagem 

A avaliação do aproveitamento do aluno é feita pela participação nas disciplinas, seminários e demais 

atividades previstas no Programa. Complementarmente, o aluno deverá entregar ao seu orientador, 

ao final de cada semestre letivo cursado, relatório circunstanciado com as atividades desenvolvidas 

(disciplinas cursadas, bibliografia consultada; artigos produzidos e/ou publicados, estágio do 

desenvolvimento da pesquisa, e eventos de que participou).  

Com relação à frequência, tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado, é obrigatória a presença 

em 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estipulada para cada componente curricular. O 

aproveitamento é expresso em uma escala numérica de zero a 10 (dez), considerando-se, como 

mínimo para aprovação, grau igual a 7 (sete).  

 

10. CORPO SOCIAL 

 

10.1 CORPO DISCENTE  

10.1.1 Formas de acesso  

Segundo o Regimento do Programa, podem ser admitidos, mediante aprovação em processo seletivo, 

os candidatos portadores de diploma de nível superior de graduação, devidamente reconhecidos 

procedentes dos diversos cursos. Podem ser diploma de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, mas 

estão excluídos diplomas de cursos sequenciais. Já a aceitação de diplomas expedidos por IES 

estrangeiras depende de sua revalidação nos termos da legislação brasileira. 

A inscrição e a seleção de candidatos são realizadas em datas estabelecidas no cronograma da 

Secretaria Acadêmica, de acordo com critérios e procedimentos definidos em edital específico. O 

número de vagas para o Mestrado é de 30 (trinta) vagas anuais, que podem ser divididas em 15 

(quinze) vagas para o 1º semestre e 15 vagas para o 2º semestre. Para o Doutorado, são 8 (oito) vagas 

anuais. Estas vagas são fixadas, anualmente, pelo CONSEPE, ouvido o Programa, e divulgado no edital 



de seleção.  

A seleção dos candidatos é realizada por comissão indicada pelo Colegiado do Programa. Os 

resultados dos processos seletivos não admitem recurso, a não ser por vício de forma, e são 

divulgados publicamente, por meio de lista de candidatos aprovados. 

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar, além de outros documentos eventualmente 

solicitados no edital, uma carta de intenção, que contenha o tema que pretende pesquisar, de acordo 

com as linhas de pesquisa dos docentes disponíveis para orientação. 

Para o aluno de Doutorado deve-se indicar um possível orientador antes do seu ingresso no Curso, 

que poderá lhe auxiliar na construção do projeto de pesquisa. Esse projeto deverá ser apresentado e 

defendido diante de uma banca examinadora, durante o processo seletivo de ingresso, que servirá 

para a classificação dos candidatos. 

Os candidatos inscritos no processo seletivo de ingresso para o Mestrado deverão demonstrar, 

mediante avaliação escrita, capacidade de leitura e compreensão de textos técnicos em inglês da área 

de Gerontologia. Para o Doutorado, além do inglês, uma segunda língua estrangeira, escolhida entre 

espanhol, francês, italiano e alemão será solicitada mediante exame específico. Poderão ser 

dispensados do exame de proficiência em idioma estrangeiro os portadores dos certificados 

específicos de cada língua, conforme disposto em edital.  

É possível receber a transferência de alunos de outros Programas da UCB ou de outras Instituições de 

Ensino Superior mediante requisição protocolada na Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação, a 

depender de critérios mencionados no Regimento. Além disso, há a possibilidade dos alunos sofrerem 

alterações de nível de mestrado para  doutorado, para isso, deve-se seguir os seguintes requisitos: o 

orientador do estudante deve fazer a solicitação; o desempenho acadêmico registrado no histórico 

escolar deve ter média total geral maior ou igual a 09 (nove); a produção científica do estudante no 

programa deve considerar que o mesmo tenha pelo menos um artigo publicado em periódico 

qualificado nos estratos superiores de acordo com critérios estabelecidos pela Área Interdisciplinar 

da CAPES (Qualis A1, A2 ou A3); o estudante deve ter cursado pelo menos 2/3 dos créditos referentes 

ao mestrado; o estudante será submetido a exame de qualificação para avaliação da proposta a ser 

executada; e, o estudante deverá apresentar proficiência em mais uma língua estrangeira no ato da 

solicitação. 

Poderá ser admitido ao Mestrado, como aluno especial, o portador de diploma de curso superior de 

graduação, conforme estabelecido nos §§ 1º e 2º do Art. 14 do Regulamento. Ou ao Doutorado, o 

portador de diploma de Mestrado. 

O aluno especial poderá cursar as disciplinas elegíveis, com exceção de Orientação, Defesa de 

Mestrado e Defesa de Doutorado, que poderá solicitar a sua validação para efeito de cumprimento 



dos requisitos do Programa para aluno regular, somente após ser aprovado, classificado no processo 

seletivo e efetivada a sua matrícula. A matrícula dos alunos especiais depende da aprovação da 

Coordenação do Programa, após análise dos documentos apresentados à Secretaria Acadêmica. 

 

10.1.2 Apoio e atenção ao discente 

Procura-se dar atendimento e apoio aos estudantes com ações e iniciativas específicas que visem 

seus estudos por meio de bolsas ou em participações de eventos, tradução de artigos etc. Com 

relação às bolsas, estamos sujeitos ao apoio das principais agências de fomento (CAPES, CNPq, FAP-

DF etc.), que liberam recursos para bolsas de mestrado ou doutorado. O PPG administra essas bolsas 

de estudo, que são concedidas mediante edital próprio ou no edital de seleção, conforme orientação 

da Pró-Reitoria Acadêmica, disponibilidade de vagas e proventos concedidos por essas agências. Com 

relação ao apoio para participação em eventos ou tradução de artigos, contamos com as rubricas 

próprias aprovadas em editais de pesquisa. 

 

10.2 Acompanhamento de egressos  

O Programa acompanha seus egressos sistematicamente por, pelo menos, 5 (cinco) anos após o 

término do curso. Informações sobre suas situações acadêmicas e profissionais são obtidas, 

sobretudo, por meio do currículo Lattes. Além deste, outras estratégias são utilizadas, como o envio 

de e-mail com algumas questões a serem respondidas pelos egressos a fim de acompanhamento. Em 

geral, objetiva-se saber se atuam no Ensino Superior em cursos de graduação ou pós-graduação (IES 

públicas e privadas), a área em que atuam, se ocupam cargos de coordenação ou assessoria etc.  

Sabe-se que alguns egressos do PPG em Gerontologia ocupam funções de destaque em IES, como 

diretores de Programas, coordenadores de Comissão de Avaliação, editores de revistas científicas, 

coordenadores de desenvolvimento científico e membros de comitês de ética em pesquisa. Eles estão 

presentes em instituições do Distrito Federal, mas também em outros estados da federação.  

De modo geral, esse acompanhamento permite que o Programa constate sua importância na 

formação de pesquisadores, acadêmicos e profissionais altamente qualificados, o que, por sua vez, 

contribui para alavancar a carreira destes egressos. 

 

10.3 Produção Intelectual Discente 

Levando em consideração a última avaliação quadrienal da CAPES publicada (ou seja, a de 2013-2016) 

sobre o corpo discente, teses e dissertações, se diz que “a distribuição das orientações de 

dissertações defendidas no período em relação aos docentes do Programa mostra um índice de 

0,700, sendo considerado muito bom. As dissertações estão alinhadas às linhas de pesquisa e 

proposta interdisciplinar do programa, havendo participação externa na constituição das bancas de 



defesa. O Programa mostra que o índice de discentes autores é de 0,313, sendo considerado bom. 

Em relação à produção intelectual com autoria de discentes e/ou egressos até 5 anos, o índice é de 

0,268, considerado bom. O índice de produção discente é de 0,107, considerado muito bom. A 

participação da produção discente na produção do Programa é de 0,228, sendo considerado bom. O 

tempo médio de titulação dos alunos no Programa é de 24 meses, sendo considerado muito bom”. 

Sobre a produção intelectual, se diz que “o índice de produção intelectual do Programa é de 2,740, 

sendo considerado muito bom. Em relação à coautoria, o índice é de 0,481, considerado muito bom. 

O Programa apresenta bom índice de produção qualificada (1,809), a qual está bem distribuída entre 

os docentes (82%), levando a uma avaliação, dentro do conjunto total de publicações, como sendo 

muito boa. 

 

 

10.4 Registro acadêmico 

A comunidade acadêmica, para acesso aos registros acadêmicos, está organizada em grupos/perfis, 

identificados por código de acesso único (RA/ID). Os estudantes possuem acesso exclusivamente via 

Portal do Estudante, para informações relativas à sua Vida Acadêmica (Histórico Escolar, Declarações, 

Renovação de Matrícula, Dados Cadastrais etc.). Fisicamente, a documentação do estudante está 

arquivada em pastas suspensas, ordenadas cronologicamente pelo “Registro Acadêmico do 

Estudante” (RAA) regularmente matriculado ou ainda vinculado ao Curso. A Documentação dos 

Estudantes Formados, Desligados e/ou Cancelados, estão armazenadas em envelopes numerados e 

caixas do tipo “Box”. O acesso a este acervo é restrito. 

Os professores contam com os recursos do Portal Institucional para o relacionamento com as suas 

turmas durante o período letivo. Pelo Portal é possível registrar a frequência, lançar as notas finais, 

entrar em contato com a turma e enviar material de apoio ao ensino, realização de atividades 

supervisionadas, além do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que está à disposição dos alunos 

e professores como apoio às atividades acadêmicas. 

Os gestores (Diretores/Coordenadores) acessam o sistema e possuem permissões para consulta à 

Base podendo participar do Processo de Renovação de Matrícula, realizando inclusão/exclusão de 

Disciplinas.  

Funcionários administrativos lotados nas coordenações de cursos ou áreas estratégicas da Instituição 

também têm acesso às ferramentas, conforme perfil, para consulta de dados acadêmicos ou 

financeiros. 

 

10.4 Políticas de inclusão e de acessibilidade 



Segundo a legislação brasileira, o termo acessibilidade é definido como “possibilidade e condição de 

alcance para utilização, como segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com 

deficiência” (BRASIL, 1994). 

A partir dessa definição, pode-se considerar que um espaço construído, quando acessível a todos, é 

capaz de oferecer oportunidades igualitárias a seus usuários. Sabe-se que a dificuldade de acesso não 

se restringe apenas aos usuários de cadeira de rodas, pessoas com deficiência auditiva, visual ou 

intelectual, mas também àqueles que possuem mobilidade reduzida temporária, gerada por fatores 

como idade, gravidez e lactantes.  

Semestralmente, o Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) verifica a condição de acessibilidade dos 

espaços de uso e passagens de áreas livres dos campi da UCB, seguindo orientações das normas de 

acessibilidade  NBR 9050/2020 . Isso contribui para que os setores específicos da Prefeitura do 

Campus façam a manutenção adequada das rotas de passagens da pessoa com deficiência física, por 

exemplo, ou para a verificação e ajuste de qualquer barreira nas edificações e mobiliário.  

A Universidade Católica de Brasília atende aos critérios de acessibilidade especificados do documento 

“Requisitos e Critérios de desempenho para Infraestruturas das Unidades de Missão do Grupo UBEC”, 

possibilitando ao estudante, colaborador e público com deficiência, autonomia nos espaços de 

aprendizagem, de atendimento ao público e nas demais áreas do espaço acadêmico. 

Em atendimento a essa demanda por inclusão e permanência de seus estudantes na educação 

superior, a UCB oferece inúmeras ações, criando as condições para que todos usufruam em plenitude 

de todas as oportunidades de aprendizagem e formação. Os “Referenciais de Acessibilidade para a 

Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” 

(BRASIL, 2013, p. 36-39) apresentam um quadro síntese com o espectro de acessibilidade, sua 

definição e prática/exemplos relacionados às IES, o qual reproduzimos abaixo, indicando as ações 

realizadas institucionalmente para atender aos requisitos legais previstos no documento em epígrafe: 

 
Quadro 2 – Ações Institucionais de Acessibilidade. 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

Acessibilidade 
Atitudinal 

Refere-se à percepção do outro sem 
preconceitos, estigmas, estereótipos e 
discriminações. Todos os demais tipos 
de acessibilidade estão relacionados a 
essa, pois é a atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de barreiras. 

A UCB investe constantemente em sua 
infraestrutura para o atendimento aos 
estudantes com necessidades 
específicas, em campanhas que tratam 
da diversidade, em programas e 
projetos de extensão que atendam à 
comunidade interna e externa, 
promovendo, dessa forma, uma 
convivência saudável e respeitosa 
entre seus diversos atores sociais. 
Atende à legislação no que diz respeito 



Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

à contratação de profissionais com 
deficiência. Há uma evidente 
preocupação institucional no cuidado 
com a formação de valores em seus 
estudantes. O cuidado e o acolhimento 
com vistas à inclusão antecedem à 
chegada do estudante à instituição que 
recebe tratamento diferenciado desde 
o processo seletivo seja na oferta de 
ambiente adequado, no 
acompanhamento profissional quando 
da realização da prova, nos recursos 
físicos para acesso à avaliação até a 
correção das provas. Toda a 
comunicação com a sociedade, por 
meio de seu portal, oferece condições 
de acessibilidade visual. Em todas as 
palestras abertas ao público interno e 
externo contam com intérprete de 
LIBRAS e acessibilidade física em seus 
ambientes. 

Acessibilidade 
arquitetônica 

Eliminação das barreiras ambientais 
físicas nas residências, nos edifícios, 
nos espaços e equipamentos urbanos. 

O espaço físico da UCB foi projetado 
para atender a diferentes necessidades 
de sua comunidade acadêmica, 
contando com: 
- Rampas de acesso em vários pontos 
da área externa da Universidade e na 
área interna aos edifícios, rampas ou 
elevadores, possibilitando a circulação. 
- Vagas nos estacionamentos próximas 
às rampas e porta de acesso aos 
blocos, que permitem o embarque e 
desembarque de pessoas em condição 
de mobilidade reduzida. 
- Adaptações existentes dos banheiros 
estão de acordo com as exigências 
arquitetônicas de acessibilidade. Há 
adaptações nas bancadas (lavabos), 
algumas portas são de estilo 
sanfonadas (PVC), o que permite o 
acesso de cadeiras de rodas; as barras 
de apoio encontram-se fixadas à 
parede; o vaso sanitário é de modelo 
comum com altura adaptada; e há 
espaço condizente para locomoção das 
cadeiras de rodas.  
- Existem bebedouros adaptados na 
área de circulação interna e telefones 
públicos em todos os blocos e uma 
unidade de telefone público próprio 
para deficientes auditivos (TDD). 
- Há também mobiliário adaptado nas 
salas de aula. 

Acessibilidade 
pedagógica 

Ausência de barreiras nas 
metodologias e técnicas de estudo. 
Está relacionada diretamente à 
concepção subjacente à atuação 
docente: a forma como os professores 

Os estudantes da UCB portadores de 
deficiências são encaminhados assim 
que chegam ao Serviço de Orientação 
Inclusiva, contando com tratamento 
acolhedor e especializado, como 



Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão 
educacional irá determinar, ou não, a 
remoção das barreiras pedagógicas. 

acesso a Softwares que facilitam o 
acesso à informação; intérpretes de 
LIBRAS; ledores e transcritores; entre 
tantos outros.  
Os professores e coordenadores de 
curso são orientados sobre o 
atendimento a ser dado ao estudante 
de maneira a criar uma rede de 
atendimento de qualidade que 
contribua efetivamente para a sua 
aprendizagem. 
O projeto SOI desenvolveu material 
informativo que relata aspectos 
relevantes sobre o estudante com 
surdez, suas relações com o professor 
e o apoio da intérprete de Libras no 
ambiente de ensino e de 
aprendizagem. Com isso, pretende-se 
ampliar os conhecimentos do docente 
e evitar que este venha a prejudicar o 
desenvolvimento do estudante com o 
componente curricular e o curso. 

Acessibilidade 
Programática 

Eliminação de barreiras presentes nas 
políticas públicas (leis, decretos, 
portarias, normas, regulamentos, 
entre outros). 

Tornar acessível a todos os estudantes 
os regulamentos e demais documentos 
do Programa de Pós-Graduação. 

Acessibilidade nas 
Comunicações 

É a acessibilidade que elimina 
barreiras na comunicação interpessoal 
(face a face, língua de sinais), escrita 
(jornal, revista, livro, carta, apostila 
etc., incluindo textos em braile, uso do 
computador portátil) e virtual 
(acessibilidade digital). 

A UCB conta com a presença de 
intérpretes e ledores na sala de aula 
em consonância com a Lei de Libras – e 
Decreto de Acessibilidade. Investe na 
acessibilidade às formas digitais de 
comunicação com a comunidade 
interna e externa.  

Acessibilidade 
Digital 

Direito de eliminação de barreiras na 
disponibilidade de comunicação, de 
acesso físico, de equipamentos e 
programas adequados, de conteúdo e 
apresentação da informação em 
formatos alternativos. 

A UCB promove todas as condições 
para que os recursos digitais para 
facilitar a aprendizagem do estudante 
sejam disponibilizados de forma fácil e 
rápida. No portal da UCB, evidenciam-
se as condições de acessibilidade 
visual, como aumento de fonte, 
alteração de cor. Os estudantes 
também recebem suporte técnico para 
utilização plena dos recursos digitais, 
os quais são adaptados de acordo com 
a necessidade e realidade do 
estudante. 
Para os estudantes com deficiência 
visual, os recursos oferecidos são: 
scanner acoplado ao computador, 
réguas de leitura, kit de escrita Braille 
com prancheta, reglete, punção e 
folhas Braille; digitalização de textos; 
ledor e transcritor; impressão em 
Braille em parceria com a Biblioteca 
Braille de Taguatinga – Dorina Nowill. 
Está ainda disponível, no Sistema de 
Biblioteca da UCB, o total geral de 300 
exemplares em Braille (coleções de 



Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

livros, periódicos e folhetos). Em 
audiolivros, são 160 gerais de títulos e 
250 exemplares. 

 

Como se pode constatar, a UCB, em conformidade com os “Referenciais de Acessibilidade 

para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior” (2013, p. 5) contribui efetivamente para “materializar os princípios da inclusão 

educacional que implicam assegurar não só o acesso, mas condições plenas de participação e 

aprendizagem a todos os estudantes”. 

 
 

11. CORPO DOCENTE 

 

 

11.1 Perfil docente 

Segundo a Portaria nº 81, de 3 de junho de 2016 da CAPES e as orientações do Documento 

da Área Interdisciplinar, que define as categorias de docentes que compõem os Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu e fixa o número mínimo de professores permanentes, o PPG possui 12 

professores permanentes e 3 professores colaboradores, cumprindo as exigências do Documento 

da Área Interdisciplinar de não superar os 30% do quadro de docentes permanentes. Essa 

proporção depende da quantidade de vagas abertas e da relação de orientandos/orientador 

máxima estabelecida pela CAPES. Embora não seja obrigatório a presença de professores 

visitantes, tem se realizado um esforço para que sempre se tenha tais professores no Programa, 

conforme possam as circunstâncias e os contatos com outras instituições. 

Os professores permanentes são enquadrados e declarados anualmente pelo PPG na 

plataforma Sucupira e atendem a todos os requisitos propostos pela referida Portaria e pelo 

Documento de Área: I - desenvolvem atividades de ensino na pós-graduação e/ou graduação; II - 

participam de projetos de pesquisa do PPG; III - orientam alunos de mestrado ou doutorado do 

PPG, sendo devidamente credenciados como orientadores pela instituição; IV - possuem vínculo 

funcional-administrativo com a instituição. No credenciamento de professores, se faz atenção para 

que cada docente permanente esteja no máximo, em até 3 (três) PPG's. A carga horária dedicada 

ao PPG pelos professores do núcleo permanente é estabelecida pela Portaria nº 205/2021 da 

Reitoria da UCB, de forma que no mínimo 30% (trinta por cento) ou 12h (doze horas) de suas 

jornadas destinadas a disciplinas letivas da graduação, 1 (uma) hora para cada orientando 

(mestrando ou doutorando) e 16 (dezesseis) horas máximas para projetos de pesquisa que esteja 



coordenando. O regime trabalhista que rege esses professores é o CLT. 

Ao longo do quadriênio, o conjunto de docentes declarados como permanentes pelo PPG 

é objeto de acompanhamento e de avaliação sistemática pelas coordenações e comissões de 

avaliação de área e pela Diretoria de Avaliação. No Regulamento Geral dos Cursos/Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu da UCB e no Regulamento do PPG em Gerontologia estão definidas 

as regras para credenciamentos e descredenciamentos dos integrantes de cada categoria de 

professores. A relação de orientandos/orientador atende às orientações previstas pelo Conselho 

Técnico e Científico da Educação Superior (CTC-ES) e pelo Documentos da Área Interdisciplinar. 

De acordo com o Regulamento Geral, para o credenciamento dos docentes permanentes, 

na abertura de vaga, é instituída, pela Pró-Reitoria Acadêmica (ProAcad), uma comissão de 

avaliação composta por cinco membros a saber: o coordenador geral de pós-graduação stricto 

sensu, o coordenador de programa de pós-graduação stricto sensu, o coordenador da graduação, 

um professor do programa de pós-graduação stricto sensu da área de interesse, um representante 

da Coordenação Geral Acadêmica, observando-se os seguintes critérios:  

1) Ter experiência anterior de orientação em Iniciação Científica ou em Trabalhos de Conclusão de 

Curso de graduação ou de pós-graduação; 

2) Integrar Núcleo de Estudos e/ou Grupo de Pesquisa;  

3) Ter sido responsável por disciplina de sua área de concentração em Instituição de Ensino 

Superior;  

4) Apresentar produção acadêmico-científica dos últimos quatro anos na proporção de, no 

mínimo, um artigo por ano, publicado em periódicos, livros e/ou eventos classificados nos 

respectivos Qualis da área e/ou atender a quantidade mínima de publicações exigidas pela 

CAPES/MEC para a área de avaliação interdisciplinar, sendo que a natureza dessa produção deverá 

pertencer de forma explícita e majoritária ao domínio de conhecimento da área de concentração 

e das linhas de pesquisa do Programa. 

O recredenciamento ou descredenciamento dos docentes permanentes ocorre 

bienalmente,  pelo colegiado do programa, a partir de relatório emitido por comissão avaliadora, 

instituída pela ProAcad, composta por sete membros a saber: um diretor de Escola, um 

representante dos coordenadores dos programas, um coordenador de curso de graduação, dois 

docentes dos programas de pós-graduação stricto sensu, um representante da Coordenação Geral 

Acadêmica e um representante do programa avaliado, observando-se os seguintes critérios: 

1) Manter o fluxo de orientandos, considerando os períodos e prazos definidos no Art. 37 do 

Regulamento Geral;  

2) Ter pelo menos a submissão de uma publicação por ano em conjunto com discentes do 



programa;  

3) Estar inserido institucionalmente por meio da participação em atividades colegiadas, como: a) 

comissões de seleção e de concessão de bolsas;  

b) colaboração na editoração e no conselho editorial da revista acadêmica do programa; atuação 

em cargos de gestão e de assessoramento;  

c) organização de eventos;  

d) participação como membro de colegiados e de comissões da UCB;  

e) atuação em sociedades e/ou associações científicas indicadas pela UCB; e 

f)  integração em atividades de extensão por meio da participação em projetos ou em comissões 

coordenadas pela ProAcad ou, pelo menos, a oferta de um curso de extensão no quadriênio.  

4) Apresentar produção acadêmico-científica dos últimos quatro anos na proporção de três artigos 

por ano, publicados em periódicos, livros e/ou eventos classificados nos respectivos Qualis da área 

e/ou atender a quantidade mínima de publicações exigidas pela CAPES/MEC para a área de 

atuação interdisciplinar, sendo que a natureza dessa produção deverá pertencer de forma explícita 

e majoritária ao domínio de conhecimento da área de concentração e das linhas de pesquisa do 

Programa; 

5) Atuação no ensino da graduação e da pós-graduação; 

6) Atuação na gestão, quando for o caso; 

7) Como resultado da avaliação, o docente pode ser descredenciado, recredenciado ou 

recredenciado com ressalvas, sendo indicados os pontos limites a serem corrigidos no próximo 

biênio, os quais serão motivo de reavaliação no ciclo avaliativo seguinte. 

Todos os professores permanentes e colaboradores participam de projetos de pesquisa, 

sejam como coordenadores ou membros da equipe. Há uma política no Programa de que para 

toda chamada pública dos órgãos de fomento para projetos, um ou mais professores participe ou 

coordene projetos, de forma que se possa ampliar o número de projetos alocados nas linhas de 

pesquisa do PPG. Alguns professores são convidados a participar do processo de gestão de 

diferentes setores da Universidade ou de apoio ao ensino.  

 

11.2 Gestão do Programa  

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, são 

competências da coordenação do Programa: 

I − gerenciar o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas do curso ou programa, 

de acordo com as orientações da Escola na qual está inserido e executá-las com a colaboração dos 

docentes e colaboradores administrativos; 



II − elaborar o plano anual de atividades do curso ou programa e encaminhá-lo ao respectivo 

colegiado; 

III − desenvolver, com a colaboração dos docentes e discentes, e com apoio dos órgãos de suporte 

da UCB, as linhas de pesquisa aprovadas pelo Consepe, com ênfase na excelência acadêmica, 

segundo os critérios da Capes/MEC; 

IV − zelar pela qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e do desenvolvimento da 

pesquisa e extensão; 

V − controlar a execução das ordenações do regime escolar acadêmico e dos registros de 

desempenho discentes no âmbito do curso; 

VI − acompanhar o desenvolvimento acadêmico integral discente; 

VII − implantar medidas corretivas e demandas identificadas nas avaliações externas e internas; 

VIII − elaborar anualmente e acompanhar a execução orçamentária, propondo melhorias e ajustes, 

se for o caso; 

IX − analisar e emitir parecer sobre a situação econômico-financeira do curso ou programa e 

propor melhorias; 

X − identificar e propor convênios ou acordos com instituições públicas e/ou privadas com vistas a 

parcerias institucionais estratégicas para o desenvolvimento do curso ou programa; 

XI − empenhar-se no processo de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes e pesquisadores no âmbito do curso ou programa, para que sejam capacitados e 

identificados com a missão institucional; 

XII − desenvolver no curso ou programa um clima de aprendizagem dinâmica e de harmonia e 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as orientações da Escola e da 

Universidade; 

XIII − convocar e presidir as reuniões do colegiado do Programa, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade; 

XIV − exercer a ação disciplinar no âmbito do curso ou programa e responder por abuso ou 

omissão; 

XV − representar o curso ou programa no âmbito de suas atribuições; 

XVI − acompanhar a produção docente e discente, com o objetivo de atingir as metas propostas 

para o quadriênio; 

XVII − preencher e enviar as informações solicitadas pela Capes, com apoio do assessor e demais 

docentes do Programa; 

XVIII − coordenar a elaboração e atualização da Proposta Pedagógica, do Regulamento 

Específico e do Planejamento Estratégico do curso ou programa; 



XIX − aprovar a composição das bancas examinadoras de qualificação e de defesa, observando, 

inclusive, questões de conflitos de interesse. 

 

11.3 Colegiado do Programa 

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, o 

colegiado do Programa é formado: 

I − pelo coordenador, que o preside; 

II − por todos os docentes que fazem parte do quadro permanente do Programa, sendo permitida 

a participação dos docentes colaboradores e visitantes quando convidados; 

III − por um representante de seu corpo discente e seu suplente, regularmente matriculados e 

escolhidos por seus pares, bienalmente. 

 

E ainda, acrescenta-se que compete ao colegiado: 

I − assessorar o coordenador na administração dos assuntos acadêmicos; 

II − encaminhar ao coordenador assuntos de ordem ética e disciplinar no âmbito do Programa; 

III − indicar docentes a serem credenciados ou descredenciados pelo Programa, a partir de critérios 

estabelecidos em seu regulamento ou no regulamento específico do Programa, quando for o caso; 

IV − assessorar o coordenador nos processos de credenciamento de docentes; 

V − assessorar o coordenador nos processos de seleção de candidatos ao Programa. 

§ 1º As decisões do colegiado do Programa dão-se por maioria simples de seus membros 

efetivos. 

§ 2º O colegiado do Programa reúne-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo seu coordenador ou por solicitação escrita de, no 

mínimo, um terço dos seus membros. 

 

11.4 Produção Intelectual Docente 

A Área Interdisciplinar divide a produção intelectual docente entre: I - artigos; II - livros e 

capítulos; III - trabalhos completos em Anais de Eventos; IV - produção técnica, patentes outras 

produções relevantes; V - produção artística, nas áreas em qual tipo de produção é pertinente.  

 
 

 

 

12. INSERÇÃO SOCIAL 

 

 



O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, em consonância com os objetivos da UCB 

e conforme as orientações do CNPq, tem procurado dar visibilidade às atividades de pesquisa e 

extensão dos docentes, discentes e egressos para levar ao conhecimento do público nossos 

projetos em andamento e os resultados dos projetos já concluídos, com o objetivo de socializar o 

conhecimento junto a vários setores da sociedade. O documento da Área Interdisciplinar 

estabeleceu os seguintes parâmetros para a pós-graduação no relacionamento com a sociedade, 

onde são observados: 1) os impactos educacional, social, cultural e tecnológico/econômico do 

programa; 2) a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 3) a inserção de produtos, processos 

e serviços nas comunidades; 4) a capacidade do Programa atrair candidatos de diversas regiões do 

País e do exterior. Buscando realizar tais parâmetros, realizam-se diversas divulgações científicas 

no site e nas redes sociais do Programa e na mídia (televisão, rádio, meio impresso e eletrônico).  

Muitas das pesquisas conduzidas pelos professores e seus orientandos versam sobre 

questões relacionadas à melhoria de qualidade de vida dos idosos. Como exemplos, vale ressaltar 

as investigações sobre as condições de vida desses em instituições de longa permanência e na 

comunidade, a relação familiar, o atendimento psicossocial a idosos, usuários dos serviços públicos 

de saúde, a violência contra idosos, a adesão a medicamentos, a polifarmácia e as condições das 

famílias que se organizam para ter um cuidador de idosos voluntário ou profissional. Essas ações 

apresentam, portanto, grande potencial para subsidiar intervenções futuras nas áreas de saúde 

física e psicossocial dos idosos e de seus cuidadores, formando profissionais e pesquisadores 

comprometidos com anseios e necessidades sociais. Além disso, a metodologia da pesquisa-ação, 

utilizada em muitas pesquisas, representa, por vezes, a única oportunidade que as pessoas e as 

famílias têm de receber apoio e orientação para saber lidar com o envelhecimento. Desse modo, 

as implicações práticas dos trabalhos e os eventos gerados no Programa revelam o seu 

compromisso e interesse em construir conhecimentos voltados à transformação social e 

individual, procurando atingir a maior número de pessoas. Com relação à inserção social, procura-

se realizar uma integração e cooperação com outros Programas, a partir dos projetos articulados 

com universidades e centros de pesquisas nacionais e internacionais na área do envelhecimento. 

 

12.1 Interface com a Educação Básica 

Na pesquisa de perfil dos egressos, observamos um número expressivo de ex-alunos que, 

além de atuar em IES, também atuam no Ensino Fundamental e Médio, em escolas particulares ou 

públicas, após aprovação em concurso, criando uma interessante interface com a Educação Básica. 

Há pesquisas nas escolas públicas e particulares do Ensino Básico, que tem como objetivo 

disseminar a cultura do respeito aos direitos das pessoas idosas e preparar os jovens e 



adolescentes para o processo universal do envelhecimento, buscando assim diminuir os conflitos 

intergeracionais. A partir dos resultados dessas investigações, tem-se promovido aulas e palestras 

com a finalidade de fazer uma revisão das atitudes em relação aos idosos dentro das famílias, nas 

comunidades e nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, buscando diminuir a distância 

entre as idades e quebrar estereótipos construídos culturalmente em relação ao envelhecimento 

e ao idoso. 

 

 

13. INFRAESTRUTURA 

 

 

13.1 Laboratórios 

O Programa de Gerontologia da UCB conta atualmente com 21 (vinte e um) laboratórios 

que são focos expressivos para a realização das atividades docentes, de orientação, pesquisa e 

extensão que envolve estudos com os idosos e o processo de envelhecimento nas suas diversas 

facetas multidisciplinares. Eles localizados no Campus I da UCB e vinculados aos vários cursos de 

graduação e pós-graduação da área de saúde e correlatas dessa Universidade, além da própria 

Gerontologia.  

 

13.2 Recursos de Informática 

A UCB dispõe de uma eficiente estrutura de informática para atender às áreas 

administrativas e acadêmicas. O setor responsável pela área de Tecnologia da Informação (TI) na 

Universidade é a Coordenação de Tecnologia da Informação, sob a Assessoria do TI da 

mantenedora da instituição. Ressalta-se que todas as salas de aula e laboratórios de informática 

da Universidade receberam datashow e microcomputadores permanentes. Conta-se, ainda, com 

uma sala de videoconferência, responsável pelo contato on-line com várias universidades 

brasileiras e estrangeiras. Os 5 (cinco) auditórios do Campus são equipados com telas de projeção, 

datashow e demais recursos multimídias. 

 

13.3 Biblioteca 

O Sistema de Bibliotecas (SIBI) busca oferecer à comunidade universitária serviços de 

informação e biblioteca, necessários ao desenvolvimento dos programas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade. É constituído pela Biblioteca Central, pela Biblioteca Setorial da Pós-

Graduação. O SIBI é o órgão responsável pelo planejamento global, gestão de pessoal e de recursos 

financeiros destinados à constituição e desenvolvimento do acervo bibliográfico, pela definição de 



padrões e procedimentos operacionais das bibliotecas e do posto de atendimento, bem como pela 

representação da UCB em fóruns, redes e programas cooperativos de bibliotecas e informação. A 

Biblioteca Central executa de forma centralizada para todo o Sistema de Bibliotecas, as atividades 

técnicas e administrativas para a formação, desenvolvimento, processamento das coleções e a 

manutenção da base de dados do acervo.  
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