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Apesar do envelhecer ser um processo natural da vida, o qual se inicia com o nascimento, 
começamos a nos preocupar com o “aproximar do fim da vida” apenas quando esse 
envelhecimento começa a ficar mais evidente fisicamente. Infelizmente não somos 
educados para dedicar a esse processo a reflexão necessária, para que assim possamos 
nos preparar fisicamente, financeiramente e psicologicamente. Ao invés disso, 
negamos e adiamos indefinidamente as medidas para enfrentar o “chegar da velhice”. 

Isso é muito ruim porque, quando finalmente somos obrigados a enfrentá-la, o 
fazemos com muita negatividade e esse comportamento acaba tornando a Terceira 
Idade um período infeliz da vida. Bauman (1998) enfatiza que uma das características 
do mundo atual é a tendência ao individualismo, ao isolamento, à solidão e à 
privatização da vida humana. Com o aumento da expectativa de vida, precisamos 
pensar em como evitar o isolamento e proporcionar uma vida social ativa aos idosos  
que atingirão uma expectativa de vida de 81 anos em 2050 (dado do IBGE, 2010).  

A partir dessas reflexões, decidi trabalhar com foco em algum tipo 
de Arquitetura ou Equipamento Público em Florianópolis que 
contemplasse pessoas aposentadas e/ou com idade mais madura. 
Imaginar e criar um ambiente diferenciado e voltado ao aumento na qualidade de vida dos 
Idosos, que pudesse contribuir e servir de inspiração para melhor atenção a essa população.

Na busca por conhecer melhor esse público e identificar suas demandas, me deparei 
com o NETI (Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC) e percebi a grandeza deste 
programa. Além de oferecer atividades abertas à população idosa da comunidade, é 
responsável por diversos programas voltados a beneficiar essa camada da população.
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É através da disseminação de conhecimento 
e troca de experiências no meio acadêmico 
que o NETI vem transformando a imagem da 
Terceira Idade. É perceptível como os idosos 
que frenquentam o núcleo demonstram 
estar interessados e comprometidos 
com as atividades que exercem.

  Com o crescimento da população 
idosa, o déficit de centros que 
promovam atividades semelhantes, 
em nosso Município fica mais evidente.  
Consequentemente  o número 
de interessados a participar do 
programa cresce  a cada ano.

Apesar do seu impacto social, 
internacionalmente reconhecido, 
notamos que o espaço físico do NETI 
compromete atividades lá realizadas e 
impossibilita a expansão do programa. 

fig. 01 fig. 02

Tendo em vista o potencial de transformação 
social do projeto e a reflexão sobre seus 
espaços e sua inserção na comunidade, 
decidi propor uma nova sede para o NETI. 
Desejo projetar um espaço físico, no 
coração da Universidade, que contemple a 
importância do idoso como disseminador 
de conhecimento e agente participativo 
e imprescindível no meio Universitário. 
Que este seja o primeiro passo de muitos 
que irão provar que é possível, através da 
Arquitetura, reconstruir a imagem do idoso.
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Feliz é quem foi jovem em sua 
juventude e feliz é quem foi sábio 

em sua velhice.

CAMUS, Albert.

“ ”
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A população mundial está “envelhecendo”. 
Cada vez mais o número de idosos vem 
superando o número de crianças, um 
resultado do aumento da expectativa 
de vida, da redução da taxa de 
fecundidade, entre outros fatores.

 De acordo com as Nações Unidas, em 
2012 11,5% da população mundial (um 
total de 810 milhões de pessoas) possuía 
60 anos ou mais, prevendo-se  que em 
2050 essa porcentagem será de 22% 
(o que corresponderá a 2 bilhões de 
pessoas). No Brasil, esse fenômeno não 
será diferente. De acordo com o Estatuto 
do Idoso, em 2025 chegaremos em 32 
milhões de idosos, passando  a ser o 
sexto país com maior número de idosos. 

IN
TRO
DU
ÇÃO

2.
fig. 03
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Com o aumento da população idosa no Brasil, precisamos repensar 
os espaços da cidade e a estrutura social que vivemos hoje. 
Precisamos nos preocupar não só com fatores econômicos, mas com a 
qualidade de vida e inserção social dessa parte crescente da  população.

No Brasil, como em várias partes do mundo, existe um histórico de rejeição das 
pessoas idosas pela sociedade, onde casos de violência e abandono eram muito 
comuns e a imagem delas ficou marginalizada como parte improdutiva da sociedade.
Hoje ainda vivemos em uma sociedade onde há uma 
supervalorização da classe produtiva brasileira e  exclusão das 
pessoas idosas, essas vistas como seres frágeis e dependentes.

“
”

Aposentadoria revela uma ambivalência, 
pois ao mesmo tempo em que é uma 

conquista, por meio do trabalho, é também 
marginalizada pela sociedade produtiva 

como período de decadência, pela concepção 
social que valoriza o jovem e saudável. Assim, 

a aposentadoria, ao invés de ser o auge do 
bem-estar psicossocial, passa a ser um período 

de inatividade profissional e de exclusão do 
mundo produtivo.

-Oliveira, Torres e Albuquerque, 2009. 
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fig. 04

Visivelmente a imagem do idoso 
como um ser improdutivo e 
depentende  vem sendo dismistificada.  
Hoje percebemos como a atitude 
das pessoas diante do processo 
de envelhecimento vem mudando 
drasticamente. Cada vez mais queremos 
viver mais e nos tornar idosos 
participativos, ativos, independentes 
e saudáveis, abandonando a 
ideia da fragilidade e infelicidade. 

Pesquisa de 2013 do IBGE mostra que no 
Brasil o medo que as pessoas têm de morrer, 
é menor que o medo delas de se tornarem 
dependentes na velhice. Em sua busca por 
continuarem dinâmicas, muitas pessoas 
reconhecem o momento da aposentadoria 
como oportunidade de vivenciarem muitas 
coisas para as quais  antes não tinham tempo 
em razão de seus empregos. A terceira 
idade então vem se tornando, para muitos, 
a oportunidade de viajarem, se envolverem 
mais em suas comunidades ou de voltar 
a estudar algo que sempre ansiaram. 
  Estão buscando  continuar se realizando 
pessoalmente e profissionalmente, e 
provando que são capazes conquistando 
cada vez mais, espaço na sociedade. 
Dados do Sebrae mostram que depois dos 
60 anos de idade atingimos maturidade e 
experiência, podendo ser considerada a 
melhor hora para começar a empreender.

Este grupo etário que sempre foi minoria 
no Brasil, agora não poderá mais ser 
ignorado. Segundo o IBGE, estima-se que 
em 2030 o número absoluto e o percentual 
de brasileiros com 60 anos de idade ou mais 
ultrapassará  o de crianças de 0 a 14 anos.
Além do número absoluto de idosos, 
essa população também apresenta 
mudanças comportamentais. 

Com os avanços da medicina e aumento da 
expectativa de vida, a definição de idoso 
fica cada dia mais abstrata. Muitas pessoas 
atingem 60 anos de idade com muita 
veemência e viverão, possivelmente, 
mais 30 ou 40 anos depois disso.
Os parâmetros nacionais e internacionais 
já estão mundando, para algumas 
entidades como a ONU  a veliche começa 
aos 60 anos, mas a OMS já estipula 65 
anos como o início da terceira idade.  
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fig. 05

É importante ressaltar que precisamos 
projetar nossas cidades levando em conta 
o grande potencial que esse grupo etário 
tem de contribuir de diversas formas.
Criar oportunidades para os idosos, 
inclui-los, respeita-los e prioriza-
los em nossas cidades é de extrema 
importância para o futuro do Brasil. 

É necessários nos perguntarmos de que 
maneira gostaríamos de envelhecer.
Estudos mostram a importância de 
cultivar a satisfação com a vida e buscar 
essa independência na velhice. Os idosos 
necessitam de participação social ativa e de 
buscar estímulos a fim de se sentirem capazes 
e entusiasmados com novos aprendizados.
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Segundo Paulo Freire é “inviável para 
o ser humano viver se ele parar de 

pensar no amanhã, pois somos seres 
de tal maneira constituídos pelo 

presente, passado e futuro que nos 
enlaçam”.

“
”
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É essencial para os idosos encontrar 
atividades que evitem o isolamento 
e o desenvolvimento de doenças 
como, por exemplo, a depressão. 
Hoje no Brasil encontramos alguns  lugares 
que oferecem esse tipo de troca, como 
centros de convivência e centros-dia, 
instituições de longa permanência para 
idosos e oportunidades no meio acadêmico 
universitario. Vamos destacar os locais de 
ensino, que seriam lugares que trazem 
como objetivo a troca de conhecimento 
e a fomentação por novos aprendizados. 

Segundo o neuropsicólogo russo-
americano Elkhonon Goldberg, a 
sabedoria é uma forma muito avançada 
de processamento mental, um mecanismo 
que é capaz de solucionar problemas de 
forma automatizada, sem muito esforço do 
cérebro. E apesar da queda da capacidade 
mental na velhice, é justamente nessa 
etapa que atingimos o auge da sabedoria. 

E é por isso que muitos profissionais chegam 
ao auge de suas carreiras ou descobrem 
suas verdadeiras aptidões depois dos 
50 anos, pois é quando atingimos o 
“ponto de equilíbrio entre velocidade de 
processamento e experiência acumulada”, 
diz a médica neuropsicóloga Jacqueline 

Abrisqueta-Gomez, do Hospital São Paulo. 
Por isso é importante mantermos a mente 
ativa nesse processo de envelhecer, tanto na 
segunda idade, quanto na terceira idade. O 
aprendizado acadêmico, somado a prática 
de atividades físicas e recreativas permite o 
estímulo que mantém mente e corpo ativos, 
prevenindo inclusive doenças psicológicas. 

Observa-se que muitos indivíduos em 
idades avançadas continuam capazes de 
exercer suas profissões ou atividades que 
exigem habilidade e talento, confirmando 
que a pessoa idosa não se torna incapaz. 

Quem percebeu esse potencial foi o francês 
Pierre Vellas ao criar a Universidade Aberta 
da Terceira Idade, dando a oportunidade 
do idoso vivenciar o meio acadêmico. 
Cada vez mais cresce a procura dos idosos 
por oportunidades como essa, pois é o 
ambiente ideal para dar continuidade 
a atividades de aprendizado e expandir 
relações sociais. Esses cursos de extensão 
Universitária vêm demonstrando um 
importante papel na vida dessas pessoas, 
através de projetos que se extendem à 
comunidade, aprendizados de idiomas, 
pesquisas científicas, e desenvolvimento 
de conteúdos para/com idosos. 

PERSPECTIVAS DO ESTUDO NA TERCEIRA IDADE
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”
“ “Educação permanente significa a 

oportunidade de aprendizagens 
contínuas com a finalidade 

de construir um ser humano 
interessante, atualizando seus 

potenciais internos de querer, pensar 
e amar, e seus vínculos para atender 

a sua necessidade de interação, 
participação e reconhecimento 

público.”(BOTH, 2001, p.219).



17

UNIVERSIDADE DA 
TERCEIRA IDADE

O termo que universalizou: “Universidade 
da Terceira idade” teve origem em Toulouse, 
na França, em 1972.  Essa iniciativa surgiu 
em meio a um movimento da década de 
70 de tentar integrar as pessoas idosas 
à sociedade francesa. Percebendo que 
as Universidades da França não estavam 
integradas à sociedade como deveriam, 
o professor de Direito Internacional 
Pierre Vellas cria o projeto de extensão 
chamado “Universidade da Terceira Idade” 
(U3I). A partir de uma pesquisa sobre 
envelhecimento em diversos países, Vellas 
adquiriu conhecimento sobre políticas 
internacionais e sobre oportunidades que 
eram oferecidas ao público idoso, concluindo 
que essas eram quase inexistentes.
 A partir disso, surge a ideia de um 
projeto de caráter interdisciplinar e com 
perspectiva de educação contínua voltada 
ao aprendizado da população idosa, 
contendo disciplinas que teriam objetivos 
em comum. “Segundo Pierre Vellas, tirar os 
idosos do isolamento, propiciar-lhes saúde, 

 BREVE HISTÓRICO

fig. 06

3.
energia e interesse pela vida e modificar 
sua imagem perante a sociedade foram, 
desde o início, os objetivos do programa” 
(GOMES; LOURES; ALENCAR, 2005).
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O primeiro modelo havia sido criado nos 
anos 60 e era chamado “Universidades 
para o Tempo Livre” (LEMIEUX, 1995). 
Recebia essa denominação pois seu 
foco principal era promover atividades 
ocupacionais às pessoas com mais idade, 
porém ainda não havia a preocupação 
em implementar programas de educação 
permanente. Isso surge com a elaboração 
da Universidade da Terceira Idade, que 
contava com um programa mais complexo 
que trazia projetos duradouros que muitas 
vezes buscavam soluções para alguns dos 
problemas sociais. No fim dos anos 70 já 
haviam mais de 20 Universidades com esse 
projeto na França, sendo que Bélgica e 
Suíça também já o haviam implementado 
em algumas de suas instituições. 

O projeto tem alguns princípios a serem 
mantidos, mas a partir disso surgiram 
diferentes modelos, com peculiaridades 
e programas diversificados. Algumas 
universidades usaram o programa para 
possibilitar pessoas idosas a frequentar 
os cursos de graduação sem terem que 
ingressar oficialmente ou completá-los, 
apenas para contribuir e aprender em sala 
de aula. Outras focaram o programa na 
formação de agentes da área de gerontologia 
e capacitação de alunos e profissionais nesse 
ramo, através da colaboração de idosos. 

fig. 07

Os Estados Unidos na época também já 
desenvolviam seus próprios programas 
nacionais voltados ao bem-estar da terceira 
idade, apesar disso também sofreram grande 
influência do modelo Francês. Rapidamente 
o programa havia se espalhado por toda 
a Europa e outras partes do mundo.

Em 1975 as Universidades da Terceira 
Idade se organizaram e criaram sua 
Associação Internacional, a “Association 
lnternationale des Universités du Troisiéme 
Age (AIUTA)”. O grupo escolheu a Bélgica 
como país da sede e seu estatuto define que 
“AIUTA agrupa instituições universitárias 
que, em qualquer parte do mundo, 
contribuam para a melhoria das condições 
de vida dos idosos, para a formação, 
a pesquisa e o serviço à comunidade” 
(GOMES; LOURES; ALENCAR, 2005). 
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Em 1999, a Associação já contava com 
mais de 5.000 instituições registradas no 
mundo inteiro (LOUIS, 1993). Hoje AIUTA 
promove conferências internacionais e 
participa de diversas iniciativas e projetos 
de pesquisas que dizem respeito à 
população idosa. Um de seus objetivos 
é encontrar caminhos e soluções para 
problemas que englobam diversos países e 
trazer soluções que podem ser alcançadas 
a partir de uma ação conjunta das U3I.

 Para adotar o nome “Universidade da 
Terceira Idade” e fazer parte da AIUTA, o 
programa proposto deve obedecer uma 
série de regras que se enquadrem nos 
princípios da associação, como por exemplo 
estar necessariamente atrelado a uma 
Instituição de Ensino Superior. Segundo 

fig. 08

o Professor François Vellas, filho de Pierre 
Vellas e atual presidente da AIUTA, hoje 
contamos com milhares de Universidades 
que implementaram o programa, as 
quais, só na China, já somam cerca de 
60 mil programas em funcionamento. 

“Ao longo de sua história, as Universidades 
da Terceira Idade promoveram programas 
de lazer e educativos à população de adultos 
maduros e idosos; pesquisas visando a 
produção de conhecimentos acerca do 
processo de envelhecimento; formação 
de profissionais para atuar na área de 
gerontologia; serviços preventivos de saúde 
aos idosos; e integração entre as gerações.” 
(GOMES; LOURES; ALENCAR, 2005).
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“

”

UNIVERSIDADE PARA IDOSOS NO BRASIL
 
Entre as décadas de 1960 e 1970, época da 
criação das Universidades da Terceira idade 
na França, o Brasil passava por uma série de 
mudanças na previdência social e políticas 
de aposentadoria. Era um momento 
onde transformações engatinhavam 
no país e os temas envelhecimento e 
aposentadoria, lentamente, ganhavam 
espaço nos meios público e político. 
“Nesse mesmo período, importamos e 
incorporamos a expressão terceira idade, 
presença predominante na denominação 
de grupos, centros e programas nacionais 
para pessoas idosas” (CACHIONI, 2012). 

Em 1972, uma discussão sobre “Educação 
Permanente” iniciada pela UNESCO, gerou 
uma série de debates sobre os sistemas 
educativos tradicionais que definiam a idade 
escolar e limitavam o tempo de educação 
dos cidadãos. Isso resultou na produção 
de uma série de relatórios e arquivos sobre 
o tema, como o “Aprender a ser” e mais 
tarde, em 1993, “Educação – Um tesouro a 
Descobrir”. Este último documento, escrito 
por Jacques Delors, ressalta a importância 
da educação contínua, evidenciando 
a inserção do aposentado, notório em 
um dos parágrafos do documento:

“A educação ocupa cada vez mais espaço 
na vida das pessoas à medida que aumenta 

o papel que desempenha na dinâmica das 
sociedades modernas... A divisão tradicional 

da existência em períodos distintos – 
o tempo da infância e da juventude 

consagrado à educação escolar, o tempo 
da atividade profissional adulta, o tempo 

da aposentadoria – já não corresponde 
às realidades da vida contemporânea e às 

exigências do futuro. Atualmente, ninguém 
pode pensar em adquirir na juventude 

uma bagagem inicial de conhecimentos 
que lhe baste para toda a vida, porque 

a evolução rápida do mundo exige uma 
atualização contínua dos saberes. Além 
disso, o prolongamento da vida após a 

aposentadoria aumenta o tempo disponível 
para outras atividades".
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No fim da década de 70 então, o Serviço 
Social do Comércio de São Paulo (SESC/SP) 
instala o primeiro exemplar de U3I no Brasil. 
Com o aumento da participação social da 
população idosa e a internacionalização 
da gerontologia, esse modelo de 
curso se propagou pelo País inteiro. 

A universidade pioneira na implantação 
deste projeto foi a Universidade Federal 
de Santa Catarina. O programa da UFSC, 
criado em 1982, foi denominado  “Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade” (NETI) e focava em 
expandir os conhecimentos da população na 
área de gerontologia, criar atividades para os 
participantes e realizar estudos direcionados 
ao envelhecimento (CACHIONI, 2012). 

Oito  anos mais tarde, a Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas 
estreou um modelo de projeto que 
replicava o modelo Francês de U3I. 
Nesse modelo listaram como principais 
objetivos: estimular a aprendizagem, ocupar 
o tempo livre, aprimorar o domínio das redes 
sociais e tecnologias e, principalmente, 
assessorar os idosos no combate aos 
preconceitos e estereótipos da velhice. 

fig. 09

fig. 10

fig. 11

fig. 12
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Os programas de extensão são uma das 
melhores ferramentas que a universidade 
tem para  interagir e colaborar com a 
comunidade, e são colocados em prática 
pelos funcionários e alunos de diversos cursos. 
Segundo Neto Melo (2004) as universidades 
devem investir em projetos de extensão a 
fim de contribuir com o desenvolvimento 
da sociedade, priorizando as trocas de 
experiência, diálogos e a valorização do 
saber. (DE SOUZA; DA SILVA; BASÍLIO, 2016). 

Portanto, tendo em vista o crescente 
envelhecimento populacional e aumento 
representativo dessa parcela da população, 
a inclusão do idoso no âmbito universitário 
contempla de forma determinante o 
papel social universitário. E ao incluí-los 
devemos proporcionar oportunidades 
para que cresçam e participem 
ativamente, junto de outras gerações, 
agindo como orientador das mesmas, na 
resolução de problemas sociais (SÁ,1999).

Hoje são mais de 200 programas de 
Universidades para Terceira Idade 
espalhados em instituições de ensino 
superior do Brasil inteiro, quase todos 
com essa configuração de projeto de 
extensão e pesquisas (CACHIONI, 2012). 
Cada Universidade atua com recursos 
humanos próprios e algumas contam com 
ajudas externas de doações e parcerias 
de outras instituições. Apesar de todas 
partirem do mesmo embasamento 
e terem como finalidade a inclusão 
social do idoso no meio universitário, 
cada uma tem suas singularidades e 
ideologias próprias sobre a velhice. 

A partir disso, cada instituição estrutura 
seu programa de acordo com objetivos 
específicos e estipulam suas próprias 
estruturas curriculares, atividades e regras 
(que definem, por exemplo,  quantidade de 
participantes e a idade mínima para ingressar).
 
O programa continua a se expandir 
pelo país, as U3I (Universidades da 
Terceira Idade) além de constituírem 
importantes centros de atividades e 
integração social do idoso também 
transformaram o ambiente universitário 
em um lugar mais multidisciplinar, 
intergeracional e democrático. 
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Um exemplo foi o programa “Universidade 
Aberta à terceira idade” (UATI), criado 
pela USP, que disponibiliza vagas para 
que pessoas com mais de 60 anos 
possam frequentar aulas das disciplinas 
regulares dos cursos de Graduação. 

Não é preciso ter vínculo com a 
Universidade e os alunos têm acesso a 
matérias de diversos cursos, tanto na 
capital quanto nos campi do interior, e 
a programas específicos que englobam 
palestras, eventos culturais, esportivos, etc. 

O Reitor da Universidade conta, em  entrevista 
em 2018, que em sua 48ª edição foram 
oferecidas mais de 4.743 vagas no semestre e 
que são mais de 10 mil idosos inscritos por ano. 

OUTROS PROGRAMAS

A maior parte dos idosos procuram as U3I 
motivados pelo interesse em compartilhar 
conhecimentos, trocar experiências e 
aumentar a sociabilidade. Porém em 
alguns casos, ao começar (ou recomeçar) 
a frequentar o ambiente universitário, 
muitas dessas pessoas acabam encontrando 
autoconfiança e sentem-se capazes 
de ingressar em cursos tradicionais da 
graduação. Muitas delas buscam um 
diploma apenas para realização pessoal, 
mas muitos aposentados atualmente 
buscam melhorar sua capacitação para 
permanecerem no mercado de trabalho.

 “Dados da pesquisa do Instituto 
Somatório apontam que um quarto 
dos 14 milhões de aposentados com 
mais 60 anos continuaram trabalhando 
em 2013” (Equipe Terceira Idade,2018, 
do site: www.aterceiraidade.net). 

Com o aumento da procura de cursos 
de ensino superior por idosos, algumas 
Universidades criaram programas similares 
a U3I, porém voltadas a inserção do idoso 
nos cursos convencionais das faculdades.

fig. 13
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Outro exemplo são as “Faculdades 
para a Terceira Idade”, ou “Faculdade da 
Maturidade”, presentes em instituições 
como a Universidade São Judas e a da 
Universidade Federal de São Paulo. O 
programa oferece uma versão alternativa 
dos cursos tradicionais da graduação para 
pessoas acima de 60 anos, onde não é 
necessário vestibular, controle rígido de 
presença nas aulas ou provas constantes. 

Uma iniciativa que facilita o acesso e é 
necessária já que, de acordo com o MEC 
(Ministério da Educação), entre 2015 e 2017 
houve um aumento de 40% no número 
de idosos que ingressaram na faculdade.

fig. 14

Ao mesmo tempo em que amplia as vagas 
e proporciona um intercâmbio geracional 

com os alunos da Universidade, o programa 
vem se posicionando como um polo de 

discussão sobre o tema do envelhecimento 
ativo, com atividades e parcerias 

que vão além das disciplinas abertas 
especificamente a esse público” (Elcio Silva, 

em 2018, pelo jornal USP). 
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4.
N

ET
I

HISTÓRIA DO NETI

O Núcleo de Estudos da Terceira Idade 
(NETI), que completou 35 anos em 2017, 
foi o primeiro modelo de Universidade 
da Terceira Idade implantado no Brasil. 
Foi no ano de 1982 que a  Universidade 
Federal de Santa Catarina aprovou a 
primeira atividade de extensão voltada 
ao idoso e aberta à comunidade. 

A iniciativa partiu das professoras Neusa 
Mendes Guedes e Lúcia Hisako Takase 
Gonçalves, que já trabalhavam com idosos 
na época e sentiam falta de atividades 
voltadas à melhoria da qualidade de 
vida dessas pessoas, principalmente 
dentro da universidade. Inspiradas em 
profissionais da área de Gerontologia¹ 
e no modelo de U3I de Pierre Vellas, elas 
criaram o programa que promovia o 
envelhecimento saudável e encorajava 
pessoas de mais idade a participar de 
debates e serem socialmente ativos.

fig. 15

*Gerontologia¹: 
(do grego gero = envelhecimento + logia = estudo)
Segundo Anita Liberalesso Neri, a Gerontologia trata-
se de um “campo multi e interdisciplinar que visa à 
descrição e à explicação das mudanças típicas do 
processo de envelhecimento e de seus determinantes 
genético-biológicos, psicológicos e socioculturais”
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“O Núcleo visava a contribuir para a discussão sociopolítica da marginalização social dos 
idosos, muitas vezes liderando a mobilização de entidades para ações conjuntas, incluindo 
a participação dos idosos nos seus projetos, em um processo educacional no qual o idoso é 

protagonista de seu próprio envelhecer”.
(NETI, 2015).

Por ser o primeiro espaço universitário 
voltado ao idoso e ter poucos recursos 
iniciais, o projeto foi se desenvolvendo 
e solidificando lentamente. 
No início apenas promoviam debates e 
discussões, mas em 1986 já foi possivel 
criar cursos de extensão que estavam 
disponíveis para a comunidade e 
iniciaram suas atividades de educação 
permanente (Godtsfriedt, 2004).

 No ano seguinte o Núcleo 
já contava com funcionários 
administrativos e a participação de 
outros 9 departamentos da UFSC. 

Para crescer e se tornar o primeiro núcleo 
universitário da Terceira Idade o programa 
contou com a ação de muitos voluntários, 
sendo eles alunos, professores da 
Universidade, Servidores e idosos do Grupo 
5 de Maio. Quem quisesse se voluntariar 
para contribuir com o projeto ou ser aluno 
do núcleo bastava apenas se inscrever.
 

fig. 16

fig. 17
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fig. 18

fig. 19

Ao longo dos anos, o NETI foi ampliando 
seu programa, se desenvolvendo na área de 
gerontologia e ganhando reconhecimento 
dentro e fora da UFSC. Segundo a Rede 
Latino-americana de Gerontologia “no 
período de 1982 a 1990 o NETI, além 
de inserir a questão social do idoso na 
Universidade, transformou a mentalidade 
da época, desenvolvendo respeito à velhice. 
Os idosos reaprenderam a ocupar 
o seu espaço e a interagir com as 
outras gerações como agentes de 
transformação social.” (CEC et al., 2018). 
A partir de 1990 seguiram ampliando os 
conhecimentos gerontológicos e criando 
diversos outros programas de extensão 
que envolviam a comunidade e a grande 
maioria voltada a questões sociais do 
envelhecimento.  O NETI vem contribuindo 
para o desenvolvimento de estudos do 
envelhecimento e se tornou referência 
para muitas Instituições do Estado, e do 
País. Em entrevista para o Jornal “HORA 
de Santa Catarina”, 2017, a coordenadora 
do NETI, Jordelina Schier, afirma:
“Na época em que nasceu, o país ainda 
não estava muito preocupado com o 
envelhecimento populacional. Então, 
ao longo desses 35 anos, o NETI vem 
contribuindo para a sociedade com 
políticas públicas para que a população 
idosa tenha visibilidade e desenvolva o 
seu real papel de cidadão. A sociedade é 
de todas as idades, o que inclui o idoso.”
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PROGRAMA ATUAL
 
Com  a  dedicação dos diversos 
coordenadores que por ali passaram e das 
centenas de voluntários, o NETI ganhou 
visibilidade, conquistou o apoio de outras 
instituições e atualmente é referência 
nacional. Para participar dos cursos 
promovidos pelo núcleo é preciso apenas 
ter mais de 50 anos de idade e pagar 
uma taxa de R$65,00 que é destinada à 
FAPEU (Fundação de Amparo à Pesquisa 
e Extensão Universitária) (Schier, 2017). 

As atividades promovidas pelo NETI não 
se limitam apenas às atividades semestrais 
presentes no programa curricular. 
Existem também palestras, conferências 
e cursos abertos à comunidade. Além de 
oferecer atividades e oficinas, o Núcleo 
também é responsável por prestar 
assessoria e consultoria à comunidade, 

fig. 21fig. 20

através de parcerias com entidades 
governamentais e não-governamentais 
(DE SOUZA; DA SILVA; BASÍLIO, 2016). 

Hoje o NETI conta com a ajuda de cerca 
de 50 funcionários onde a maior parte 
atua de forma voluntária, alguns há mais 
de 10 anos, promovendo as oficinas. 

Apesar do programa depender de ação 
voluntária, a quantidade de cursos 
oferecidos cresce a cada ano, chegando em 
até 30 cursos por semestre, o que equivale a 
uma média de 800 alunos inscritos (Thomé, 
2017). Em entrevista, a atual coordenadora do 
NETI; Jordelina Schier, afirma que a procura 
pelo programa aumenta todos os anos, 
tanto de participantes como de voluntários, 
mas o programa não consegue expandir 
pela falta de infraestrutura do prédio. 
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Alguns cursos duram apenas 6 meses, outros tem continuidade ao longo 
de alguns semestres.  Todo o semestre novos cursos podem ser oferecidos e 
alguns desaparecem temporiamente ou permanentemente. Alguns exemplos 
de cursos oferecidos no semestre atual e um resumo da proposta  da oficina:

FRANCÊS FUNCIONAL (01 SEMESTRE): O curso é destinado àqueles (as)  que ao viajar para a França, 
desejam saber como se comunicar no restaurante, no hotel, aeroporto,nas ruas ao pedir informações 
sobre os lugares que desejam visitar, como se expressar para pegar um táxi,pedir por socorro, etc.

Antropologia Avançada para o envelhecimento – NETI (01 semestre): Estimular um olhar 
antropológico a respeito dos fenômenos sociais relativos ao envelhecimento. A ementa perpassará 
pelo estudo de: cultura, família, questões de gênero e geração, sexualidade, identidades, categorias 
etárias e memória, que são resultados de processos socioculturais e político-econômicos, sofrendo 
transformações ao longo do tempo e que fazem parte do nosso cotidiano. O curso contribuirá para 
a compreensão da singularidade e complexidade dos processos de envelhecimento do ser humano.

Cultura e Arte Italiana – NETI (01 semestre): Conhecer os aspectos mais relevantes relativos à arte e 
cultura italiana, resgatar aspectos da imigração italiana no Brasil e propor aos alunos um momento de 
reflexão entre as diferenças culturas entre a Itália e o Brasil através de aulas expositivas e participativas.

Língua Francesa para Iniciantes – NETI (2 semestres): Desenvolver as performances oral, 
escrita e gramatical em nível iniciante em língua francesa; Aprender a usar a língua francesa em 
situações concretas de interação; Apreciar uma nova língua e cultura dentro de sala de aula. 

Histórias da música popular no Brasil – NETI (01 semestre): Escutar, ler e 
discutir a respeito de movimentos, canções, personagens e estudos envolvidos 
na produção da música popular no Brasil dos anos 1970 aos dias de hoje.

Matemática e Ação de Vida – NETI  (4 semestres): Fazer com que a matemática se torne uma ação 
de vida pessoal na 3a. Idade. Estimula a memória, agindo como satisfação ao alcançar os objetivos, 
sendo acessível em todos os aspectos de sua convivência, auxiliando na manutenção do conhecimento, 
uma vez que cada um de nós é um professor nato. A música é decorrência da matemática. 

Oficina a Arte da Saúde (01 semestre): Desenvolver e implementar um programa com 
intervenções nas áreas de: Educação Física; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Odontologia; 
Estética; Psicologia; Outros.  Promover saúde através de abordagens teórico-práticas 
de diversas áreas; Estimular a troca de experiências e integração entre os participantes.
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Oficina Boas Práticas para a Saúde Bucal no Envelhecimento  – NETI (01 semestre): 
Conhecer o processo natural do envelhecimento da boca, as possíveis doenças 
ou intercorrências que afetam a saúde da boca; as consequências na saúde geral, 
autoimagem e autoestima; os meios de promoção da saúde e recursos reparadores.

Oficina Dança e Movimento na Terceira Idade  – NETI (01 semestre): Exercitar a expressão corporal 
e a criatividade através da dança, proporcionando a participação igualitária das pessoas em um grupo.

Oficina de Estimulação da memória e da comunicação de idosos – NETI (01 semestre): Com 
enfoque na comunicação e na promoção da saúde, serão realizados encontros de estimulação da 
memória e comunicação com os participantes, utilizando-se materiais de baixo custo. As atividades 
podem ser reproduzidas pelos participantes, posteriormente. Serão realizadas discussões que 
proporcionem a reflexão da promoção da saúde. Estimular a comunicação entre os participantes do 
grupo. Ciclo de palestras enfocando os tipos de memória, estratégias de memorização, atividades 
para melhorar a memória e comunicação. Desenvolver material informativo relacionado à memória.

Oficina de Teatro – NETI (01 semestre): Através de atividades e dinâmicas, visa incentivar a 
memória, o relaxamento, a expressão corporal, a postura, a reflexão, a leitura e interpretação 
de textos, o canto e o improviso, permitindo que as pessoas possam descobrir sues 
valores e talentos adormecidos, resgatar lembranças que no tempo ficaram esquecidas.

Oficina História e Cultura Japonesa através da Gastronomia e Culinária – NETI (01 semestre):
Descobrir e Interagir com os Valores Culturais gerados através da Gastronomia e Culinária. Da 
história às tradições, frutos das conquistas, sobrevivência e identidade de um povo. O papel 
da gastronomia e da culinária, sendo elas, a arte do preparo e apresentação dos alimentos, 
como agente de transformação, através dos hábitos e costumes, desenvolvendo valores 
culturais, educativos, humanizador e um maior conhecimento sobre países e sociedades.

Oficina Mindfulness e Yoga – NETI: O projeto visa proporcionar práticas de mindfulness para 
adultos e idosos,propiciando experiência e conhecimentos de promoção da saúde, prevenção 
e autocuidado. Oferecer uma vivência semanal de prática de mindfulness e Yoga, em grupo.

Oficina Nutrição e Memória – NETI (01 semestre): Proporcionar conhecimento sobre a 
importância da alimentação saudável na preservação da memória, assim como abordar sua 
influência em retardar a progressão do declínio cognitivo natural ao processo de envelhecimento.
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ASSOCIAÇÃO DE MONITORES DA AÇÃO GERONTOLÓGICA – AMAG:
A AMAG foi criada em 1993 pelos alunos do Curso de Formação de Monitores da Ação Gerontológica 
(CFMAG), do Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI), egressos e integrantes do Núcleo. Ao longo 
desses 25 anos, a Associação tem estruturado suas ações na área da Gerontologia, incentivado 
projetos voltados à terceira idade e mantido intercâmbios com entidades afins, com as quais 
promove atividades sociais e culturais. Entre as ações desenvolvidas, a realização de viagens, 
passeios e visitas culturais e de lazer, nacionais e internacionais; festas comemorativas; parcerias com 
instituições como SESC, OAB e Clube Paula Ramos e visitas a instituições de acolhimento de idosos.

CENTRO DE ESTUDANTES DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE – CENETI: 
Visa a promover a integração dos alunos do NETI e reivindicar os direitos dos alunos idosos junto 
à UFSC e a outras instituições sociais. Coordena o Grupo de Canto Vozes da Ilha e de Seresta.

GRUPO A HORA DA HISTÓRIA:  Proporciona a interação entre gerações em um processo 
cujo contador idoso pesquisa e seleciona contos e histórias para apresentação em público.

GRUPO TEATRAL CHÃO DE ESTRELAS:  Propõe atividade permanente na qual os 
idosos elaboram textos a partir de suas vivências com o processo de envelhecimento.

Também existem entidades organizadas por ex-alunos do NETI, que começaram como 
projetos  de extensão, expandiram e se tornaram projetos independentes. Apesar de sua 
autonomia e coordenação própria, ainda contam com o apoio participativo de alunos e 
funcionários, além de usufruírem do espaço e infraestrutura do NETI.  São alguns exemplos:

fig. 22 fig. 23
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Existem também a atividades que contam com a participação do NETI, as quais 
não tiveram origem no Núcleo mas acabaram buscando seu apoio e participação:

GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON E SEUS FAMILIARES:  
objetiva apoiar os portadores e familiares para enfrentarem a doença e fortalecerem sua 
cidadania enquanto usuários de serviço de saúde, acerca de suas reivindicações e controle social.

GRUPO DE APOIO AOS FAMILIARES DE PORTADORES DA DOENÇA 
DE ALZHEIMER: Espaço para a partilha de  experiências dos portadores e 
seus cuidadores, com informação sobre a doença, suas reivindicações e lutas.

Além das oficinas para os alunos inscritos, contamos também com atividades 
extras propostas ora pela coordenadoria, ora por alunos, ora pelo Centro 
Acadêmico. Esses eventos são, quase sempre, abertos a comunidade e seu 
objetivo é levar informação para todos, mesmo que não sejam alunos do NETI.
Quando o evento procura atingir públicos grandes é necessário tentar 
locar auditórios outros centros da Universidade Federal, visto que o Núcleo 
não tem estrutura para comportar uma quantidade grande de pessoas.

Fonte: (http://neti.ufsc.br/)
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O PRÉDIO DO NETI

O núcleo herdou uma edificação relativamente antiga da UFSC que anteriormente 
cumpria funções administrativas. Este prédio recebeu uma reforma em 2009, onde o 
interior foi replanejado e o exterior recebeu apenas uma pintura e a retirada de algumas 
esquadrias subutilizadas.  Pelas características da fundação e estrutura da construção 
não foi possível executar uma ampliação  do prédio, a qual era vista como necessária 
pelos responsáveis pelo NETI. Em agosto de 2010 foi concluída a obra que incluiu a 
modificação da alvenaria interna e teve vários acabamentos aprimorados, porém o 
tamanho e distribuição do espaço continuaram sendo um limitante do programa.

O prédio é constantemente adaptado e a coordenadoria tenta de várias maneiras fazer 
com que o edifício comporte o máximo de atividades. Com a verba que arrecadam 
procuram sempre ampliar e melhorar  os espaço como podem. Mesmo assim o espaço 
continua sendo muito limitado, não favorece a permanência dos alunos para  praticarem 
atividades extra-curriculares e não fornece nenhum tipo de espaço de convivência.

fig. 24 fig. 25
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A edificação possui 437,73 m² e diversas divisórias internas improvisadas.
Além do que mostra a planta o  baixa (fig. 12) o terreno conta com um DECK descoberto 
na parte dos fundos que foi construída a partir de fundos arrecadados pelos alunos, 
assim como as ideias da composisão do espaço que foi apelidado de “Espaço árvore”.
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BIBLIOTECA: Muito dos acervos são 
transferidos para a Biblioteca Universitária 
do Campus pois a biblioteca deles é 
subdimensionada. Eles usam também 
como sala de estudos pois também 
carecem de um espaço do aluno.

SALA DE PROJETO: O NETI  conta com 
apenas 4 salas de aula,  esta sala é a 
10 e é idêntica a sala 11, são as salas 
direcionadas para as aulas com menos de 
20 alunos, devido a capacidade reduzida.

ESPAÇO INTERNO DO NÚCLEO

fig. 27 fig. 28
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SALA DE REUNIÕES:  Esta  parte do 
corredor foi fechada com painéis de gesso 
para ser usado como sala de reuniões.
Assim como esta sala, diversos outros 
espaços do NETI  cumprem diversas 
funções simultâneas conforme a demanda, 
já que não existe espaços direcionados 
para cada necessidade. Nesta sala, por 
exemplo, podem acontecer reuniões, 
como também ser utilizada por alunos 
que estão envolvidos em algum projeto 
de extensão no NETI, entre outros. 

LABINETI:  O laboratório de informática 
foi criado quando houve a doação de 
10 computadores para o NETI. O espaço 
foi criado e adaptado conforme surgiu 
demanda, então professores que ali 
trabalhavam tiveram que ser realocados 
para outras salas. O NETI necessita estar 
constantemente reformulando o espaço,  
como as atividades são oferecidas por 
voluntários e são imprevisíveis,  eles 
precisam aproveitar como podem.
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(9 lugares)

fig. 29 fig. 30
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ESPAÇO ÁRVORE: O “espaço árvore” 
foi designado dessa maneira 
pelos alunos NETI, assim como 
a escolha e arranjo do espaço.
O espaço interior do prédio carece de 
espaços de permanência. Ao fim de cada 
aula os alunos não tem onde interagir, onde 
estudar, fazer as atividades das disciplinas 
que estão inscritos, conversar, comer, etc. O 
espaço árvore foi a tentativa de  solucionar 
este problema, construído pelos próprios 
recursos de atividades organizadas 
pelos alunos. Este deck conta com uma 
arquibancada de madeira, uma horta 
aonde realizam atividades de oficinas 
e  um banco que envolve uma árvore.
A construção deste espaço verde 
infelizmente não soluciona a 
problemática, é uma estrutura limitada 
de uso e função e subutilizada. 

AUDITÓRIO: O chamado auditório do 
NETI é nada mais que a maior sala de aula 
que possuem. Eles chamam de auditório 
pois é lá que ocorrem as apresentaçõe, 
eventos internos, aulas de biodança, etc.
Diversas vezes eles precisam movimentar 
o mobiliário para poder adaptar o 
ambiente ao uso planejado. Quando o 
evento é maior, como a aula inaugural, 
é necessario buscar outros Auditórios 
com capacidade adequeada que 
estejam disponíveis no campus.

fig. 31

fig. 32

fig. 33
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fig. 34SECRETARIA DO NETI fig. 35

fig. 36 fig. 37

SALA DE DINÂMICAS

CENETI ALMOXARIFADO
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Contabilizando os diversos cursos propostos e o crescimento ascendente do Programa, o NETI 
carece de estrutura física para sediar todas essas atividades. Como podemos ver na Grade de 
Horários do semestre 18-2 abaixo, os diversos cursos do NETI são destribuídos entre os centros 
da Universidade. Por falta de espaço e estrutura, todo  o semestre a secretaría do Núcleo tem 
o desafio de conseguir alocar suas oficinas em salas que estejam desocupadas ao redor do 
campus. A tarefa não é fácil, visto que existem pre-requisitos de acessibilidade  e  alguns cursos 
necessitam de  espaço físico apropriado (como aulas de canto, biodança, balé, meditação, etc).
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Além da falta de infraestrutura o NETI localiza-se na extremidade do campus 
(marcado em vermelho no mapa), perto de uma rua  arterial movimentada, 
com calçadas irregulares e nada integrado ao campus. O acesso é pela calçada 
externa e a parte de trás do edifício é envolta por cercas, dando as costas 
ao campus. Então além de não ter a oportunidade de permanecer no prédio 
por falta de espaços voltados ao aluno, ao sair do prédio encontram a  rua. 

LOCALIZAÇÃO

fig. 38

CCB - BL E, F, G

STU02

ETU02

CCB25

CCB20

PU04

ETU03

SEG02

ETU01

PU08

BIC08

CCB24

DAG06

PU09

PU07

BIC04

DAG03

BIC05

BIC01

DAG01

PU06

BIC02

BIC06

BIC09

BIC03

STU03

BIC10

DAG07
PU11

STU07

STU01

CCB22

CCB21

CTC20

CCB30

CCB26

CDS27

CCB23

CCB32

DAG07

CCB31

CTC24

CCB33

CCS12

CTC42

CCB29

PU10

MOR05

MOR01

MOR04

CA05

CA09

CA04

MOR03

CA08
CA06

CA02

CA03

CTC46

CA01

PU01

CTC45

CTC44

DAG08

STU05

STU09

MOR07

MOR08

STU04

PU10

CAIXA CASAN

DAG02

CTC32

CTC21

STU06

CTC19

PU03

STU08

CA07

BIC12

CTC27

CTC28

SUPERFÍCIES

CTC01

SBG02 CTC31

CTC17

CTC07

CTC14

CTC26

CTC38CTC25 CTC04

CTC02

CTC03

CTC05

CTC12

CTC11

CTC08

CTC30

CTC09

FND03

CTC39

CTC40

CTC16

FND03

CTC10

CTC43

CTC37

CTC47

CTC06

CTC13

DA
C0

3

DA
C0

2

DA
C0

1

D
AE

01

BU01

ECU01

C
C

E0
2

C
C

E0
1

REI01

FND04

R
EI

02

RU13
RU14

RU04

R
U

06

MUT01

MUT02

DAC04

TE
C

M
ÍD

IA

R
U

07

R
U

10
R

U
12

R
U

11SR
V0

9

CTC29

CCS03

CCS08

CCS04

CCS01

CCS05

CCS02

CCS09

CCS19

CCS13

CCS20

CCS21

CCS16
CCS22

CCS17
CCS18

CCS04

CCS24

CCS23

CCS29

SRV03

HU28

SRV01

SRV02

SRV08

CDS15

CDS12

CDS17

CDS25

CDS14

CDS24

CDS22

CDS08

CDS08

CDS26

CDS08

CDS05
CDS03

CDS29

CDS06 CDS19

CDS01

CDS02

CED01

MU11

CFH02

MU01

NDI01

MU12

CFH09

MU08

NDI02

CCB18

CCB17

CCB12

CCB28

SRV13

CDS09

CDS18

NDI07

CDS21

CDS08

CFM38

CCB15
CFH15SBG03

NDI04

CDS13

CDS11

CDS23

CDS28

CFH12

NDI05

CED03

NDI03

CFH10

CDS30

CED05

CED04

CDS10

CCB13

CDS16

CFH01

CDS08

CDS08

CDS08

CDS08

CFH07

MU10

MU05

MU09

CFH03

CFH16

NDI06

CFH08

MU07

CCB14

ESC01

CFM17

AVU03

CFM34

AVU04

MOR02

AVU06

AVU01

AVU07

AVU05

CSE04CFM18

CFM19

CFM24

CFM24

CFM35

CFM21

CFM36

CFM20

CFM27

CFM28

CFM25

CFM48

SRV12

AVU02
AVU08

CCJ02

CCJ01

CSE09

CSE10

CSE02

FND05

CSE01

CSE03

C
FM

01

CFM06

CCB10

CCB08

CCB05

CCB11

CCB07

CFM02

APU01

CFM04

CFM08
CFM07

CCB09

CCB45
CCB10

CFM05
CFM03

CFM15

CCB01

CCB19

CFM10

SEG01

CCB27

MUT03

CCE08
CCE24

CCB06

HU15

HU02

HU18

HU19

HU07HU04

HU03

HU05

HU06

HU08

HU11

HU09

HU27

HU14

HU10

CCS11
HU12

HU13

HU20

HU24

HU25

HU26

HU16

IST01

CTC49

HU22

HU23

HU33

BATERIA GAS

GAS

EXAUSTORES

EXAUSTOR

TANQUES

HU32

SRV14

CTC50

HU17

HU43

LOCALIZAÇÃO ATUAL NETI

TRINDADE

SERRINHA

CARVOEIRA

PANTANAL

CÓRREGO 
GRANDE



41
A localização do NETI torna-o uma entidade quase invisível aos olhos de quem caminha 
todo o dia pelo coração do campus. Segundo a coordenadora, Jordelina, a maior parte dos 
estudantes chega ao NETI utilizando transporte público, já que não existem muitas vagas de 
carro acessíveis aos alunos nas proximidades. 

Apesar da localização precária e falta de infra-estrutura, é visível o engajamento e iniciativa 
de diversos grupos de alunos do NETI de buscarem fazer parte da Universidade.
Todo o semestre buscam participar da SEPEX (Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UFSC), de apresentarem os trabalhos desenvolvidos em sala e de estarem presentes em 
eventos ao redor da Universidade.

Mesmo com participação ativa em eventos e projetos o NETI ainda é desconhecido para 
muitos alunos e membros da Universidade Federal de Santa Catarina.

fig. 39
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No mapa observamos, em amarelo, locais onde normalmente alguns cursos do NETI são 
ministrados, espalhados pelo campus, como vimos anteriormente. Esse desmembramento 
não impede os idosos de se increverem nas oficinas, principalmente por ser uma oportunidade 
de interagir com o restante da comunidade universitária.
 
Entretanto, distribuir as atividades da Terceira Idade pelo campus traz algumas problemáticas a 
serem discutidas, além da dificuldade de locomoção e falta de acessibilidade da Universidade, 
o campus é um lugar de dificíl orientação, especialmente se tratando de pessoas idosas. Este 
evento também acaba promovendo o desencontro entre os alunos do NETI,  reforçando a falta 
de integração dos participantes, impulsionado pela falta de espaços de convivência do prédio 
principal.

fig. 40
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5. PROPOSTA DO
 NOVO NETI

A partir da análise desses eventos, proponho 
construir uma nova arquitetura para o NETI 
e transferir sua localização atual para o 
centro do Campus. A proposta é a criação 
de um novo prédio que possa abrigar todas 
as atividades atuais do núcleo e permitir 
a expansão futura do programa. Uma 
construção que priorize a acessibilidade, 
qualidade de aprendizado, permanência, 
descoberta e integração dos alunos. 

 A nova localização do NETI tem como 
intenção promover a inclusão do idoso no 
meio universitário afim de estimular seu 
envolvimento com o aprendizado. Além dos 
espaços de aula e administração do NETI a 
proposta também inclui criar ambientes 
abertos à comunidade da UFSC. Dessa 
maneira busca-se a melhorar a vivência do 
campus e proporcionar a troca de vivências 
e conhecimentos entre idosos, jovens e 
adultos.
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NOVA LOCALIZAÇÃO

Transferir o núcleo de estudos da terceira Idade para a uma parte mais central da UFSC 
tem como objetivo chamar a atenção da comunidade universitária, e da cidade como 
um todo, para o NETI. Como resultado espera-se o fortalecimento do programa e 
empoderamento do idoso como portador de conhecimento e membro ativo na cidade. 

Através do aumento da participação e interesse dos universitários no NETI, viso incentivar a 
criação de outros centros com atividades semelhantes em Florianópolis. Como busco aumentar 
a visibilidade do NETI, integrar os idosos à UFSC e ao mesmo tempo criar novos espaços de 
uso coletivo, decidi que o melhor local seria algum terreno de amplo espaço no coração da 
Universidade. 

fig. 42
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PRAÇA DO
CONVIVÊNCIA
A “Praça da Cidadania”, originalmente 
desenhado por Burle Marx , é considerada 
o coração da Universidade. Por ela circulam 
diariamente milhares de estudantes,  
onde são instaladas exposições, feiras, 
ocorrem manifestações, eventos, etc. 
Uma parte da praça, a que mais se 
descaracterizou do projeto original, 
desmembrou-se, virando “Praça do 
Convivência”, nome originado por estar 
vinculada ao Centro de Convicências. 

Mesmo com o Centro de Convivências 
desativado e abandonado, a “Praça 
do Convivência” é hoje um dos locais 
com maior circulação de pessoas de 
toda a universidade.   A praça ganha 
vida principalmente nos horários 
de funcionamento do Restaurante 
Universitário, originandoo filas que 
podem chegar a contornar toda a praça, 
ou até mesmo se extender para fora dela.

É nesta praça que as festas universitárias 
são divulgadas, há comercialização 
de alimentos e onde a maior parte 
da vida “entre aulas” acontece. 

Apesar de sua ampla área verde e de possuir 
bancos e mesas, a Praça da Cidadania deixa 
a desejar quando falamos de ambientes 
de permanência. Apesar de ser uma das 
áreas com maior mobiliário urbano da 
Universidade, os bancos não suprem a 
demanda e poucos deles são sombreados. 
Outra carência da Praça do Convivência, que 
é também um défict  do campus em geral, é 
a ausência de áreas cobertas de lazer e estar.

fig. 43
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A praça hoje é conformada pelos centros: Centro de convivência, Centro de Cultura 
e Eventos, Restaurante Universitário, o Pronto 3D (Laboratório de Prototipagem) e o 
Prédio da Imprensa gráfica.  Após o fechamento do Centro de Convivências, algumas de 
suas funções foram atribuídas ao Centro de Cultura e Eventos da UFSC.  Hoje o Centro 
de Eventos é um dos poucos lugares de permanência cobertos da UFSC a atrai uma 
movimentação intensa durante o dia. Infelizmente, por não conter nenhuma relação visual 
ou espacial com a Praça, ele acaba funcionando quase como um “shopping metropolitano”. 

Diante disso percebo o potencial da Praça do Convivência, que não esta sendo 
valorizada pelos edifícios que a contornam. Ainda que abandonado, existem projetos 
que preveem a revitalização do prédio do Convivência, para que possa cumprir sua 
função original, que é de extrema importância para a comunidade universitária.
Analizando o espaço, sua articulação e seu potencial conclui-se que seria enriquecedor 
construir um edifício que estabelecesse uma relação direta com a praça e os demais 
prédios e  permitisse a livre apropriação pelos alunos. Busco então um espaço potencil 
para a construção de uma arquitetura que possibilite o uso coletivo diversificado, 
que reforce a centralidade da área e que abrigue todas as funções do NETI. 

fig. 44
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Segundo o Plano Diretor da UFSC,  o 
planejamento do Centro de Cultura e 
Eventos (CCE) contava com um programa 
extenso, que visava ocupar grande parte 
da  Praça da Cidadania e cumprir o 
papel de centralizador, buscando uma 
nova configuração para a área. Para essa 
conexão estava programada a reforma 
e alteração de funções do prédio da 
imprensa gráfica. O plano considerava, 
já naquela época, atividades de oficina 
gráfica como inadequadas para  estar no 
centro do Campus (Carlos et al., 2005).
Em 2004 o CCE foi concluído e a Imprensa 
Gráfica permaneceu no local, englobando 
ao prédio as intituições: AGECOM (Agência 
de Comunicação da UFSC) e o NUMA 
(Núcleo de Manutenção). Sua permanência 
em um local tão nobre, com uma arquitetura 
tão inapropriada, desvaloriza seu entorno 
e limita a capacidade e potencial da Praça. 

“Na outra lateral da Praça de Convivência 
foi construído um prédio de serviços, com a 
função principal de imprensa universitária, 
que já dividiu seus espaços com vários outros 
serviços da UFSC. Localizado no que era um 

dos limites da ocupação na época de sua 
implantação, evidencia a ausência de uma 
visão prospectiva e integrada do urbanismo 
do Campus, constituindo-se num acanhado 
edifício térreo, ocupando parte da área 
central, cuja função principal em nada 
justifica tal situação.” (Carlos et al., 2005).

Em razão disso, o terreno escolhido para
ser trabalhado é o atual prédio da Imprensa
Gráfca. A proposta inclui realocar as funções
de Imprensa Universitária, Agecom e Numa,
para outras localidades mais próximas das
vias externas em terrenos menos centrais. 

fig. 45

fig. 46
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O prédio da imprensa é uma construção térrea, com poucas esquadrias e sua arquitetura 
destoa do entorno. O edifício funciona como barreira física e visual pois interrompe um dos 
mais importantes eixos de caminhabilidade da UFSC. Dessa forma ele desvia a circulação de 
pessoas criando um corredor entre sua parede extena lateral e o Centro de Cultura e Eventos.  
O plano diretor em sua análise sobre as edificações da UFSC, ressalta a importância 
da relação dos edifiios com o campus e as ruas. Evidencia também que, para evitar o 
rápido esgotamento do solo,  precisamos priorizar a qualidade do ambiente edificado 
e evitar construções térreas.

Isto posto, sugiro a demolição do atual edifício da imprensa e proponho a construção de um 
prédio de 3 andares, com grande permeabilidade visual e térreo livre, funcionando como uma 
extensão da Praça. Será então uma estrutura coberta com equipamentos de uso coletivo, salas 
para o NETI e na parte externa a criação da “Praça do Livro” prevista pelo Plano Diretor.

“No sentido de reverter esse processo, o Plano Diretor propõe espaços hierárquicos de convívio, 
reforçando a centralidade do conjunto do espaço universitário (Praça da Cidadania), criando 
praças secundárias, onde se localizam os centros de convívio setoriais, preservando áreas verdes 
e destinando-as a espaços abertos de uso público. Somente a interação entre os membros da 
comunidade universitária pode estimular a crítica e o exercício de um fazer criativo.” (Carlos et 
al., 2005).

fig. 47 fig. 48
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IMPLANTAÇÃO

O prédio foi dimensionado de maneira 
que respeitasse a distâcia de 15 metros da 
margem do canal e mantivesse o limite do 
novo calçamento da praça. Propus a retirada 
do atual estacionamento próximo ao 
córrego que será substituído por uma área 
verde que passará por reflorestamento. 
Como previsto no plano diretor da UFSC 
o prédio da EGC (engenharia e gestão do 
conhecimento) será demolido, e o local será 
uma área de estacionamento para alunos do 
NETI. Ao lado do estacionamento criei uma 
praça com vegetação abundante voltada 
para contemplação e leitura, chamada Praça 
do Livro, que também havia sido prevista no 
plano diretor e optei por resgata-la. 
A edificação foi pensada para que não tivesse 
“fundos”, ou seja, que suas quatro fachadas 
estabeleçam uma relação importante com 
o entorno. O fluxo central da Praça do 
Convivência tem continuidade por dentro 
do vão livre do térreo. Esse fluxo continua 
para à ponte de travessia, a qual proponho 
nova localização e nova estrutura. Foi criado 
um “eixo literário” vertical que começa na 
livraria do Centro de Cultura e Eventos, 
passa pela biblioteca e sebo do NETI e por 
fim chega à Praça do Livro. 

Foram propostas em torno de 30 vagas de 
carro no estacionamento, mas a maior parte 
dos alunos do NETI utiliza o transporte 
público. O prédio fica a 270 metros de 
distância do ponto de ônibus com saída 
para a carvoeira e a 250 metros do ponto 
de ônibus com saída para o pantanal. Além 
disso fica mais próximo a outros centros 
onde os alunos NETI frequentemente tem 
atividade (200m dos ginásios do Centro de 
desportos da UFSC e a 200m da reitoria). 
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01. Praça do convivência 02. Centro de cultura e eventos 03. Novo NETI 04. Praça do livro
05. Estacionamento 06. Nova ponte sob o canal 

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1 : 500

N

02

01 03
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•  Revitalização da “Praça do Convivência” através de um edifício que interaja com 
o entorno, criando uma interface entre ele e a praça, valorizando a paisagem. 
•  Harmonizar e entegrar o NETI ao Centro de Cultura e Eventos, respeitando eixos 
visuais e fluxos de pedestre.
•  Proporcionar ambientes abertos cobertos de lazer, permanência e de 
comunicação. 
•  Inclusão social do idoso no meio universitário, os impulsionando a se apropriarem 
dos espaços.
•  Criar uma arquitetura com acessibilidade e que o edifício como um todo seja de 
fácil interpretação para que aqueles com dificuldade cognitivas. 
•  Promover a troca de conhecimento e experiências entre idosos, adultos e jovens. 
•  Criar ambientes flexíveis com configuração ímpar, que possam ser aproveitados 
por vários centros da UFSC que cacerem de espaços como estes. 
•  Usar a circulação vertical como diretriz, propondo escadas e rampas que sejam 
elementos convidativos a  explorar o edifício.
•  Circulação e acessibilidade são elementos principais e serão dimensionados 
para criar fluxo contínuo de passagem e conforto para os usuários com limitações.
•  Respeitar os eixos de fluxos de pedestres existentes na UFSC, criando uma 
arquitetura permeável e com bastante circulação de pessoas.

fig. 41

OBJETIVOS PROJETUAIS
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PROGRAMA
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O programa foi elaborado a partir de uma entrevista com a coordenadora do NETI, Jordelina 
Schier. Os ambientes propostos foram dimensionados e configurados para atender todas 
as atividades habituais do programa. As oficinas de Yoga, dança, ballet e biodança vão ser 
ministradas no Ateliê de dança e movimento, uma sala adaptada, com piso adequado, espelhos 
e ampla área livre. Já as oficinas de música do grupo “Canto Vozes da Ilha”, as oficinas de teatro 
do grupo”Chão de Estrelas” e qualquer atividade de instrumento musical ou barulho será 
ministrada na Sala de teatro e música. O chamado Auditório, na realidade, será uma sala ampla 
de apresentações e convenções, para todas as palestras e apresentações semestrais do NETI. 
Todas essas salas foram pensadas de maneira que poderão, também, ser aproveitadas pelos 
outros centros da UFSC nos horários vagos.

Além dos ambientes direcionados para os alunos, também foram propostos espaços que 
permitam o crescimento e desenvolvimento do NETI como entidade e dos grupos que fazem 
parte dele. Foi proposta uma sala para que os voluntários possam preparar suas aulas, esperar 
entre aulas e fazerem pesquisas afim de melhorar as disciplinas. A AMAG (Associação de 
Monitores da Ação Gerontologica) e o Centro acadêmico possuem salas individuais e para o 
restante existe uma sala compartilhada de “Apoio aos projetos”, como o CENETI. Os professores 
da UFSC que efetuam trabalhos de pesquisa no NETI também receram uma ampla sala 
compartilhada. A parte administrativa e de funcionários foi dimensionada conforme levamento 
no NETI atual. Foi proposto uma biblioteca para concentrar todo o acervo de pesquisa do 
NETI, assim como outras fontes de pesquisas relacionadas. Outra parte do programa propõe 
ambientes de uso compartilhados entre membros do Núcleo e os demais usuários da UFSC, 
criando locais de estar, de estudos, de lazer, dentre outros. 

PROGRAMA
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O PROJETO
A fim de respeitar os fluxos e criar 
permeabilidade visual em todas as intâncias 
foram projetados ambientes abertos e 
transparentes para dentro e fora do edificio.

Para valorizar o entorno, todos os 
pavimentos possuem sacadas  ao ar livre 
projetadas em balanço para fora do edifício. 
Foram escolhidas estruturas de Still frame 
envidraçadas como sistema de vedação 
e  propostos brises de proteção contra 
incidência de raios solares. A entrada de luz 
é de extrama imporância nos ambientes 
pois os idosos tem dificuldade de trabalhar 
apenas com luz artificial.  

Foram propostos largos corredores, 
aberturas e vazios entre modulos para que 
exista uma compreensão do edificio como 
um todo. Como os idosos tem dificuldades 
cognitivas o prédio foi projetado para que 
de todos os andares o usuário consiga ter 
uma visão de um “todo”. A rampa pintada 
de laranja também serve para que eles 
consigam rapidamente identificar seu 
percurso e se localizarem no edifício. 

Propus um bloco central de estrutura 
independente na fachada sudeste por 
questões prátics construtivas. Esse bloco 

engloba as escadas de incêndio, banheiros 
principais, elevadores, dutos de tubulação 
e ventilação. No último andar do bloco 
temos a casa de máquinas, reservatórios e 
maquinários de refrigeração de ar. Dessa 
maneira concentrei essas facilidades em um 
bloco independente que se comunica com o 
resto do edifício. 

A circulação foi parte do partido de 
projeto,  a idéia principal é que a circulção 
pudesse ser visível e que se integrasse 
a circulação de maneira a convidar as 
pessoas explorar o predio. A circulação 
vertical principal é através rampa que 
possui patamares e dimensões compatíveis 
para criar conforto. A circulação também 
acontece através de uma escada metálica 
na passarela central do edificio e também 
existem elevadores e escada de incêndio.
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Cobertura de vidro presa em estrutura metálica

Laje de cobertura, com camada de impermeabi-
lização.

Viga que conecta os pórticos

Estrutura independente : bloco de alvenaria com 
circulação vertical e baheiros

O Edifício é formado por dois módulos, 
cada um composto de 5 pórticos principais 
de concreto armado que sustentam as 
lajes através de tirantes. Uma passarela 
metálica treliçada une os dois módulos. 

Por cima temos a vedação com uma 
laje impermebilizada, com calhas que 
descem anexadas aos porticos de maneira 
camuflada. Por cima uma  estrutura 
de vidro da cobertura e suspensa....

Passarela metálica treliçada, parafusada em viga 
entre os pórticos

Tirantes que sustentam as lajes e são presas nos 
pórticos

Pórticos de concreto armado

Laje alveolar 

A ESTRUTURA
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ESQUEMA EXPLODIDO
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01. Sala de contação de história  - 19m²  02. Biblioteca -84 m² 03. Xerox - 4 m² 04. Dep. Sebo 6 m²    
05. Dep. biblioteca- 5 m²  06. Sala de projetos - 5 m²  07. Sebo - 44 m²  08. Guarita-  6m² 09. Dep. limpeza - 4 m²  10. 
Escada de incêndio - 22 m²  11. BWC fem - 33 m²  12. BWC masc - 33 m² 13. Secretaria - 23 m²  14. Almoxarifado - 6m²  
15. Centro acadêmico NETI - 11 m²  16. Sala de reuniões - 19 m²  17. Sala de apoio ao café - 16 m² 18. Coordenação- 
9 m²  19. Dep. de lixo - 5m² 20. Área cafeteria- 177m²
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N
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O térreo possue amplo espaço aberto de circulação onde podem acontecer apresentações, 
feiras, rodas de dança, entre outras atividades culturais. A distribuição dos ambientes nos 
espaços foram pensadas para que existisse uma continuidade e coerência de atividades de um 
mesmo caráter. Sendo assim o café foi proposto em frente a entrada da “praça de alimentação” 
do Centro de Eventos. Assim como foi pensando num eixo “literário”, uma continuidade da 
Livraria dentro do Centro de eventos, passando pela biblioteca e sebo do NETI, terminando na 
praça do Livro, uma praça voltada para a leitura, que tem face voltada para a editora da UFSC. 
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PLANTA 1º PAVIMENTO
N

21. Sala de estudos - 135 m²  22. Sacada - 71m²  23. Labneti - 32 m²  24. Sala de apoio aos projetos - 16 m² 25. 
Dep. materiais inutilizados - 9m² 26.  Sala AMAG - 9 m²  27. Copa funcionários - 19 m² 28. BWC fem -  16m²    
29. BWC masc - 16 m² 30. Passarela metálica- 90 m² 31. Escada de incêndio - 22 m² 32. BWC fem- 20m² 33. BWC 
masc - 20m² 34. Sala de voluntários - 15m² 35. Sala de professores - 29m² 36.  Espaço estar - 48m²  37. Área externa 
de troca intergeracional - 180m²
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O sala de estudos do primeiro andar se extende até uma ampla sacada com mesas e cadeiras, 
e sua esquadria retrátil pode ser recolhida, fazendo com que a parte interna da sala se integre 
com a sacada como se fossem apenas um ambiente. Todas as salas tem aberturas e vistas 
panorâmicas do entorno, e uma área aberta livre (37) foi designada com um palco e mobiliários 
para ser um ambiente de debates e conversas.
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38. Ateliê de dança - 85 m² 39. Sala de teatro e música - 58 m² 40. Sala de Permanência - 42m²  41. Vestiário  -  6m²    
42. Despósito - 4 m²    43. BWC - 4m²   44.  Área de elevadores - 13,3m²  45. Foyer / Centro de exposições -106m²  
46. Auditório - 145m²  47. Circulação externa - 192m² 48. Passarela metálica - 10 m²   49. BWC fem- 33m²   50. 
BWC masc- 33m²   51. Escada de incêndio - 22 m²  52. Salas de aula   -  206m²   53. Salas de aula - 65 m² 54. Hall de 
convivência - 165 m²
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O segundo andar concentra a maior parte dos ambientes e principais salas do programa NETI. As 
salas de aula do são compostas por diversos tipos de mobiliário, criando diferentes ambiências, 
com diferentes disposições de mesas e cadeiras em casa ambiente. Essas salas de aulas são 
separadas por um painél móvel, que permite modular o tamanho das salas conforme necessidade.
Todas essas salas foram pensadas de maneira que poderão, também, ser aproveitadas pelos 
outros centros da UFSC nos horários vagos. 
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 56. Casa de máquinas- 13m²   57. Escada de incêndio - 22 m²  58. Duto de ventilação da escada -  3,5m²   
59. Duto tubulações - 3,5 m² 60. Reservatório d’água - 34 m² 61. Sala de equipamento do Ar condicionado 
central - 33 m²

21 m 10 m 27 m
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PLANTA COBERTURA
N
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CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC
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Os fechamentos internos dos 
ambientes não são elementos 
estruturais, são paredes de 
gesso e em alguns casos 
apenas esquadrias de vidros. 

As esquadrias variam 
de abertura conforme 
necessidade e caracteristica 
do ambiente.  O forro de 
gesso possui 30 a 40cm de 
altura devido a tubulação 
do ar condicionado central.
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CORTE DD
ESCALA 1 : 50

Estrutura Still Frame com 
painéis de vidro

Brise metálico fixo

Vigas de concreto

Camada de impermeabilização 

Porta envidraçada de correr 
quatro folhas

Janela pivotante horizontal 3 
painéis de vidro

Forro de gesso rebaixado para 
passagem de tubulações

Contrapiso

Jardim externo

Calha metálica, conduz água até shaft 
que desce alinhada ao pórtico

Laje alveolar 

Pórtico concreto armado
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VISTA ATUAL OLHANDO DA SACADA DO FOYER DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PARA FORA. HOJE A 
VISTA É DA COBERTURA DO PRÉDIO DA IMPRENSA GRÁFICA

VISTA OLHANDO DA SACADA DO FOYER DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PARA FORA, APÓS CONSTRUÇÃO DO 
NOVO NETI.
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