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Atento a problemática vivida pela população idosa brasileira, o curso de Direito da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, elaborou o
projeto de extensão denominado UMI (Universidade da Melhor Idade), com
atividades voltadas especialmente para a pessoa idosa. A universidade aberta vem
funcionando há 2 anos obtendo um resultado positivo, visto que oferece aulas
curriculares duas vezes por semana, e cursos extracurriculares periodicamente,
tendo por objetivo principal integrar socialmente os idosos, valorizando o
conhecimento como caminho para que eles possam alcançar a longevidade com
qualidade de vida e saúde. O projeto proporciona a troca de experiência entre os
alunos da UMI e alunos da UFMS, estreitando ainda mais a relação dialógica da
Universidade com a sociedade. Isto se dá por meio de debates, aulas, oficinas que
valorizam o contexto de vida dos idosos. Há parceria entre a UMI e as entidades
protetoras dos idosos presentes em Três Lagoas tais como Centros de Convivência,
Asilos, Conselho Municipal do Idoso, Prefeitura Municipal, entre outros. O impacto
social do projeto tem grandes dimensões, uma vez que transforma a vida dos idosos
de Três Lagoas e Região, na busca de melhor qualidade de vida e de supressão das
desigualdades e preconceitos contra os viventes da terceira idade. A metodologia
utilizada no projeto baseia-se na linha pedagógica montessoriana que foi criada
pela educadora italiana Maria Montessori e tem como base a experiência concreta e
a observação. A idéia é que o aluno possa utilizar o conhecimento que já tem como
base para a abstração e, assim, buscar novos conhecimentos e experiências. O
projeto por envolver vários cursos do campus de Três Lagoas é multidisciplinar,
onde os assuntos abordados nas aulas são divididos em módulos, facilitando o
entendimento dos acadêmicos, mobilizando assim grande número de pessoas,
desde estudantes, professores até o poder público, por isso traz desenvolvimento
regional, bem como a participação marcante dos alunos junto às instituições para
formulação de políticas públicas orientadas aos idosos. O projeto tem uma relação
concreta com a pesquisa visto que foi publicado o primeiro livro da UMl e vem sendo
elaborado o segundo volume. Esse material auxilia os acadêmicos facilitando a
aprendizagem. Além disso a UMI realiza oficinas de teatro, coral, trabalhos manuais,
aulas de informática, cursos de línguas entre outros. É um espaço que estimula os
idosos a saírem de seu isolamento, por busca de conhecimento e sabedoria. Dessa
forma UMI é uma ferramenta para que o idoso esteja em constante processo de
aprendizagem, aberto a assimilar novos conhecimentos ao mesmo tempo e uma
forma deles interagirem com outras pessoas da sociedade.
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