Projeto de Extensão
UNABEM – Universidade Aberta para Maturidade

Integrantes:
Leila Maria Suhadolnik Oliveira de Pádua Andrade – coordenadora
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade
Estadual de Minas Gerais Fundação de Ensino Superior de
Passos (1973) e graduação em História pela Universidade
do Oeste Paulista ( 1995) Possui Pós graduação em
História do Brasil pela Fafipa( 1992), História do Brasil
Contemporâneo pela Unifran(2000) e Artes Visuais pelo
SENAC
( 2009) Atualmente é professora titular da
Universidade do Estado de Minas Gerais( FESP) com
experiência nas áreas de História da América,
Historiografia, Técnicas do Trabalho Histórico, História da
Arte e Cultura Brasileira. Participou do Projeto Veredas de Ensino a Distância.
Coordena diversos projetos nesta mesma Instituição: Festival de Poesia, Canta
FESP interpretação e inéditas, Festival Hip-Hop, Professor nota A e Sucesso
Empresarial. É professora de História no Colégio Imaculada Conceição. É
coordenadora do projeto Universidade aberta para a Maturidade( Unabem).
Silvia Maria Oliveira Soares Maia - coordenadora
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Minas
Gerais Fundação de Ensino Superior de Passos (1976)
e graduação em Pedagogia pela Universidade
Estadual de Minas Gerais Fundação de Ensino
Superior de Passos (1994). Possui graduação em
Geografia pela Universidade do Oeste Paulista ( 1995)
Possui Pós Graduação em Didática e Planejamento do
Ensino Superior( 1992}.Possui Pós Graduação em
Geografia ( 1999). Possui Pós graduação em
Psicopedagogia ( 2001) Atualmente é professora titular
da Universidade do Estado de Minas Gerais( FESP) e
coordena diversos projetos nesta mesma Instituição:
Festival de Poesia, Canta-FESP interpretação e
inéditas, Festival Hip-Hop, Professor nota A e Sucesso Empresarial É
professora titular no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de MG. Tem
experiência na área de Geografia, Sociologia ,Antropologia , Fundamentos da

Educação e Impactos socioeconômicos. Participou do Projeto Veredas de
Ensino a Distancia. É coordenadora do projeto Universidade aberta para a
Maturidade( Unabem).
Tricia de Oliveira Silveira – secretária
Possui graduação em Secretariado Executivo Bilíngue pela
Universidade Paulista e Serviço Social em curso pela
FESP/UEMG, pós graduada em Gestão Organizacional de
Pessoas e Projetos pela FESP/UEMG, Graduada em Inglês
- Harvard University. Participa da ONG Deus Proverá desde
de 2007 como voluntária no projeto O Caráter Conta em
Passos MG. Possui experiência na área de serviço social na
3ª Idade. Foi vice-presidente do CMAS Conselho Municipal
de Assistência Social de 2010 a 2012. Atua
profissionalmente nos projetos: Festival Hip Hop da Paz,
Festival Canta FESP, Festival de Poesia, Festival Gospel, Festival Canta FESP
CPN, Professor Nota A, Sucesso Empresarial e UNABEM. Tradutora interprete
voluntária no Projeto o Caráter Conta Virginia Tech E.U.A. desde 2010.
Professores e Estagiários envolvidos no projeto
Professoras e Professores e estagiários envolvidos no Projeto FAPEMIG
sob a coordenação da Pro. Dra. Nilzemar Ribeiro de Souza para as
turmas entrantes de 2013 e 1014.
Idosos e idosas distribuídos em 5 salas perfazendo um total matriculado
de 231 pessoas.



Introdução
A UNABEM

Universidade aberta para a Maturidade é um

programa social gratuito voltado para a terceira idade. Foi
iniciado em 2006 tendo como idealizadoras as professoras Laura
Gianini, Leila Maria Suhadolnik O. Pádua Andrade e Silvia Maria
Oliveira Soares Maia.
Em 2008 o projeto ganhou a gratuidade e expandiu. Hoje
funcionamos com 5 turmas com alunos de 57 a 82 anos.
Matriculados temos 231 alunos com frequência de 70% nos dias
de aula.

O objetivo principal do curso é oferecer oportunidades para que a
pessoa desenvolva todas as suas possibilidades de convivência,
de aprendizagem, de lazer e de envolvimento com as questões
sociais e ambientais. E também oportunizar que faça resgates
contínuos de memória, de saberes e sabores, aumente sua autoestima e das pessoas com as quais convive reelaborando
continuamente o seu jeito de viver.
 A nossa pedagogia é a do prazer desenvolvida por professores
convidados e estagiários de vários cursos.


Objetivos
 Promover atividades intelectuais e físicas para as pessoas da
Terceira Idade, a reciclagem dos seus conhecimentos, criar e
manter

relações

sociais,

reuniões

culturais,

investigação

interdisciplinar e interuniversitária e, bem assim, materializar a
sua criatividade
 - Permitir às pessoas da terceira idade que sejam sujeitos e
agentes de sua promoção social, uma vez que, com o passar dos
anos, seus papéis e status foram se perdendo.
 - Proporcionar condições para o desenvolvimento do indivíduo e
para a sua integração na comunidade, reconhecendo seu
potencial de contribuição para com a sociedade e seus direitos
como cidadão.
 - Envolver a Universidade de forma interdisciplinar no tratamento
da questão da terceira idade, abrindo campo de atuação de
ensino, pesquisa e extensão.
 -Consolidar o compromisso social e político da FESP com uma
transformação modernizadora da sociedade.
 - Proporcionar atualização cultural aos participantes do curso.
 -Facilitar a manutenção de um fórum permanente de debate
acerca das questões relativas à maturidade.

 - Oportunizar espaços para tarefas inter e intragrupos, buscando
o intercâmbio de ideias, sentimentos e produção individual e
grupal.
 - Incentivar o trabalho voluntário e comunitário, como forma de
contribuição e produção social.
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