
                                                 
 

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título: Projeto Memórias de uma Vida 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 Identificação da Entidade Proponente 

NOME DA ENTIDADE PROPONENTE: Instituto Teológico Padre Giuliano 

NOME FANTASIA/SIGLA: ITEPAGI 

CNPJ: 18.569.264.0001-26 

ENDEREÇO: Rua Rosa Francisca, nº 196, bairro Centro. 

CIDADE/UF: Alto Santo/CE 

CEP: 62.970-000 

 

2.2 Dados do Representante Legal da Proponente 

NOME: Cleison Luis Rabelo 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ORGÃO EXPEDITOR/ DATA DE EXPEDIÇÃO: 

99010090923/SSP-CE/01-07-2009 

CPF: 737.068.093-20 

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: Rua Rosa Francisca , nº196, bairro Centro. 

CIDADE: Alto Santo/CE 

CEP: 62970-000 

TELEFONE: (85) 9 9900 6262 

E-MAIL: cleisonrabelo@hotmail.com  

 

2.3 Responsável pela Elaboração do Projeto 

NOME: Sâmara Roberta Bessa Pinheiro 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ORGÃO EXPEDITOR/DATA DE EXPEDIÇÃO: 

2001030040182/SSPCE/26-06-2001 

CPF: 014.168.343-03 

ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: Rua Joaquim Rogério Cabó, 171, 1º andar, Centro 

CIDADE: Alto Santo/CE 

TELEFONE: (88) 9. 97420300 

E-MAIL: samarabessa.as@hotmail.com 

UF: Ceará / CEP: 62.930-000 

mailto:cleisonrabelo@hotmail.com
mailto:samarabessa.as@hotmail.com


                                                 
 

FORMAÇÃO: Assistente Social – CRESS 4645 

 

2.4 Responsável pela Execução do Projeto 

NOME: Gelma Maria Napoleão da Costa 

CARTEIRA DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EXPEDITOR/ DATA DA EXPEDIÇÃO: 

2002098078582. SSP/CE. 11/09/2002 

CPF: 034.409.303-43 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua: Frei Lamberto, nº 68, bairro Centro 

CIDADE/ UF/ CEP: Alto Santo/CE – 62970-000 

TELEFONE: (85) 9 96527597 

E-MAIL: financeiroitepagi@hotmail.com 

FORMAÇÃO: superior incompleto 

 

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O Instituto Teológico Padre Giulianno (ITEPAGI) é uma associação civil sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e duração 

indeterminada, dedicada ao desenvolvimento de projetos sócioeducativos e de 

capacitação profissional. Com sede na rua Rosa Francisca da Silva, nº 196, bairro 

Centro, no município de Alto Santo, estado do Ceará, o ITEPAGI foi projetado e 

fundado pelo Professor Cleison Luis Rabelo, no dia 03 de junho de 2013. 

O ITEPAGI tem por finalidade a elaboração e execução de projetos na área 

de educação, cultura e assistência social, o desenvolvimento de cursos de nível 

básico e superior em nível de graduação e pós-graduação, bem como a geração de 

tecnologias voltadas para o interesse social e o desenvolvimento das comunidades 

em geral. Para o cumprimento desta finalidade o ITEPAGI desenvolverá as 

seguintes atividades: 

I – Promover, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, atividades 

relacionadas direta ou indiretamente com a educação e o desenvolvimento de 

tecnologias sociais e respectiva difusão e transferência ao setor produtivo. 

II – Promover o maior acesso possível à informação e aos meios para adquiri-la, 

entendendo a democratização da informação como direito social básico; 



                                                 
 

III – Atuar junto às comunidades, através de projetos de assistência e promoção 

social, educacional e de fomento às políticas sociais, visando a geração de trabalho 

e renda e o desenvolvimento sócio-econômico; 

IV – Promover e apoiar a formação de recursos humanos, incentivando a 

atualização profissional e seu aperfeiçoamento técnico, sobretudo nas áreas 

relacionadas às novas tecnologias, bem como estimular a experimentação de 

modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio e 

emprego; 

V – Promover o desenvolvimento humano, a ética, a paz, a democracia e outros 

valores universais, estimulando a criação de mecanismos de inclusão social e 

construção da cidadania, de forma autônoma, ou mediante parcerias e intercâmbios 

com organizações não governamentais, universidades, poder público e iniciativa 

privada; 

VI – Prestar serviços de consultoria e assessoria, nas áreas de sua atuação, a 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

VII – Desenvolver campanhas educacionais para prover as comunidades de 

instrumentos necessários ao estabelecimento de políticas de prevenção e proteção 

às crianças, adolescentes e idosos. 

VIII – O ITEPAGI manterá institutos e uma Faculdade de Graduação, Pós-

Graduação, Mestrado e Doutorado nas mais diversas áreas. 

Atualmente, o ITEPAGI vem desenvolvendo outros projetos sociais voltados 

para a comunidade altosantensse, podendo destacar Memórias de uma Vida, 

destinado a trabalhar a valorização da pessoa idosa; e o Projeto de Contação de 

Histórias, que objetiva trabalhar a leitura com crianças envolvendo-as de maneira 

lúdica e estimulando seu desenvolvimento educacional. 

Nesse sentido, o ITEPAGI está expandindo campo de atuação a outros 

municípios do Vale do Jaguaribe. Além da sede, o ITEPAGI está presente nos 

municípios de Tabuleiro do Norte, Iracema e Potiretama, no estado do Ceará. 

 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

No intuito de manter e promover a qualidade de vida preservando a 

autonomia e mantendo a independência dos idosos, o Projeto Memórias de uma 

Vida vem atender suas principais demanda incentivando o envelhecimento ativo, 



                                                 
 

preservação da motivação, o respeito e a dignidade aos usuários no sentido de 

manter os cuidados com a saúde, a cidadania, tornando-os protagonistas no espaço 

familiar e comunitário, a fim de evitar seu isolamento. 

Assim, a proposta desse projeto é ofertar atividades multidisciplinares para a 

comunidade acima de 60 (sessenta) anos de idade, através da participação em 

grupos coordenados por profissionais das mais diversas áreas de atuação que 

proporcionem aos usuários envolvidos a potencialização da sua saúde 

biopsicossocial. Dessa forma, além da intervenção direcionada a comunidade 

altosantensse, o Projeto Memórias de uma Vida possui um caráter acadêmico, 

despontando como um espaço propício ao desenvolvimento de ações de pesquisa e 

extensão universitária pelos estudantes dos cursos de graduação em Serviço Social, 

Educação Física, Administração e Pedagogia, bem como da pós graduação em 

Psicopedagogia. 

É seguindo essa perspectiva, que o Projeto Memórias de uma Vida está 

pautado, principalmente, pela multidisciplinaridade, pois percebe a pessoa idosa 

como sujeito dotado de direitos fundamentais a serem preservados, como cidadãos 

ativos e capazes de manterem-se protagonistas da sua própria história. Estimula o 

envolvimento de outros atores comunitários, dos mais variados segmentos, como 

forma de exercitar a ideia do uso dos direitos, fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, e da ampliação do horizonte de interação da pessoa idosa. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é 

um fenômeno mundial. Em 1950 era cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já 

em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 milhões de 

pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de idosos por ano. Segundo projeções 

estatísticas, em 2050, a população idosa será de 1,9 bilhão de pessoas, montante 

equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade, ou um quinto da população 

mundial. Uma das explicações é o aumento, verificado desde 1950, de 19 anos de 

esperança de vida ao nascer em todo mundo.  

Tais números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas de 60 

anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação será de uma para 



                                                 
 

cinco em todo mundo, e de uma para três nos países desenvolvidos, as 

consequências do crescente número de idosos implicam em aumento das 

demandas sociais e passam a representar um desafio político, social e econômico. 

Mediante o quadro exposto, percebemos que o tema envelhecimento, antes 

pertencentes ao domínio da geriatria e gerontologia, começou a ganhar espaço em 

outras áreas de conhecimento. Apesar dos avanços tecnológicos na área médica da 

geriatria, tudo o que se consegue até o momento é retardar alguns dos efeitos do 

envelhecimento em nosso organismo. De tal sorte que o declínio físico e muitas 

vezes intelectual, como consequência do envelhecimento, continua sendo um 

grande desafio para a ciência e uma preocupação constante em diferentes áreas de 

estudo.  

Nesse sentido, o envelhecimento populacional aliado à falta de políticas 

públicas voltadas a essa nova realidade mundial, vem preocupando todos os 

segmentos da sociedade. Por isso, faz-se necessário uma concentração de esforços 

nas diferentes áreas profissionais, objetivando um maior conhecimento sobre o 

fenômeno do envelhecimento e, principalmente, como envelhecer de forma 

saudável, priorizando esses esforções na manutenção da independência e 

autonomia do indivíduo. Sabemos que a inatividade é o elemento que mais 

compromete a qualidade de vida na terceira idade. 

Nessa perspectiva de atuação, que o ITEPAGI, como polo capacitador, 

gerador de conhecimento e formação acadêmica, oferece todos os indicativos para 

oferecer essa intervenção de forma multidisciplinar nessa faixa etária da população. 

Segue a ideia de articular ações que viabilizem um resgate da autonomia do ser, 

trabalhando ao mesmo tempo todos os aspectos individuais e coletivos do idoso. 

Foi pensando nisso, que se formulou a proposta do Projeto Memórias de 

uma Vida com a intenção de oferecer as pessoas acima de 60 anos atividades 

físicas, artísticas e culturais de manutenção da saúde biopsicossocial e resgate da 

sua qualidade de vida. Possui, também, uma proposta aberta, de maneira a ofertar 

para a comunidade acadêmica um espaço para ações de pesquisa e extensão 

universitária, nas diversas áreas de conhecimento, desde que demonstrem interesse 

por estudos acerca do envelhecimento humano. 

 

 



                                                 
 

6. PÚBLICO ALVO 

O público que deverá ser atendido diretamente pelo Projeto Memórias de 

uma Vida são idosos, de ambos os sexos, na faixa etária de 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais. Os encontros acontecerão no final da tarde, seguindo pelas primeiras 

horas da noite. 

Como ponto de partida do projeto optamos por inserir os idosos residentes 

no centro da cidade. Posteriormente, a proposta é expandir para bairros 

circunvizinhos, principalmente, Jardim I e II, Pão de Açúcar e Tibolo, provocando 

assim, um processo de socialização mais efetivo. 

Contudo, como o projeto se propõe a realizar uma abordagem interventiva 

das mais diversas áreas do saber, a meta inicial é trabalhar com 25 idosos. Meta 

essa que pode ser ampliada com o decorrer da execução, pois a principal intenção é 

criar um espaço de fortalecimento de vínculos e estreitamento dos laços familiares e 

comunitários.  

 

7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo Geral 

Promover a qualidade de vida proporcionando vivências que estimulem a 

autonomia, bem como a manutenção da saúde biopsicossocial das pessoas idosas 

do município de Alto Santo-CE. 

 

 7.2 Objetivos Específicos 

 Buscar promover a qualidade de vida no processo de envelhecimento; 

 Estimular o desenvolvimento e manutenção da autonomia; 

 Potencializar a manutenção da identidade do idoso quanto a sua 

historicidade, crenças e valores; 

 Promover ações que favoreçam o bem estar emocional por meio da 

valorização da sua auto estima; 

 Possibilitar troca de experiências, interno e externamente, aumentando a 

participação familiar e engajamento comunitário; 

 Oportunizar a comunidade acadêmica um espaço amplo e plural para 

intervenções, debates e pesquisas acerca do envelhecimento humano. 



                                                 
 

8. METODOLOGIA 

O Projeto Memórias de uma Vida tem o objetivo de acompanhar 25 (idosos), 

como idade de 60 (sessenta) anos ou mais, residentes no município de Alto Santo-

CE, em uma turma única. Antecedente a formação do grupo, será realizado um 

trabalho de busca ativa com intuito de inserir e sensibilizar aquelas pessoas que 

apresentam maiores limitações para se ausentar do ambiente domiciliar. 

Para tanto, os encontros ocorrerão semanalmente, com duração de 2 (duas) 

horas, iniciando no final da tarde e encerrando nas primeiras horas da noite. Essa é 

uma estratégia para facilitar a participação e manter a assiduidade de todos. O 

projeto terá duração de um ano, e como parte inicial será realizado o planejamento, 

elaboração, levantamento dos materiais necessários para execução, estrutura e 

disponibilidade do espaço físico, ficando, posteriormente, o processo de busca ativa. 

A equipe contará com o apoio e parceria de órgãos públicos municipais, em 

especial, a Secretaria Municipal de Saúde, através das Agentes Comunitárias de 

Saúde, e da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de 

Referência de Assistência Social, para identificação e localização do público alvo. 

Cada encontro será iniciado com atividades físicas, que podem ser aeróbica, 

dança, ioga, entre outras. As atividades serão devidamente orientadas por um 

profissional, que irá desenvolver métodos e procedimentos adequados para o 

trabalho com idosos, no sentido de manter e/ou melhorar o estado de saúde física 

dos envolvidos. 

O segundo momento dos encontros consistirá nas atividades em grupo, que 

serão proporcionadas por profissionais de diversas áreas do saber. A cada semana 

será desenvolvido ações com abordagens diferenciadas, seja por um psicólogo, 

artista plástico, músico, artesão, assistente social, ator, entre outros. 

O profissional da psicologia irá contribuir com a formação de um grupo 

terapêutico, visando oferecer um espaço de discussão, levando em conta as 

experiências de cada integrante, trabalhando suas emoções e motivações de forma 

a resgatar a auto estima, auto imagem e auto conceito de cada um. Já as atividades 

culturais serão orientadas por profissionais da arte plástica, musica e teatro, que irão 

contribuir para o afloramento das sensibilidades criativas e sociabilidade. Em relação 

a música, o trabalho será realizado por meio de oficinas de musicalização, como 

maneira, também, de resgatar modos e costumes, e sua consolidação se dará com 



                                                 
 

a formação de um coral. Assim, a assistente social se insere nesse contexto para 

promover palestras, debates, bem como outros momentos de reflexão em torno do 

acesso aos direitos sociais, civil e políticos inerentes a pessoa idosa, garantidos pelo 

Estatuto do Idoso, objetivando potencializar o exercício da cidadania e torna-los 

protagonistas da sua própria história. Ultrapassando o espaço das aulas, o 

profissional da área de Serviço Social contribuirá com a interlocução entre idosos, 

famílias e comunidade, na busca pelo fortalecimento desses vínculos. Profissional 

esse que poderá identificar fragilidades nessas relações e promover mecanismos de 

superação destas. 

Nessa perspectiva, para que essas atividades sejam consolidadas e 

efetivamente realizadas o planejamento das atividades com a equipe técnica 

ocorrerá semanalmente. Com exceção do apoio administrativo, todos os demais 

profissionais que deverão se inserir e dá suas contribuições ao Projeto Memórias de 

uma Vida será de maneira voluntária.  

Por fim, o processo de avaliação será contínuo com os profissionais 

envolvidos na proposta e os idosos usuários. A avaliação com os profissionais será 

no momento inicial aos planejamentos e com os idosos, semanalmente. Avaliar 

sistematicamente a execução do projeto, principalmente com o público alvo, se torna 

uma forma eficiente de perceber os impactos sentidos, além de provocar possíveis 

alterações na programação para melhor atender as demandas e necessidades que 

poderão surgir no decorrer do ano. Portanto, o Projeto Memórias de uma Vida tem 

uma proposta consolidada, mas ao mesmo tempo flexível e aberta, se tornando 

capaz de acrescentar qualquer outra atividade não prevista, desde que seja 

requisitada pelos próprios idosos, proporcionando, com isso, acolhida, conforto e 

maior assiduidade do publico.  

Dessa forma, a proposta para culminância do Projeto Memórias de uma Vida 

será uma noite de avaliação geral, troca de vivências, homenagens às pessoas que 

contribuíram para o sucesso. Haverá, também, apresentações culturais, como 

música e dança, e exposição artística dos materiais confeccionados nas oficinas de 

arte. Essa culminância tem como objetivo de ser voltada para familiares e toda a 

comunidade altosantensse, além de envolver usuários de outros projetos ofertados 

pelo ITEPAGI, promovendo um grande encontro comunitário e intergeracional.  

 



                                                 
 

9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Elaboração do 

projeto; 

Planejamento 

inicial; 

Levantamento de 

materiais; 

Busca ativa; 

Análise de 

infraestrutura. 

x            

Reuniões de 

levantamento do 

público; 

Busca ativa; 

Visitas nos 

domicílios. 

 x x          

Atividades físicas.    x x x x x x x x x 

Oficinas, 

palestras, grupo 

terapêutico; 

   x x x x x x x x x 

Acompanhamento 

com família. 

   x  x   x  x  

Planejamento das 

atividades. 

x x x x x x x x x x x x 

Avaliação das 

atividades. 

x x x x x x x x x x x x 

Culminância do 

projeto. 

           x 

 

10. METAS 

 Manter 100% dos participantes assíduos do começo ao fim do projeto; 

 Garantir frequência mínima de 80% dos participantes; 

 Visitar 100% das famílias envolvidas em seus domicílios; 

 Garantir que 80% dos idosos, após a conclusão do projeto, se insiram em 

outros serviços, programas e/ou projetos direcionados para o segmento; 



                                                 
 

 60% dos idosos ocupando outros espaços sociais; 

 40% dos idosos com saúde física, mental e biológica conservada; 

 50% dos idosos conhecendo e acessando seus direitos principalmente os 

previdenciários e aqueles previstos no Estatuto do Idoso. 

 

11. RECURSOS HUMANOS 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO CH 
SEMANAL 

Gelma Maria Napoleão da 
Costa 

Superior incompleto Coordenação 10 hrs 

 

Salvo o apoio administrativo, acima mencionado, o Projeto Memórias de 

uma Vida contará com apoio de profissionais: 

 Educador Físico; 

 Psicólogo; 

 Assistente Social; 

 Enfermeiro; 

 Terapeuta Ocupacional; 

 Músico; 

 Ator (teatral); 

 Artesão; 

 Artista Plástico, etc. 

 

12. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

A equipe contará com o apoio e parceria de órgãos públicos municipais, em 

especial, a Secretaria Municipal de Saúde, através das Agentes Comunitárias de 

Saúde, e da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de 

Referência de Assistência Social, para identificação e localização do público alvo. 

 

13. IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

O Projeto Memórias de uma Vida terão seus encontros realizados na sede 

da Faculdade Regional Jaguaribana (FRJ), que está localizada na rua 31 de Março, 

S/N, no bairro Centro do município de Alto Santo. Para as atividades físicas será 



                                                 
 

necessário um espaço amplo, ventilado, com piso antiaderente para prevenir 

pequenos acidentes, de preferência a céu aberto. 

Para realização das abordagens em grupo será necessário uma sala ampla 

e ventilada, que possua um quadro branco, vinte e cinco cadeiras e um birô. Para 

execução das atividades multiprofissionais o levantamento do material didático será 

feito, semanalmente, a cada planejamento. Além disso, itens serão necessários para 

manterem-se permanentemente disponíveis para equipe, sendo eles: 

 Colchonetes; 

 Caixa de som; 

 Pen drive; 

 Data show; 

 Notebook; 

 Materiais de expediente; 

 Extensão; 

 Adaptador tipo “T”. 
 

 


