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PERFIL PSICOSSOCIAL E HISTÓRICO DO IDOSO EM LOCAL DE ACOLHIMENTO- LAR 
S.RAFAEL/PRES.PRUDENTE 

 
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABRÍCIO SALOMÃO - CENTRO UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO - UNINOVE 
 

O envelhecimento populacional é, hoje, um proeminente fenômeno mundial. A população 
brasileira é, hoje, formada por cerca de 8% de idosos e, em nossa cidade estima-se em 10%. 
Estima-se que em 2050 a população idosa atinja 50% do total da população brasileira. O suporte 
dessa faixa etária tem sido preocupação de cientistas, sociólogos e pesquisadores, órgãos 
educacionais, conforme noticiários constantes na mídia. Objetivou resgatar o perfil histórico e 
socioeconômico de idosos em local de acolhimento, no município de Presidente Prudente, a fim 
de oferecer subsídios para pesquisas sobre idosos em vários aspectos (saúde, família, sociedade, 
psicológico, social).  Entrevista com questões abertas e fechadas. Faixa Etária: 2005 a 2013 e 2014 
houve uma queda brusca na porcentagem de idosos entre 81 e 90 anos e aumento significativo na 
população que compreende 71 a 80 anos, residente no Lar São Rafael. Sexo: A população 
predominante no Lar São Rafael é masculina, sendo sempre superior a 50%. Filhos: tendência de 
diminuição do número de filhos, acompanhando a tendência do perfil das famílias brasileiras de 
um modo geral. Trazidos para o Asilo: O acesso ao Lar São Rafael e permanência por conta 
própria, ainda mantém altos índices durante a pesquisa. Rendimentos: ajuda familiar aumentou 
nos últimos anos e houve uma diminuição de dependência exclusiva da aposentadoria. 
Procedência: A maior procedência é do Estado de São Paulo, embora haja procedentes de estados 
distantes. Frequência de Visitas: a frequência de visitas diminuiu significativamente nos últimos 
anos, permeada pela queda do número de filhos. Período no Lar: nota-se que houve queda na 
permanência no lar devido razões multifatoriais. Motivos que Incomodam: Entre os fatores que 
dificultam a permanência no lar, estão a saudade de conhecidos e necessidades de lazer que 
apresentam os mais altos índices percentis. Desejos: alta incidência de permanecerem no lar por 
conta própria, é também alta a vontade de sair deste, por motivos diversos sendo eles, solidão, 
limitação física, saudade da família, autonomia, falta de redes de relações que sirvam de 
referencia e, principalmente, a inserção em um processo de exclusão social. Os resultados da 
pesquisa desmitificam o que preconiza a Lei 8.842/94, do PNI - Plano Nacional do Idoso, 
regulamentada pelo Decreto 1948/96 estabelece direitos sociais, garantia de autonomia, 
integração e participação do idoso na sociedade. Tal como a Lei citada acima o artigo 3º que 
determina "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária". Os dados publicados 
darão visibilidade a essa parcela da sociedade, resgatando a autoestima desses idosos e, 
principalmente, despertar a sociedade a voltar o olhar com "respeito e dignidade" para com 
estes.    PROBIC     
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DOCUMENTAÇÃO DO CENÁRIO CULTURAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

TAÍNE PACO CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente projeto visa documentar fotograficamente acontecimentos culturais na cidade de 
Presidente Prudente no decorrer de um ano, e que posteriormente será apresentada à sociedade 
no formato de uma exposição fotográfica. A ação contribui para a divulgação da cultura existente 
na cidade e na região, estimulando, em última instância, a promoção de novos eventos culturais 
principalmente em Presidente Prudente. Documentar as várias formas de expressão cultural de 
Presidente Prudente. Identificar os principais eventos culturais da cidade. Levantar a importância 
da cultura e das ações culturais para a cidade de Presidente Prudente. A abordagem da 
documentação proposta é qualitativa, pois não é da natureza do projeto quantificar dados e 
realizar uma estatística, uma vez que essa extensão foca na fotografia cultural de uma cidade. Os 
eventos serão selecionados, entre shows, teatros, intervenções, e fotodocumentados a partir de 
uma lente Nikor 50mm, uma lente 18-105, e uma câmera Nikon D90, com fotografias coloridas e 
em preto e branco. Para compor a exposição, 2 ou, no máximo, 3 fotos de cada evento serão 
escolhidas.            
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A IMPORTÂNCIA DE SE DISCUTIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: RELATO DE UM RONDONISTA 
 

RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO CONSTANTINO BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA RAFAEL TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO LUCAS ZUNTINI DIAMANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Projeto Rondon (PR) é proposto pelo Ministério da Defesa em parceria com Universidades e 
Municípios. O intuito do PR é levar assistência para municípios precários em todo território 
nacional com trabalhos acadêmicos voluntários. Entretanto, não é só assistência, mas sim a 
capacitação de pessoas para que sejam multiplicadores. A Operação Bororos foi realizada no 
Estado do Mato Grosso, no período de 10 a 26 de julho de 2015, em 15 municípios da região. Na 
cidade de Acorizal, a 63 Km de distância da capital Cuiabá, foi umas das cidades a receber o PR, 
recebendo rondonistas da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). Responsáveis por trabalhar questões referentes a cultura, educação, 
saúde e direitos humanos, uma das atividades desenvolvidas pela equipe Unoeste foi a Oficina 
sobre Prevenção da Violência Doméstica.  Relatar a experiência como rondonista, ao discutir o 
tema Violência Doméstica.    Foi importante o trabalho para que a população participante fique 
atenta aos tipos de violência que acontecem - muitas delas não conhecidas entre eles, que muitas 
vezes só reconhecem a violência quando se trata de agressão física. A importância do PR para os 
acadêmicos e a experiência com uma realidade fora de seu local habitual é uma lição para toda a 
vida. É possível colocar em prática tudo o que você está estudando na universidade, bem como 
sair da zona de conforto e precisar estudar outros temas. Enfim: conhecer o "Brasil além dos 
livros" é muito gratificante, como acadêmico e pessoa.     Antes de ser apresentado o tema, foi 
feita uma sondagem na cidade - durante a viagem precursora - para saber os possíveis tipos de 
agressões já registradas na delegacia. Assim, foi elaborado um plano de ação que seria constituído 
por dois momentos, com o intuito de promover a discussão sobre o tema e, posteriormente, 
elaborar um questionário para identificação do risco familiar para a violência. Entretanto, devido à 
falta de público, infelizmente houve somente o debate e a discussão sobre a violência, em dois 
momentos distintos. No primeiro dia, foi realizada a apresentação para 3 pessoas, na forma de 
palestra aberta com troca de informações, com resultado bastante produtivo. Exatamente por 
serem poucas pessoas a participar, o interesse e a troca foi muito rica. O segundo momento foi 
realizado com 19 pessoas, que demonstraram grande surpresa com os dados estatísticos sobre a 
violência no Brasil. Inclusive, entre os participantes, apareceu um caso, ou seja, não estava longe 
da realidade deles.     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1150 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) 
 

MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ............................................. 1151 

 

  



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1151 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 

 
 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Sociologia    

 
 

MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

MARIANA POMPEI PINHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A mobilidade urbana é um dos aspectos principais no funcionamento do espaço urbano e 
representa um demarcador da condição e do desempenho das cidades. Por isso, as condições de 
deslocamentos através dos diferentes modais de transporte e as situações de integração entre 
eles, podem e devem ser adotados para resultar numa condição eficiente e coerente de circulação 
dentro da malha viária, bem como a previsão de soluções e melhorias nas condições de 
mobilidade urbana propostas através de planos, o que recentemente ocorreu no município de 
Presidente Prudente, que se deu no sentido de nortear a implementação mais frequente de 
modais alternativos como a caminhada e a bicicleta, enquanto organiza e remodela o modal 
rodoviário através de medidas para os carros particulares e para o transporte público coletivo. 

 


