INSUMOS

ATIVIDADES

PRODUTOS

Recursos Financeiros

Extensão

-CNPQ (1 Bolsa PIBIC
/UFPB)

- Favorecer aos idosos
institucionalizados (ASPAN) práticas
corporais com jogos expressivos e prédesportivos visando à melhoria na
qualidade do viver.

- 25 idosos participantes
do programa “Qualidade
do viver na velhice” da
instituição não
governamental (ASPAN).

- CAPES (1 Bolsa
Mestrado - UPE/UFPB)

REPERCUSSÕES
INICIAIS

- Melhoria da
autopercepção
do prazer na
qualidade do
viver

- 1 pesquisadora mestre
(GEPEC-UFPB)
- 1 mestranda do
PPGEF/UPE-UFPB

- 2 graduandos (GEPECUFPB)

- Avaliar a prazerosidade do idoso no
jogo do boliche;
- Avaliar a influência dos jogos prédesportivos na vitalidade do idoso
institucionalizado;
- Avaliar o movimento expressivo do
andar do idoso institucionalizado;
- Avaliar a criatividade no jogo com
idosos institucionalizados;
- Avaliar o programa “Qualidade do
viver na velhice”;
-Avaliar a sexualidade na velhice

- 3 TCC’s;
- 05 artigos em
periódicos;
- 02 publicações de
trabalhos completos em
anais de congressos
(nacional e
internacional);
- 1 capítulo de livro;
-1 Dissertação.

- Maior
envolvimento na
vivência do jogo
de boliche

Campo/Material
-Instalações das
instituições (UFPB e
ASPAN)
- Materiais e
equipamentos para a
pesquisa

Ensino
-Contribuir na formação inicial com
novas metodologias de ensino de
educação física para idosos.

- Formação de iniciação
científica (2 bolsistas, 2
voluntários)

- A influencia do
jogo na ampliação
da vitalidade do
idoso
institucionalizado
- A influencia do
jogo do boliche na
prazerosidade do
idoso
institucionalizado

Pesquisa

Recursos Humanos

REPERCUSSÕES
INTERMEDIÁRIAS

- Aprimoramento
da metodologia
de ensino dos
jogos para idosos
institucionalizado
s.

-Melhoria dos
deslocamentos e do
equilíbrio no
movimento
expressivo do andar

- Avaliação das
bases teóricas e
metodologia do
programa
“Qualidade do viver
na velhice”

REPERCUSSÕES
EM LONGO PRAZO

- Ampliação do
programa para
outras instituições
de longa
permanência e
outros grupos de
idosos da
comunidade.
- Ampliação para
outras faixas-etárias.

- A influência do
jogo na criatividade
do idoso;
- A influência do
jogo na
expressividade do
idoso;
- A influência do
jogo na sexualidade
do idoso.
- Aumentar o
número de bolsas,
ampliar para Probex
e Prolicen, envolver
mais mestrandos e
graduandos.

