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Objetivos da disciplina (de acordo com o projeto pedagógico do curso): 

Discutir as bases conceituais do envelhecimento populacional, da gerontologia biopsicológica, 
biomédica e social. Oportunizar a compreensão dos elementos constitutivos da área de 
concentração em gerontologia. 

Carga horária (de acordo com o projeto pedagógico do curso): 60 horas 

Conteúdo programático (de acordo com o projeto pedagógico do curso): 

UNIDADE 1 – Bases Conceituais do Envelhecimento Populacional 

1.1. Aspectos demográficos do envelhecimento populacional 

1.2. Envelhecimento populacional no Brasil 

1.3 História da gerontologia no Brasil 

UNIDADE 2 – Bases Conceituais da Gerontologia Biopsicológica 

2.1 Envelhecimento biológico 

2.2 Aspectos psicológicos associado ao envelhecimento 

2.3 Teorias do envelhecimento biológico 

UNIDADE 3 – Bases conceituais da saúde da pessoa idosa 

3.1 Saúde e funcionalidade global – independência e autonomia 

3.2 Fragilidade e síndromes geriátricas 

3.3 Cuidado no fim da vida/tanatologia e bioética 

UNIDADE 4 – Bases Conceituais da Gerontologia Social 

4.1 Políticas públicas sociais e de saúde de atenção à pessoa idosa 

4.2 Suporte familiar e social  

4.3 Violência intrafamiliar e maus tratos contra a pessoa idosa 
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Descrição do plano 

Metodologia: 

O desenvolvimento total da disciplina será de modo remoto, com base na Resolução 

024/2020/UFSM. A disciplina será ministrada por meio de aulas não presenciais 

síncronas e/ou assíncronas, as quais serão: 

a) Atividades não presenciais assíncronas por meio de videoaulas com apresentações 
de slides e vídeos com conteúdo teórico e reflexões. Também será disponibilizado 
estudos dirigidos referentes ao conteúdo da disciplina, via formulário eletrônico cuja 
sua apresentação também comporá a frequência e avaliação dos mestrandos. 

b) Atividades presenciais síncronas com a participação dos pós-graduandos por meio 
de apresentações, seminários e esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo. 

A metodologia será majoritariamente da sala de aula invertida, na qual os mestrandos 

deverão assistir e estudar os conteúdos delimitados pelo professor, anotar os pontos 

relevantes e as dúvidas para posterior discussão. As dúvidas deverão ser sanadas com 

o professor e demais colegas por meio do fórum nas aulas síncronas. 

 

Cronograma de atividades1: 

CRONOGRAMA DE AULAS  

Conteúdo (carga horária) Data ATIVIDADES 

1ª Parte – Profa Ivana BM da Cruz   

Unidade 1- Bases Conceituais do Envelhecimento 
Populacional – (1-4) 

03/11/20 Atividade síncrona 
via Zoom  

Unidade 1- Bases Conceituais do Envelhecimento 
Populacional – Leitura e atividade de interpretação de 
textos  (4 artigos científicos) (5-8) 

s/data Atividade assíncrona  

Unidade 1- Bases Conceituais do Envelhecimento 
Populacional – Discussão dos textos (9-12) 

10/11/20 Atividade síncrona 
via Zoom  

Unidade 2 – Bases conceituais da Gerontologia 
Biopsicológica (13-16) 

17/11/20 Atividade síncrona 
via Zoom  

Unidade 2 – Bases conceituais da Gerontologia 
Biopsicológica: Leitura e atividade de interpretação de 
texto (4 artigos  científicos) (16-20) 

s/data Atividade assíncrona  

Unidade 2 - Discussão dos textos (21-24) 24/11/20 Atividade síncrona 
via Zoom  

1ª Atividade avaliativa da disciplina (estudo dirigido) (25-
28 

s/data Atividade assíncrona  

Recuperação de atividades (29-30)  A combinar Atividade síncrona 

 
1  Destacar atividades que serão desenvolvidas em situação de docência orientada, 

quando houver; as atividades a distância, quando previstas no PPC e aprovadas nos 

respectivos colegiados de curso; bem como os eventuais afastamentos do professor. 
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via Zoom  

2ª Parte – Profa Marinês T Leite   

Unidade 3 – Bases conceituais da saúde da pessoa 
idosa (31-34) 

 

01/12/20 Atividade síncrona 
via Google meet ou 
Moodle - 

Unidade 3- Bases conceituais da saúde da pessoa idosa 
– Leitura e atividade de interpretação de textos  (artigos 
científicos) (35-38) 

s/data Atividade assíncrona  

Unidade 3- Bases conceituais da saúde da pessoa idosa 
– Discussão dos textos (39-42) 

15/12/20 Atividade síncrona 
via Google meet ou 
Moodle 

Unidade 4- Bases Conceituais da Gerontologia Social – 
Leitura e atividade de interpretação de textos (artigos 
científicos) (43-46) 

s/data Atividade assíncrona 

Unidade 4 – Bases Conceituais da Gerontologia Social - 
– Discussão dos textos (44-48) 

16/01/2021 Atividade síncrona 
via Google meet ou 
Moodle 

Unidade 4  – Bases Conceituais da Gerontologia Social - 
Leitura e atividade de interpretação de textos (artigos 
científicos)  (49-52) 

s/data Atividade assíncrona 

Unidade 4 – Bases Conceituais da Gerontologia Social - 
– Discussão dos textos (52-56) 

02/02/21 Atividade síncrona 
via Google meet ou 
Moodle 

2ª Atividade avaliativa da disciplina (estudo dirigido) (25-
2 (57-58) 

s/data Atividade assíncrona 

Recuperação de atividades da 2 parte da disciplina (59-
60)  

A combinar Atividade síncrona 
via Zoom  

   

 

 

Atividades práticas2: 

Não poderão ser realizada atividades práticas devido a pandemia do Corona vírus. 

Atividades práticas extensionistas3: 

Não poderão ser realizada atividades práticas devido a pandemia do Corona vírus. 

Critérios de avaliação4: 

 
2  Descrever como serão desenvolvidas as atividades práticas (práticas como componente 

curricular e atividades de campo), quando previstas no PPC, bem como o(s) local(i)s onde será(ão) 
desenvolvida(s), se diferente(s) do indicado na oferta da disciplina. 
3  Descrever como serão desenvolvidas as atividades práticas extensionistas, quando previstas 

no PPC, bem como o(s) local(i)s onde será(ão) desenvolvida(s). 
4  Descrever os critérios e as datas de avaliação, bem como as atividades de recuperação, 

quando houver. 



 

 

Aa avaliação será composta por duas atividades: (1) participação de todas as atividades 
síncronas que envolvem leitura, interpretação e discussão dos textos; (2) realização de estudo 
dirigido a ser disponibilizado via formulário google referente ao conteúdo. Para os alunos que 
não conseguirem participar da atividade (1) está prevista aula de recuperação (2h) com data a 
combinar, no qual será disponibilizado mais um estudo dirigido complementar;  

A nota será composta pela média das avaliações da primeira e segunda parte da disciplina. 
Alunos que não realizarem ou recuperarem as atividades são passíveis de reprovação.  

 

Informações complementares5: 

Lembramos que, nos Programas de Pós-Graduação o aluno só pode ter até 2 reprovações, 
caso contrário é automaticamente desligado do Programa. Caso você tenha algum problema 
para acompanhar a disciplina, você pode trancar a mesma (em período hábil de acordo com o 
Calendário acadêmico da FSM).   

 

 

Santa Maria, 03 de novembro de 2020. 

 

 

____________________________ 

Profª Drª Ivana Beatrice Mânica da Cruz 

Docente Responsável 

 

____________________________ 

Nome e carimbo 

Coordenador(a) do Curso 

 

 
5  Listar bibliografias adicionais a serem trabalhadas na disciplina, quando houver. 


