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Introdução: A lei 13.632/2018 incluiu o termo educação ao longo da vida como
integrante da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), visando o acesso
ao ensino fundamental, médio e superior as pessoas com idade igual ou superior aos
60 anos. Em 2011 em uma parceria entre a Universidade do Oeste de Santa Catarina
– Unoesc, e a Prefeitura Municipal de Chapecó foram abertas vagas e inscrições para
o oferecimento de um curso superior para esse publico visando a efetivação desse
direito proporcionado maior dignidade e acesso a cidadania ao público idoso.
Objetivo: Geral: A presente pesquisa objetiva demonstrar a partir de dados a
Universidade da Melhoror Idade de Chapecó como uma forma de efetivação da
educação ao longo da vida prevista na lei 13.632/2018. Específicos: Pesquisa voltada
a compreensão dos direitos fundamentais e principalmente dos direitos dos idosos
relativo a educação presente no estatuto do idoso e em leis complementares
proporcionando a fundamentação teórica. Método: 1- Reunião entre orientador e
orientando visando a implementação do plano de ação; 2 -Acesso a indivíduos que
possuam material iconográfico e documentos , entrevistas com os frequentadores da
UMIC; 3 – Reunião de documentação e confecção de artigos; Resultados: Até o
momento chegou-se a compreensão que a UMIC além de proporcionar a
efetivação do preceito legal 13632/2018 também está proporcionando o acesso a
cidadania a esse grupo Conclusão: O projeto denominado A UNIVERSIDADE DA
MELHOR IDADE DE CHAPECÓ UMIC COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA LEI
13.632/2018 VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA vem demonstrando
como que por meio da educação a cidadania pode ser usufruida pelo grupo alvo
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do programa como também que a lei 13642/2018 está permitindo além de um
crescimento intelectual uma maior integração entrre os idosos proporcioonando que
esses tenham sua dignidade ressaltada.
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