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Apresentação 

O Projeto “Valorização, acolhimento e promoção de saúde para idosos 
no município de Jataí” consiste em uma ação de extensão destinada a cerca de 
120 idosos que residem ou frequentam o Residencial Vila Vida. Localizado no 
Setor Dom Abel, o Residencial é mantido pela Prefeitura Municipal e por doações 
e trabalhos voluntários, possuindo 30 casas onde residem 34 idosos. Outros 
idosos, por volta de 100, frequentam o Centro de Convivência, principalmente 
para participarem do tradicional baile realizado uma vez por mês, assim como 
para participam de algumas atividades, como oficinas de artesanato. 

O Projeto, desenvolvido de agosto a dezembro de 2019, objetivou 
desenvolver ações que colaboraram para o acolhimento, para a valorização e 
para a promoção da saúde, que resultarão em melhor qualidade de vida e no 
envelhecimento saudável dos idosos moradores e visitantes do condomínio Vila 
Vida. O acolhimento é a contenção emocional e social do sujeito, por meio da 
escuta e da afetividade. A valorização dos idosos é o reconhecimento de seu 
potencial e suas experiências. A promoção da saúde, seja física ou mental, é o 
estímulo à melhoria da qualidade de vida dos idosos. Assim, compõem o conjunto 
dessas ações cuidados com a saúde bucal, exercícios físicos, dança, xadrez, aulas 
de informática, desenho, escuta, roda de conversas e leituras, valorização dos 
saberes populares e da culinária e cuidados com alimentação saudável e com o 
meio ambiente.  

Em síntese, a proposta do Projeto Valorização, Acolhimento e 
Promoção da Saúde para Idosos no Município de Jataí está alinhada à política de 
Extensão do IFG, busca atender às demandas sociais apresentadas ao Câmpus 
Jataí, pretende contribuir, de maneira multidisciplinar e integrada, para o 
processo formativo dos estudantes extensionistas e, principalmente, objetiva 
promover a melhoria da qualidade de vida dos idosos atendidos. 

Este folheto resulta das ações do Projeto e foram executadas por 
frequentadores do Vila Vida, durante o concurso Culinário, realizado em outubro 
de 2019, constituindo importante forma de resgate e valorização da culinária 
regional. 
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