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Introdução: O projeto de extensão AtivaIdade oferece aulas de ginástica duas vezes por
semana com uma duração de 60 minutos/aula. Tais aulas são dirigidas à população
idosa com o intuito de promover um envelhecimento mais ativo e saudável, com foco
no desenvolvimento das aptidões físicas relacionadas à saúde. Além disso, inúmeras
pesquisas são realizadas, para Trabalho de Conclusão de Curso e Pesquisa de Iniciação
Científica, tendo como voluntárias as idosas participantes do projeto. Objetivo: Relatar
a experiência do desenvolvimento de pesquisa no projeto de extensão AtivaIdade.
Metodologia: Após aprovação no Comitê de ética, os trabalhos foram apresentados à
coordenadora do Projeto. Houve participação das aulas do Projeto com o intuito de
maior conhecimento das atividades desenvolvidas no mesmo, além de aumentar a
aproximação das possíveis voluntárias, o que possibilitou a identificação dos critérios
de inclusão e exclusão adotados nas pesquisas de Iniciação Científica e trabalho de
conclusão de curso. Assim, desenvolvemos durante dois anos consecutivos (2016-
2017) dois estudos com fomento da FAPEMIG, os quais foram conduzidos em
ambiente quente e temperado no laboratório de fisiologia do exercício.  Resultados: As
pesquisas realizadas no projeto foram de grande importância, pois permitiram
apresentações das mesmas no 39° Simpósio Internacional de Ciências do Esporte
(Celafiscs) em São Paulo e também nas 16ª e 17ª Semanas de Iniciação Cientifica. Tais
apresentações contribuíram muito para despertar ainda mais o interesse pela pesquisa.
Outro aspecto relevante refere-se ao aprendizado no manuseio de vários instrumentos
do laboratório, análise de dados e a organização de uma coleta. Adicionalmente, as
pesquisas demonstraram resultados importantes e eficazes, haja vista que identificamos
a necessidade da prática de exercícios em ambientes com temperaturas moderadas e
constante hidratação, a fim de evitar a desidratação e complicações cardiovasculares.
Conclusão: Conclui-se que o projeto de extensão AtivaIdade possibilitou o estudo e
desenvolvimento de pesquisas, fundamentais para o meu desenvolvimento acadêmico,
profissional e pessoal. 
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