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Introdução: Considerando que o lazer é um direito do cidadão, o curso de Educação
Física do UnilesteMG criou o projeto de extensão universitária intitulado: Recre-Ação,
que oferece atividades lúdicas à comunidade do  Vale do Aço através de vários
eventos. Assim, contribui para melhoria da qualidade de vida dos participantes ao
oportunizar momentos de alegria, descontração e interação social. No entanto, para que
tais benefícios sejam alcançados é necessário que os eventos sejam adequados e
atendam às necessidades e interesses do público participante. Nesse contexto, é
importante que os eventos realizados sejam avaliados, para garantir a sua qualidade e
melhoria. Objetivo: Identificar o perfil dos participantes dos eventos realizados no 1º
semestre de 2011 pelo Projeto Recre-Ação e analisar a percepção subjetiva dos
participantes e dos profissionais das instituições onde os eventos aconteceram quanto
aos estudantes que implementaram as atividades, as atividades propostas e a
organização dos eventos. Metodologia: A amostra foi composta por 62 indivíduos,
sendo 10 idosos de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 19
profissionais e visitantes desta ILPI,onde aconteceram quatro Tardes Recreativas, além
de 33 idosos do Projeto Ativaidade onde realizou-se o Carnaval do Unileste. Para
pesquisa de opinião, foram utilizados questionários específicos a cada evento. Estes,
foram elaborados pelos pesquisadores e permitiam avaliação de vários itens em muito
bom, bom, ruim e muito ruim. Quando necessário, foi utilizado método de entrevista
estruturada permitindo a participação de idosos com dificuldade de leitura ou escrita.
Foi utilizada estatística descritiva através do programa SPSS 14.0. Resultados: No
evento Carnaval do Unileste a amostra (n=33) foi composta por 30 mulheres (91%) e 3
homens (9%),  média de idade de  66,87±8,91 anos. Tanto os estudantes que
realizaram as atividades quanto a organização do evento foram considerados muito
bons por 97% dos entrevistados e bons por 3%. Todos os entrevistados avaliaram as
atividades propostas como muito boas. Nas Tardes Recreativas realizadas na ILPI a
amostra dos idosos(n=10) apresentou média de idade de 67,83±11,81 anos e
predominância masculina (60%). Os estudantes e a organização do evento obtiveram a
mesma avaliação: bons (80%) e muito bons (20%). As atividades realizadas foram
consideradas  boas por 60% e muito boas por 40% destes idosos. Nesta ILPI
profissionais e visitantes(n=19), cuja idade média foi de 41,53±19,73 anos (68%
mulheres e 32% homens), avaliaram os eventos realizados. 58% dos entrevistados
classificaram os estudantes como muito bons, e 42% como bons. As atividades e a
organização foram consideradas muito boas (74%) ou boas (26%).  37% ressaltaram
que tais ações são importantes por promover a integração e bem-estar dos idosos, entre
outros fatores. Demonstrando satisfação com a parceria e interesse pela continuidade
do projeto. Conclusão: No primeiro semestre os eventos realizados atenderam
predominantemente a idosos, em sua maioria mulheres, sendo as atividades, a
organização e os estudantes avaliados como muito bons ou bons. É importante
salientar o grande apreço e interesse pelo projeto demonstrado pelos responsáveis pela
ILPI onde aconteceu a maioria dos eventos.
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