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Renan Vinicius Aranha

O projeto de extensão 
intitulado “Inclusão 
Digital para a Melhor 

Idade”, promovido pelo curso 
de Ciências da Computação 
do Câmpus Jataí, utiliza o 
conhecimento dos acadêmi-
cos do curso para promover 
o acesso de pessoas na ter-
ceira idade a uma das mais 
importantes ferramentas de 
comunicação e de trabalho 
da atualidade: o computador. 

Idealizado pela pro-
fessora Deborah Silva Alves 
Fernandes, do Instituto de 
Informática (IF) da UFG, o 
projeto está agora sob a res-
ponsabilidade do professor 
Flávio Ferreira Borges, do 
Câmpus Jataí. A proposta 
tem a intenção de promover 
a inclusão digital e a melho-
ria na qualidade de vida das 
pessoas idosas ao reafirmar 

INTERIOR

Inclusão digital para a Melhor Idade em Jataí
sua capacidade de executar 
muitas atividades, além de 
orientar os primeiros con-
tatos com a máquina. Con-
forme a professora Deborah 
Fernandes, “o projeto tam-
bém dará a oportunidade 
aos estudantes de convive-
rem com as necessidades 
das pessoas idosas relacio-
nadas à tecnologia e tam-
bém de entenderem melhor 
a relação entre o homem e o 
computador”, declarou. 

Segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), das 
pouco mais de 88 mil pesso-
as que vivem no município 
de Jataí, aproximadamente 
nove mil têm acima de 60 
anos. Em todo o estado de 
Goiás, são cerca de 500 mil 
pessoas nessa condição. Por 
isso, iniciativas para atender 
essa parcela crescente da po-
pulação são extremamente 

bem-vindas. Os idosos que 
participam do projeto podem 
frequentar dois cursos: In-
formática Básica e Primeiros 
Passos na Internet.

Após o término do cur-
so, os que desejarem podem 
dar continuidade aos estudos 
em uma turma avançada, ou 
mesmo atuar como monitores 
em turmas iniciantes.“A sa-
tisfação é claramente notada 

nos rostos deles por saberem 
que são capazes de aprender 
depois dos 50, 60 anos. Por 
outro lado, percebe-se a tris-
teza pelo fato do ciclo de estu-
dos ter acabado. Parte deles 
a cobrança de que o projeto 
continue”, diz o professor Flá-
vio Borges.

Atualmente, os alunos 
Franciny Medeiros Barreto e 
Giancarlo Santana Batista 

Fleuri, do curso de Ciências 
da Computação, e Pedro Ma-
chado Vilela, de Engenharia 
Florestal, são responsáveis 
pelas aulas. “Quando eles 
fazem alguma coisa no com-
putador, por mais simples 
que seja, ficam muito felizes. 
Sentem-se realizados e que-
rem aprender para chegar 
em casa e mostrar à famí-
lia o que sabem”, declarou 
Franciny Barreto. E Gian-
carlo Batista complemen-
ta: “participar do projeto é, 
sem dúvida, a melhor e mais 
gratificante experiência que 
tive até o momento dentro 
da UFG. A determinação de 
cada idoso nas aulas, além 
de deixá-los capacitados 
para a utilização do compu-
tador, nos transmite a im-
portante mensagem de que 
nunca é tarde demais para 
aprender e nem cedo demais 
para ensinar”.
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Participantes do cursos de informática sentem-se gratificados  
com a oportunidade de descobertas do novo aprendizado

Fábio Gaio

Com o propósito de 
resgatar a memória do Câm-
pus Catalão (CAC), que com-
pletará 30 anos, no dia 17 de 
dezembro, a unidade fará, 
durante todo o ano, a cam-
panha Resgate da Memória, 
que pretende reunir diversos 
documentos que retratam a 
história do câmpus.

A coordenadora do 
Centro de Documentação 
e Arquivo (Cidarq), Flávia 
Velloso Alves, explica que, 
a partir da implantação do 
Cidarq em 2006, os docu-
mentos relativos ao câm-
pus passaram a ter um lo-

Câmpus Catalão comemora 30 anos com campanha de resgate histórico
cal apropriado para guarda e 
conservação. Como antes não 
havia esse local, Flávia Vello-
so acredita que pessoas liga-
das direta ou indiretamente ao 
CAC possam ter guardados em 
casa fotos, vídeos, documen-
tos administrativos ou jornais 
referentes à história da unida-
de. Por isso, ela faz um apelo 
para doação desse material ao 
Cidarq. Para a coordenadora, 
é importante que as comuni-
dades interna e externa parti-
cipem. Ela acrescenta que os 
registros de eventos realizados, 
arquivos da época da constru-
ção do câmpus ou de outros 
momentos especiais são de in-
teresse da universidade.

As doações podem ser 
encaminhadas diretamente ao 
Cidarq, localizado no subsolo da 
biblioteca do CAC. Também é 
possível agendar uma data para 
recolhimento do material pelo 
telefone (64) 3441-5335, de 2ª 
feira a 6ª feira, das 8h às 17h.

Como arquivista, Flávia 
Velloso acredita que a universi-
dade e a comunidade ganham 
com a realização da campanha. 
“É importante sabermos quem 
fomos para entender quem so-
mos e aonde queremos chegar”, 
avalia. Para ela, além do res-
gate da memória, a campanha 
promoverá a aproximação entre 
instituição e sociedade, o que 
permitirá ao Câmpus Catalão 

uma visão melhor sobre sua 
inserção e importância regional 
ao longo de 30 anos de história.

Histórico – A unidade aca-
dêmica de Catalão tornou-se 
Câmpus Avançado em 17 de 
dezembro de 1983, mediante a 
Portaria nº 189. Com esse ato, 
pretendia-se possibilitar à UFG 
uma participação efetiva no 
processo de desenvolvimento 
cultural e socioeconômico local, 
regional e nacional. Em 1986, a 
UFG e a Prefeitura de Catalão 
firmaram um convênio, dividin-
do a responsabilidade com a 
manutenção do câmpus, a fim 
de iniciar a oferta de cursos de 
licenciatura plena em Geogra-

fia e Letras. Novos cursos 
foram depois implantados 
no decorrer do período entre 
1988 e 1991, como licencia-
tura plena em Matemática e 
Pedagogia (1988), Educação 
Física (1990), bacharelado 
e licenciatura em História 
(1991), Ciências da Compu-
tação (1996). 

Atualmente, 367 ser-
vidores municipais e fede-
rais dão assistência a cerca 
de três mil estudantes ma-
triculados em 22 cursos de 
graduação, incluindo Admi-
nistração Pública na mo-
dalidade a distância (EAD), 
cerca de 20 especializações 
e seis mestrados.

Encontro 
debate o 
ensino de 
Filosofia
Luiza Mylena

As palavras aprender 
e ensinar foram as mais pro-
nunciadas nos três dias de 
duração do II Encontro Na-
cional de Ensino e Pesquisa 
em Filosofia (Enepefil) e do IV 
Encontro dos Estudantes de 
Filosofia da Cidade de Goiás – 
Eu Penso. Os eventos recebe-
ram estudiosos das Universi-
dades Federais de Uberlândia, 

da Bahia, de Santa Maria, da 
própria UFG e da PUC do Rio 
Grande do Sul. As atenções 
foram voltadas para a discipli-
na de Filosofia que tornou-se 
obrigatória no ensino médio 
brasileiro em 2008. 

Durante o evento essa 
obrigatoriedade foi o foco das 

palestras, mesas-redondas 
e relatos de experiência. A 
grande discussão foi em tor-
no da forma como a disci-
plina seria ministrada para 
alunos que muitas vezes só 
irão ver a Filosofia no 1º Ano 
do ensino médio. O que pode 
ser um problema, já que os 
estudantes podem apresen-
tar resistência por não te-
rem tido contato algum com 
a disciplina anteriormente. 
Estudantes e docentes recor-
reram à filosofia do conheci-
mento para entender mais 
sobre os processos de ensino 
e a aprendizagem pensando 
em maneiras que os estu-
dantes possam compreender 
melhor a Filosofia.

Os pesquisadores e os 

estudantes tiveram a opor-
tunidade de dividirem suas 
experiências sobre o ensino 
da Filosofia. As conversas 
eram informais reforçando a 
ideia filosófica que é possível 
aprender e ensinar ao mes-

mo tempo. Eles relataram 
as dificuldades encontradas 
em sala de aula, métodos 
utilizados para melhorar o 
ensino da disciplina e for-
mas de levar a Filosofia para 
o cotidiano dos estudantes.

Silvio Carlos,  
coordenador  

do curso 
de Filosofia 
no Câmpus 

Goiás

Ricardo de Carvalho (UFG) e 
Sérgio Sardi (PUC-RS), que 

proferiu palestra de abertura
do evento


