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O projeto UNAPI (Universidade Aberta para Pessoas Idosas) tem como
princípios norteadores estudos realizados sobre velhice, envelhecimento
e longevidade. Uma demanda dos participantes é integrar-se no mundo
tecnológico que os circunda, considerando suas necessidades e
possibilidades de aprendizagem. O subprojeto UNAPI - TECNOLOGIAS
busca proporcionar capacitação aos bolsistas e equipe de coordenação,
de forma a integrar e registrar as ações realizadas em um ambiente
virtual, ao mesmo tempo em que oferece oficinas específicas sobre o uso
de tecnologias (aplicativos, sites etc.) em função das demandas do grupo.
A oficina ?Aplicativos para Celular? foi oferecida a duas turmas com 10
participantes cada, no período de maio a junho de 2019. A oficina foi
construída em conjunto com os participantes, a partir de suas demandas,
e realizada em cinco encontros, quando foram abordados temas como:
sistemas operacionais, agenda, contatos; ligações via aplicativo;
aplicativos de gerenciamento; aplicativos de localização; GoogleDocs e
questões vinculadas à segurança dos dados. Na aval iação, os
participantes relataram a apropriação dos recursos explorados e
demonstraram interesse em continuar a trabalhar, conhecendo outras
possibilidades de uso do seu celular, o que gerou a demanda pelo
oferecimento de  novas turmas em 2019/2. A partir de julho, passou-se a
trabalhar com o grupo interessado em criar um canal de vídeo no
YouTube, para apresentar entrevistas e vídeos sobre envelhecimento.
Primeiro, as alunas realizaram o curso ?Como produzir vídeos com
celulares e tablets?, disponível no Lúmina/UFRGS. Selecionadas por
terem maior habilidade com as tecnologias, o grupo foi constituído por 8
alunas. Visando manter a privacidade das produções, foi criado espaço
específico no Moodle Acadêmico, onde as alunas puderam publicar suas
produções. Nos quatros primeiros encontros realizados , as alunas
realizaram as atividades propostas nos Módulos 1 e 2 do curso, e
gravaram vídeos para experienciar as técnicas e dicas apresentadas no
curso. O professor Francisco Milanez, autor do curso, tem acompanhado
essas produções e enviado suas orientações, através da professora
responsável. Após a conclusão dos quatros módulos, está prevista a
realização de oficina presencial, visando esclarecimento de dúvidas e
exploração de recursos de edição de vídeo no celular. Na continuidade,
as alunas irão elaborar os roteiros para as gravações das entrevistas,
participarão da criação do canal do YouTube e aprenderão a publicar
seus vídeos na internet. Todas essas atividades contaram com a
participação de bolsista voluntária, que acompanhou as publicações dos



alunos, organizou o mater ia l  no Moodle,  enviou mensagens e
orientações, auxiliou na confecção dos tutoriais e manual da oficina de
apl icat ivos,  bem como par t ic ipou dos encontros presencia is ,
apropriando-se de estratégias pedagógicas para o ensino de idosos.


