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Resumo
Trata-se do relato de experiência exitosa do “Programa de Inclusão Digital e
Promoção Social da Terceira Idade”. O objetivo principal deste programa foi
promover a inclusão digital de pessoas da terceira idade, oferecendo ações
complementares que dialoguem com outras áreas como a dança, culinária, estudo
de línguas estrangeira e empreendedorismo. O Programa foi aprovado e
contemplado com recursos financeiros no total de R$ 282.915,85 no Edital do
Programa de Extensão Universitária 2016 (PROEXT-MEC/SESu). Para
operacionalização do programa o Campus Ceilândia do Instituto Federal de
Brasília - IFB executou no 2º semestre de 2016 e em 2017 as ações: seleção de
bolsistas; cotações de preços; aquisição dos itens orçados; definição da equipe
docente; elaboração dos planos de ensino e material didático, capacitação para os
bolsistas; inscrição dos alunos; montagem do kit do aluno; editais para oferta dos
cursos de informática, inglês, espanhol, dança, coral e concurso de culinária;
organização da mostra de talentos, entregas de certificados, dia do idoso e I
CEINEPE (evento de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFB Campus Ceilândia);
escrita do livro “Inclusão Digital para 3ª Idade” e organização do livro “Histórias
com Sabor”. Como resultados do programa, destacamos: a baixa evasão em
todos os cursos ofertados; o atendimento a mais de 1.000 pessoas entre alunos
matriculados, comunidade interna e externa; publicação dos livros “Inclusão Digital
e Histórias com Sabor”; 2 edições da Mostra de Talentos (2016 e 2017); Cursos
básicos de: Informática Básica, Dança, Espanhol e Inglês, e 2 Concursos de
Culinária. Também oportunizou aos bolsistas dos cursos superiores de licenciatura
e graduação do IFB, uma vivência com o mundo além da sala de aula, aplicandose o conhecimento adquirido e fortalecendo-se os processos pedagógicos através
da articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
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Abstract
It deals with the report of successful experience of the "Program of Digital
Inclusion and Social Promotion of the Elderly". The main objective of this program
was to promote the digital inclusion of the elderly, offering complementary actions
that dialogue with other areas such as dance, cooking, foreign language study
and entrepreneurship. The Program was approved and contemplated with
financial resources totaling R$ 282,915.85 in the Call for Extension Program 2016
(PROEXT-MEC / SESu). In order to operationalize the program, Campus
Ceilândia of the Federal Institute of Brasília - IFB executed in the second
semester of 2016 and in 2017 the actions: selection of scholarship holders; price
quotations; acquisition of budgeted items; definition of the teaching staff;
preparation of teaching plans and didactic material, training for fellows; student
enrollment; student kit assembly; edicts to offer the courses of computer science,
English, Spanish, dance, choir and cooking contest; organization of the talent
show, certificate delivery, day of the elderly and I CEINEPE (event of Education,
Research and Extension of IFB Campus Ceilândia); writing of the book "Digital
Inclusion for the 3rd Age" and organization of the book "Stories with Flavor". As a
result of the program, we highlight: low evasion in all courses offered; the service
to more than 1000 people among enrolled students, internal and external
community; publication of the books "Digital Inclusion and Stories with Flavor"; 2
editions of the Talent Show (2016 and 2017); Basic courses in: Basic Computer
Science, Dance, Spanish and English, and 2 Cooking Contests. It also provided
the scholarship holders of IFB's undergraduate and graduate courses with an
experience with the world beyond the classroom, where the acquired knowledge
was applied, strengthening the pedagogical processes through the articulation
between teaching, research and extension.
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