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A inclusão do idoso no mundo universitário tem constituído um valor especial, pois a 

maioria dos idosos que participam das oficinas de inclusão digital não teve acesso a este 

mundo na juventude e na vida adulta. A permanência nas oficinas, independentemente 

do tempo que os idosos lá estejam, tem origem na necessidade de valorização da auto-

realização e no reconhecimento social. Já ficou comprovado através de uma 

investigação no PEAM-UNSE que idosos dão seguimento ao programa, ao contrario 

dos jovens que costumam desertar com maior freqüência (TAMER, 2013). As pesquisas 

têm revelado que idosos podem aprender a usar o computador, embora necessitem de 

aproximadamente o dobro do tempo que os adultos mais jovens (KACHAR, 2003). A 

tecnologia permite aos idosos a oportunidade de educação continuada e a distância, 

estimulação mental e bem-estar, colocando-os em contato com parentes e amigos, 

reduzindo o isolamento e auxiliando na reconstrução de sua identidade como cidadão do 

mundo. O presente projeto de extensão tem por finalidade a inclusão digital de idosos 

para dar o direito de eles usufruírem dos recursos tecnológicos a fim de se comunicar 

facilmente com parentes, amigos, estar informado dos acontecimentos do cotidiano no 

Brasil e no mundo. Além disso, oferecer a oportunidade de se sentir mais confiante, 

melhorar a auto estima, mantendo a mente ativa. Descobrir as próprias potencialidades, 

para incluir expectativas de um futuro com melhor qualidade de vida, pelo sentimento 

de integração na sociedade como cidadão produtivo. De acordo com o primeiro 

encontro ficou comprovado que o programa de inclusão digital colherá muitos frutos, 

pois os idosos afirmaram que estão lá por livre e espontânea vontade (BINA, 

CANDIAGO, 2013). 
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