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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(   )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

JORNAL DA UATI: trazendo a informação para mais perto dos idosos 

 

Rita de Cássia da Silva Oliveira (soliveira13@uol.com.br)1 

Paola Andressa Scortegagna (paola_scortegagna@hotmail.com)2 

Mirella Leal Mello (mirellalmello2410@hotmail.com)3 

 

Resumo: A necessidade da informação faz parte do dia a dia de todos, inclusive dos idosos que na maioria das 

vezes não estão inseridos completamente nas novas tecnologias como os jovens e ficam por dentro das notícias a 

partir de conversas ou mesmo pelo bom e velho jornal impresso. Produzir esse jornal dentro do ambiente em que 

eles passam a maior parte do tempo, a UATI, além da socialização, faz com que eles se sintam participativos em 

algo que ficará documentado para sempre contando de certa forma a história desse período da Universidade Aberta 

para a Terceira Idade e de seus alunos. Para que a comunicação ocorra precisa-se de habilidade, paciência, atenção 

e demais fatores, que precisam estar ainda mais presentes quando se trata de um idoso. A comunicação não está 

unicamente na verbal, mas também em imagens, gestos, símbolos. O idoso se sente de fato protagonista quando 

oferece um depoimento ao jornal ou está presente em alguma fotografia. O jornal além de produzir a comunicação 

entre eles e os demais, faz com que sintam mais participativos no meio. 

 

Palavras-chave: Jornal. Universidade Aberta para a Terceira Idade. Informação. 
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Acadêmica do curso de Jornalismo; mirellalmello2410@hotmail.com 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Jornal da UATI (Universidade Aberta para a Terceira Idade). 

PROJETOS VINCULADOS 

Universidade Aberta para a Terceira Idade. 

PÚBLICO-ALVO  

               Idosos que frequentam a UATI e a sociedade que têm acesso ao jornal por conta de 

sua disponibilidade na secretaria. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

               Ponta Grossa-PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

               Na UATI, com sua secretaria localizada no campus central da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

               Manter os idosos informados sobre o que está acontecendo e além disso, promover a 

convivência deles com os estudantes que produzem o jornal em conversas e entrevistas, inclui-

los nas atividades e fortalecer a comunicação dentro da UATI.  

O Jornal UATI é um projeto de extensão do Programa Universidade Aberta para a 

Terceira Idade (UATI) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Criado em 2007, em parceria 

com o Departamento de Comunicação, atuam acadêmicos de Jornalismo e Pedagogia, os quais 

são responsáveis pelas reportagens, entrevistas, redação, fotografia e diagramação, sob 

orientação das professoras responsáveis (OLIVEIRA, SCORTEGAGNA, 2015).  

A impressão do Jornal é feita pela imprensa universitária. O jornal tem edição trimestral 

e está ininterrupto desde sua criação. Esta ação extensionista objetiva produzir um jornal 
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segmentado para a terceira idade, que atenda as demandas de informações, discussões, 

interesses dos alunos, professores e coordenação da UATI, além de contribuir para divulgação 

das ações realizadas pela UATI para a comunidade acadêmica e externa.  

São realizadas reuniões periódicas para a definição das atividades, dos temas e produção 

do jornal. Há também, um espaço reservado para publicação de textos produzidos pelos idosos. 

O jornal contribui para a formação de jornalistas, possibilitando a prática da redação e ações 

correspondentes à produção de um jornal impresso. Colabora para a formação de pedagogos, 

pela inserção de acadêmicos num espaço educacional para o idoso, problematizando as 

demandas deste público e propicia a interação entre acadêmicos dos cursos e a relação 

intergeracional. 

OBJETIVOS 

Informar os idosos que frequentam a UATI e os demais sobre as atividades realizadas 

com e para eles, já que o jornal está disponível na secretaria para todos. Promover o 

protagonismo do idoso dentro dos projetos de extensão, além das aulas, viagens e eventos em 

que a participação já é comum. 

 

METODOLOGIA 

                Entrevistas com idosos e professores da UATI para compor com seus depoimentos 

os textos do jornal, presença nos eventos realizados todos os anos como festa dos calouros e as 

aulas e palestras na própria universidade, além dos arquivos fotográficos das viagens realizadas. 

Conversas com os próprios alunos para compreender suas opiniões e questionamentos. 

 

RESULTADOS 

A produção de um jornal segmentado para a terceira idade, em especial para os alunos 

da UATI, atende os interesses e necessidades de informação e discussão dos temas referentes  

ao idoso, além de contribuir para a formação dos alunos de Jornalismo e de Pedagogia, que 

participam nas diferentes etapas de produção e edição de notícias para esta faixa etária.  

O jornal existe há 12 anos e contribui para uma reflexão sobre a produção de notícias 

para o idoso, propiciando maior visibilidade e superação de preconceitos referentes a esta faixa 

etária. Concomitantemente contribui para estudos e pesquisas cientificas, como trabalhos de 
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TCC, elaboração de páginas na internet. O Jornal UATI é um ótimo campo de exercício do 

jornalismo cidadão, público e especializado.  

Estimula a reflexão sobre a atividade profissional dos acadêmicos envolvidos, suas 

possibilidades e expectativas bem como o enfrentamento das dificuldades típicas da profissão. 

Gaspari e Schwartz (2005, p.74) apud Acosta (2012, p.168) afirmam que:  

Com maior acesso à informação e a participação ativa em diferentes vivências, 

outra marca da sociedade globalizada, o idoso vem tendo oportunidades, nos mais 

diversos âmbitos, inclusive no contexto do lazer, de ressignificar sua existência, 

sua aprendizagem, sua importância como cidadão detentor de direitos e garantias 

legais, seu envelhecimento, sua própria velhice e os níveis de sua efetiva 

participação dentro da sociedade. 

 

Neste ano de 2019, uma edição do jornal foi finalizada e outra está em processo de 

finalização. Duas outras edições estão programadas para o segundo semestre, considerando 

datas importantes como o mês do idoso que precisam ser documentadas.  

 

FOTO(S)              

Figura 1 – Jornal da UATI  

 
Legenda: capa do Jornal da UATI, edição 01 de 2019.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                O jornal da UATI é bem aceito pelos alunos e professores, já que registra os 

acontecimentos, eventos, viagens, aulas e tudo que transforma a vida de quem frequenta. Além 

disso, contribui para a disseminação de informações, estimula a discussão dos temas de 

interesse do público idoso, sobre o processo de envelhecimento e velhice, bem como sobre o 

reconhecimento da terceira idade enquanto grupo etário ativo e participativo.  

Este projeto, em conjunto com as demais ações do Programa UATI, colabora 

significativamente para uma ação transformadora sobre os preconceitos que revestem a velhice 

e o processo de envelhecimento, a medida em que considera o idoso como um sujeito ativo e 

que instrumentalizado com informações e conhecimentos tem condições reais de atuar enquanto 

protagonista de sua vida. Logo, a continuidade do programa da UATI é muito importante para 

que se prossiga com essa perspectiva de valorização do idoso, em que este sujeito está inserido 

no espaço da universidade, com a possibilidade de melhoria da qualidade de vida, aquisição de 

conhecimentos, ampliação de espaços de convivência social, além de estabelecer relações 

intergeracionais, com os acadêmicos da graduação que atuam no programa.  Assim, para Lima 

e Viegas (1988) apud Guidetti e Pereira (2008, p.120), os indivíduos apresentam um caminhar 

variável no horário do envelhecimento e, portanto, considera-se o envelhecimento um processo 

biológico, conceituado culturalmente, socialmente construído e conjunturalmente definido, 

conduzindo-nos à ideia fundamental de que, se a velhice é o destino biológico do homem, ela 

é vivida de forma muito variável consoante o contexto que se insere. 

APOIO 

                Universidade Estadual de Ponta Grossa e Fundação Araucária. 
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