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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 (soliveira@uepg.br)1 

Paola Andressa Scortegagna (paola_scortegagna@hotmail.com)2 

Mirella Leal Mello (mirellalmello2410@hotmail.com)3 

 

Resumo: O jornal da UATI é um projeto de extensão e tem por finalidade trazer informações para os idosos 

participantes da Universidade Aberta e os demais que tem acesso a ele. Além disso, é muito importante inserir 

esses idosos no que é produzido, quando os mesmos participam de alguma edição ou dão depoimentos sobre 

experiências que tiveram. Cada vez mais os idosos estão sendo incluídos em sociedade, superando situações de 

isolamento e preconceito, afinal, suas histórias de vida sempre são valiosas e eles sempre estão dispostos a 

contribuir com os conhecimentos que possuem. Com as novas tecnologias, muitos idosos se mostram curiosos 

para compreender o que está acontecendo. Apesar disso, o jornal, mesmo sendo um meio de comunicação mais 

antigo, continua sendo o mais tradicional para essa geração. Apesar da pandemia e das dificuldades deste período 

de isolamento, a UATI está mantendo os idosos informados por meio das redes sociais. 

Palavras-chave: Jornal. Universidade Aberta para a Terceira Idade. Idoso.  

 

 

 
1 Coordenadora da Universidade Aberta para a Terceira Idade; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Pedagogia; 

soliveira@uepg.br 

2 Professora da Universidade Aberta para a Terceira Idade; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Pedagogia; 

paolascortegagna@hotmail.com 

3 Extensionista do Jornal da Universidade Aberta para a Terceira Idade; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

Acadêmica do curso de Jornalismo; mirellalmello2410@hotmail.com 
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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, em Ponta Grossa/Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A pandemia mudou os rumos que o projeto Jornal da UATI tomaria esse ano, mas ele 

existe desde 2007 para manter os idosos informados do que está acontecendo na própria UATI 

e também para que os demais que tem acesso ao material, possam conhecer melhor o que é 

realizado por eles em todas as atividades anuais e demais projetos. 

Essa é a primeira vez que não foram produzidas edições impressas. Antes, eram 

realizadas reuniões para que fosse decidido o conteúdo do jornal e como se encaminhariam as 

produções. Neste ano o jornal está sendo reconfigurado, para atender a situação de pandemia e 

será feita uma edição especial sobre o momento atual.  

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

Terceira Idade (UATI) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em parceria com o 

Departamento de Comunicação, os alunos de Jornalismo e Pedagogia, contribuem para a 
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produção do jornal e assim também praticam a escrita, fotografia, edição e diagramação, sob a 

orientação das professoras responsáveis. Além da convivência dos estudantes com os idosos, 

que gera uma troca muito valiosa para ambos. 

OBJETIVOS 

Promover o protagonismo do idoso, inseri-los em atividades como participação em 

entrevistas para o jornal, contando suas experiências na UATI, além de informar os próprios 

alunos e a sociedade em geral que acessa esse material que é disponibilizado na secretaria da 

Universidade Aberta para a Terceira Idade. 

METODOLOGIA 

Para a produção do jornal é necessário um acompanhamento das atividades que estão 

acontecendo no momento ou que irão acontecer, também uma atualização de assuntos 

pertinentes ao público da terceira idade que podem ser inseridos como conteúdo. Como nesse 

ano não foi possível a produção, estão acontecendo ações remotas para que a UATI não deixe 

de fazer suas atividades com os alunos. Nas redes sociais, a UATI está ativa mantendo os idosos 

sempre informados mesmo à distância. 

RESULTADOS 

Por conta da pandemia, as edições do Jornal da UATI em 2020 não foram publicadas, 

mas algumas atividades da Universidade Aberta estão sendo realizadas de forma remota, pelas 

redes sociais, onde os alunos podem acessar conteúdos informativos e assistir vídeos dos 

professores, com atividades físicas, dança, informática e contação de história.  

A partir de orientações por meio de reunião online, foi decidido que na edição 

especial do jornal nesse ano serão abordados temas importantes como os cuidados com a saúde 

dos idosos, além de entrevistas com alguns deles para relatarem sobre a pandemia. Estudos 

foram feitos sobre temas referentes a terceira idade e a pandemia, também foram acompanhados 

webinários sobre esses assuntos que subsidiarão as matérias do jornal. Assim, 

excepcionalmente neste ano, o jornal terá uma organização diferente.  
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A UATI estava muito presente na vida desses idosos que participam e frequentam 

suas aulas, continuar buscando formas de mantê-los ativos mesmo que a distância foi uma saída 

para a pandemia que fez com que todos, por conta de serem do grupo de risco, precisassem ficar 

isolados. Para Ribeiro et al (2020), os problemas de saúde mental incluem aqueles decorrentes 

do isolamento e distanciamento de seus familiares e da rede social e de apoio que inclui amigos 

e conhecidos e até do medo de se contaminarem por uma doença ainda pouco conhecida e muito 

ameaçadora para os idosos. Então, a UATI manter essa presença na vida deles durante esse 

período é muito relevante. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Jornal da UATI 

 

Legenda: Capa do Jornal da UATI de dezembro de 2019. Neste ano, o jornal terá momentaneamente sua versão 

digital.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse ano, o maior desafio enfrentado foi e está sendo a pandemia, já que fez com que 

as atividades precisassem ser paralisadas, no caso da UATI, não foi diferente, os idosos por 

serem do grupo de risco tiveram que deixar de frequentar os espaços da Universidade. Existe a 

certeza que tudo isso irá passar e os trabalhos retornem em breve, assim como as atividades do 

Jornal da UATI. Sempre buscando valorizar o idoso e mostrar a importância de estarem 

presentes na sociedade e na convivência com os demais, levando a eles informação e temas 

pertinentes.   

Santos (2019) afirma que: 

O processo de comunicação pode ser definido, simplificadamente, como uma 

atividade humana determinada pela troca de informações entre pessoas, ou como o 

modo pelo qual se constroem e se decodificam significados a partir das trocas de 

informações geradas, sendo um fator determinante para o crescimento e 

desenvolvimento humano, bem como sua qualidade de vida. 

Assim, essa comunicação entre os idosos e a sociedade em geral promove para suas 

vidas um sentimento de que, não estão sendo esquecidos e que são importantes assim como os 

demais e ainda, mesmo que, as vezes com limitações, eles podem participar de atividades e 

trocarem informações com os mais jovens. 

 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e Fundação Araucária. 
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