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RESUMO

A população nascida entre as décadas de 1940 e 1950, ou seja, as pessoas da terceira idade de hoje, cresceram sem contato com a tecnologia existente nos dias atuais, o que

pode causar receio, resistências e grandes dificuldades para usufruírem a tecnologia disponível. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela maioria dessas pessoas ao

entrar em contato pela primeira vez com um computador consiste na utilização adequada do mouse. Este projeto de extensão tem como objetivo disponibilizar e aplicar o jogo

denominado “Mouseando” para as pessoas da terceira idade que participam do projeto social denominado Universidade Aberta para a Maturidade (UNABEM), projeto da

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) unidade acadêmica de Passos, tendo como intuito auxiliar e melhorar a utilização do mouse através desse jogo. O jogo foi

instalado nos computadores do Laboratório de Informática onde são realizadas as aulas de Informática Básica para os alunos da UNABEM e onde está sendo aplicado o projeto.

Para verificar se o jogo contribuiu para melhorar a utilização do mouse pelos alunos da UNABEM, foi definida uma atividade a ser realizada em um software de criação e edição

de imagens e desenhos. Nesta atividade os alunos construirão desenhos simples a partir de formas geométricas, utilizando o mouse. Esta atividade será aplicada em dois

momentos distintos: i) antes dos alunos terem acesso ao jogo; ii) após os alunos terem acesso ao jogo. Em ambos momentos, o tempo gasto para a conclusão da atividade será

cronometrado e coletado. Esta atividade já foi aplicada pela primeira vez e, atualmente o jogo já foi disponibilizado para os alunos. No mês de setembro, a mesma atividade será

aplicada novamente. Após a realização da atividade pela segunda vez, os tempos coletados nas duas aplicações serão analisados e discutidos, para verificar se o jogo contribuiu

positivamente para o aprendizado do uso correto do mouse.

Projeto 1


