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Inclusão Digital e Universidade? A inclusão é só digital? Reformar a universidade? Problemas no Tabuleiro Digital? Processo social? A exclusão é só digital?
Estas foram algumas das questões que emergiram da aula de hoje. O texto que saiu na Folha de São Paulo do dia 29/03 (Inclusão Digital e reforma universitária, Giordan, Starobinas e Schwartz) ajudam a pensar alguns pontos, como o pensar a educação a partir das redes, escolas sem computador, métricas de avaliação, reformar a universidade (mudar os currículos), o caos promissor...
Qual é mesmo a realação da Universidade com as tecnologias? como a Inclusão Digital é abordada/inserida na universidade? como fica o Tabuleiro Digital aqui da Faced nisto tudo?
Se isto lhe traz questões, comente...
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[HENRIQUE OLIVEIRA][hlso_br@yahoo.com.br]
Na aula passada o enfoque foi a discussão sobre o Tabuleiro Digital - instalado na FACED (suas eventuais propostas, soluções e utilização), inclusão digital, exclusao digital e tecnologias. O uso do Tabuleiro deve ser de forma consciente de forma que possibilite que todos possam ter acesso de forma que o uso abusivo e inadequado seja evitado. A solução deste e outros problemas envolvendo o Tabuleiro devem ser discutidas com toda a comunidade. 
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[Vinicius]
Na aula passada debatemos a questao do tabuleiro digital, inclusao digital falando a questao dos pontos positivos e negativos do tabuleiro digital. Foi comentado a questao da exclusao digital.
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[Adriane Halmann][adriane_halmann@yahoo.com.br]
Ao que me parece, quando o acesso à tecnologias é um problema para algumas pessoas, ele não vem sozinho. Muitas pessoas não tem condições econômicas [inclusive] para ter um computador/acesso internet. Este "inclusive" está ligado à educação precária, tantos problemas sociais, violência, fome... É por isso que soa estranho falar em "inclusão digital" (esta semana ouvi uma pessoa falar q isto é coisa de proctologista...). Seria então falar em "inclusão sócio-digital". A proposta do Tabuleiro Digital é isto. Mas me parece que estaria faltando alguma coisa para que ele realmente se estabeleça como Proposta de Inclusão Sócio-Digital. O que será?
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[Geisiane]
Referente ao tema do tabuleiro digital citado na aula de hoje foram discutidos varias propostas para que sejam implementadas nesse tabuleiro, sendo que a idéia principal seria trazer a tecnologia a todos principalmente a quem não tem acesso, permitindo assim que possam está utilizando de forma que traga um beneficio para quem estiver acessando,para isso basta que haja um mínimo de consciência de cada um, creio que deveria ser mais divulgado tanto o tabuleiro digital quanto suas ultilidades. 
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[Lígia]
Tivemos o tema do Tabuleiro Digital abordado na aula de hoje e algumas questões foram bastante discutidas, como por exemplo o acesso que as pessoas têm a todas as páginas da net, o tempo de espera. Com o tabuleiro digital, muitas pessoas que não têm acesso a net, obtêm a oportunidade de poder se familiarizar mais com essa nova tecnologia.Muitos problemas surgem também,pq não se trata de um aspecto só da inclusão digital e sim de um processo social, q cabe a cada um saber como lidar com o acesso q fará nas páginas da net, mas o projeto é válido, pelo aspecto que ele traz essa maior familiarização com quem não tem muito contato com um computador e além de não ser pago, podendo fazer pesquisas, ler seus emails.Na Faced os tabuleiros não são somente para os alunos da faculdade, mas para todos que tiverem o interesse em acessar.
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[Hilberto Melo e Costa][hmc_edc266@yahoo.com.br]
O problema do uso, socialmente abusivo (4, 5 h seguidas), do Tabuleiro Digital feito por algumas pessoas acontece porque o equipamento funciona. Funciona tão bem que as pessoas não querem "largar o osso". Claro que ainda é possível aperfeiçoar a idéia do Tabuleiro Digital. Mas acredito que o objetivo principal proposto pelo projeto do Tabuleiro foi plenamente atingido com a utilização de Softwares Livres. Uma boa pergunta sempre nos leva a novas perguntas. Acho que é isso que está acontecendo com o Tabuleiro Digital. 
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