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USABILIDADE
Dia  Mundial da

INTERNACIONALIZAÇÃO
Conheça a nova área da 

 BRUNO GIESTEIRA
UniSER entrevista o Prof. doutor

Alunos de Taguatinga I



"A internacionalização é uma das respostas aos
desafios da globalização. É também um factor de
desenvolvimento e inovação no ensino superior,
tornando-se numa importante estratégia para a
formação educacional, pois proporciona a
aquisição de conhecimentos e competências
essenciais aos estudantes e professores para o
mundo globalizado, para a interação no mercado
multicultural e a contribuição para o
desenvolvimento social. É de extrema importância o
delineamento de estratégias/políticas de
internacionalização por parte das universidades, de
forma a conseguirem maior notoriedade e
reconhecimento além-fronteiras, enquanto destino
de estudos superiores e de investigação, mas
também como veículo de mobilidade de alunos e
docentes". Liliana Rodrigues/Portugal
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Fonte:  Portal  UniSER UnB

A UniSER com olhar visionário e disposta a
potencializar o conhecimento e ações para promover
a inovação na área de Gerontologia fez parceria com
a 4Humanz e a Universidade do Porto. O objetivo
principal dessa parceria é a ampliação das
competências que visa um saber agir responsável
para mobilizar, integrar, transferir conhecimentos e
habilidades que agregue valor aos alunos. Também
que os alunos da graduação e pós-graduação e de
programas de extensão possam realizar mobilidade
acadêmica em outro país para desenvolver projetos
com todo  apoio. 

Diante disso, a UniSER tem se
movimentado na busca de atingir esses
objetivos. A tecnologia é uma forte aliada
porque permite a interação e
aproximação de professores, alunos e
Universidade com recursos orçamentários
reduzidos e em tempo real. As
metodologias de ensino à distância
tornaram-se mais confiáveis, acessíveis e
fáceis de organizar e nos permitem
comunicar facilmente por meio das
fronteiras.

Espera-se que essa parceria gere frutos
promissores como o engajamento de
nossos alunos numa busca incessante
de conhecimento e motivação para
novos desafios. 
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O QUE ESPERAR DA
INTERNACIONALIZAÇÃO NA

UNISER?

"No dia 19 de novembro, com a mesa redonda "Tecnologia e
inovação para todos: internacionalizar para integrar", houve,
o que foi por assim dizer, o "kick-off" da internacionalização
da UniSER. Estamos neste momento a elaborar um plano
estratégico de internacionalização, que será entregue até ao
final deste ano, pelo que as acções delineadas só
começarão a ser aplicadas em 2022. O que me remete para
a questão do envolvimento dos alunos e colaboradores."

POR LILIANA RODRIGUES

UM PASSO PARA O
FUTURO DA UNISER

Como os alunos e colaboradores poderão

participar das ações de internacionalização?

"Como referi anteriormente, encontramo-nos a delinear
uma sólida estratégia de internacionalização, apostando
na criação de uma rede de parcerias com Universidades
Europeias e Mundiais, assim como com empresas que
actuam no âmbito do envelhecimento activo e saudável,
como é o caso da sua recente parceria com a 4Humanz,
que se tornou no braço europeu para a
internacionalização da UniSER,  alavancando assim a
mobilidade académica de estudantes e colaboradores".

Programa de mobilidade de
 estudantes e colaboradores

 Participação ativa em
 projetos transnacionais

  Criação de uma rede 
de "testers"

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DE PORTUGAL 
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ENTREVISTA - INTERNACIONAL
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PROF. DR. BRUNO GIESTEIRA

O que seria usabilidade?
"Usabilidade é um termo técnico, imensurável, refere-se
a uma ISO (Organização Internacional de Normalização)
e é a maior organização de voluntariado do mundo que
no fundo reúne os grandes "players" de diferentes áreas
da indústria. A usabilidade faz parte precisamente de
uma dessas ISOS que é a nova 241-11, portanto refere-
se à  usabilidade que, por definição, identifica a
eficácia, eficiência e satisfação na relação entre o
humano e um artefato computacional, ou seja, pode
ser um telemóvel, um laptop ou pode ser uma
instalação. Em suma, o que é certo é que a usabilidade é
um termo que passou a fazer parte do léxico das
pessoas  desta área, da interação humana com o
computador. Na semana passada foi o dia mundial da
usabilidade, então cada vez mais fala-se de outras
dimensões nessa relação entre o humano e artefato
computacional.
A rede UniSER, na minha opinião, é um valioso recurso
humano para que essas pessoas possam se envolver no
desenvolvimento de muitas das aplicações que estão
neste momento a ser desenvolvidas. O que acontece
muitas vezes é que as aplicações, ou o que quer que
seja, são desenvolvidas sem o envolvimento da tal
abordagem de desenho participativo, sem o
envolvimento dos potenciais utilizadores. 
Portanto se eu estou a desenvolver algo que é por
exemplo para alguém com oitenta anos e com baixa
literacia digital, eu tenho que o envolver no ciclo de
desenvolvimento desse produto  e ele vai  ter  que   criar

Concluiu o(a) Doutoramento em Arte e Design em 2011 pelo(a) Universidade do
Porto Faculdade de Belas Artes, Mestrado em Design, Gestão e Materiais do
Produto em 2005 pelo(a) Universidade de Aveiro e Licenciatura em Design de
Comunicação em 1998 pelo(a) Escola Superior de Artes e Design. É
Investigador Afiliado no(a) Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores Tecnologia e Ciência, Professor Auxiliar no(a) Universidade do
Porto Faculdade de Belas Artes. É Diretor da Pós-Graduação em Design de
Interação, Web e Jogos e Coordenador da Vertente de Cultura e Arte do
Mestrado da da Universidade do Porto.

Você acredita que os serviços e produtos criados
pelas empresas buscam ser mais acessível para os
idosos?
"Em questões de acessibilidade, eu tenho um trabalho
muito próximo com o núcleo de apoio à inclusão da
Universidade do Porto, e eles querem fazer parte ativa da
sociedade e, portanto, buscam criar condições para
poderem deslocarem-se na cidade, entrarem na
universidade, funcionarem com os seus dispositivos, com
o seu smartphone, com o seu computador e por aí fora. O
que me parece muitíssimo interessante é a idade, onde
nós temos pessoas mais velhas a acederem à
universidade, assim como cada vez mais e mais
estrangeiros das diversas nacionalidades.  Eu acredito que
a acessibilidade deve fazer parte das preocupações das
empresas, isso porque  as pessoas vivem mais, na Europa
nós temos mais de 80 milhões de pessoas com mais de 65
anos, nós estamos a falar de um crescimento que é não é
constante, é exponencial. Em suma, acho que a idade, o
fato de vivermos mais anos tendencialmente, com os
défices naturais correspondentes a essa idade, a
equidade sensorial, motora e por aí fora, devem ser
encaradas como naturais, fazem com que as empresas
percebam que a aí um grande mercado".

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DE PORTUGAL 

comigo aquilo que vamos desenvolver para no final
termos, de facto, algo que vai ao encontro das
necessidades, expectativas, em suma dos objetivos e
perfil das pessoas que vão utilizar essa aplicação ou
este dispositivo." 



"É MUITO IMPORTANTE PROMOVER O POTENCIAL
HUMANO EM DIFERENTES FASES DA VIDA POR MEIO DE

ATIVIDADES LÚDICAS"

Como o design de jogos, aplicativos e softwares
podem auxiliar no processo de aprendizado?

"Para além dessa questão da promoção, na
questão da ludicidade, ser algo visceral, é algo
instintivo. É pela brincadeira que nós aprendemos.
Eu tenho uma filha de onze anos e é notório o quão
instintivo é a brincadeira e é por ela que nós
aprendemos. E retorno a dizer que é essencial
atividades lúdicas para promover a saúde, o bem
estar e o potencial humano em diferentes fases da
vida.  O que se vê na própria Universidade do Porto
é pelo menos a tentativa de articular esse aspecto
ludificado, a dimensão ludificada em sala de aula."
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Gostou? Para escutar a
entrevista completa com o

Prof. Doutor Bruno
Giesteira acesse pelo QR

code a seguir:
 
 

A ludicidade vem com o objetivo de “quebrar” a
monotonia do aprendizado e é muito utilizado com
crianças. Porque é importante ser lúdico com os
idosos?

"É importante ser lúdico em todas as fases da vida.
Nós, cada vez mais, infelizmente, vivemos em uma
sociedade que dá pouca importância ao brincar. Uma
das primeiras atividades que o ser humano faz quando
nasce é brincar com os objetos, no qual  passa por
uma postura de descoberta e portanto, por um
conceito que nós chamamos de "Positive Play", que se
relaciona com o lado lúdico no sentido de promover a
saúde e bem estar.  
Portanto, a atividade lúdica é algo que nos permite, no
fundo, dinamizar situações ou experiências na nossa
vida que são para nós fundamentais como humanos. 
 Tenho trabalhado muito na área da saúde e sinto que
cada vez mais desenvolvemos aplicativos para área e
eles querem tratar ou monitorizar a saúde de uma
pessoa, mas depois essa pessoa na verdade fica
isolada, ela não promove a participação da pessoa na
sociedade e mais e mais vemos gerações separadas,
idosos em estado de solidão.
Falando em Portugal, atingimos a esperança média de
vida idêntica aos países mais ricos do mundo como,
por exemplo, a Noruega, mas a nível de bem- estar
humano sabe-se que a última década de vida, ainda
estamos longe de conseguir esse bem estar humano. E
esse bem-estar humano passa necessariamente pela
pessoa se sentir útil, sentir ativo por poder partilhar
as suas experiências de vida e nós temos promovido
muito pouco isso.  Isto é uma perda não só, agora
falando do idoso, mas é uma perda para as gerações
mais novas também, porque perdem um acervo, um
testemunho das brincadeiras que essas pessoas
faziam na idade deles e as experiências de vida".

Em parceria com
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RECORDAÇÕES

Dezembro  - Campanha de arrecadação
de brinquedos - Projeto Novo Natal da
UniSER - Parceria com a Brinkpell

Dias 29 e 30 de novembro e 01 de
dezembro - III Webinário Caminho dos
Pássaros - Apresentação dos TCCs

Dia 08 de dezembro - Certificação dos
alunos UniSER (Guará, Asa Norte e
Samambaia)

-14h00 - Youtube Portal UniSER UnB

-15h00 - Youtube Portal UniSER UnB

Gostaria de sugerir algum tema?
Nos envie sua sugestão através do 
e-mail: unisercomunica@gmail.com
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Quinta edição I 30 de novembro de 2021

Congresso de Gerontologia- CITIG

I Simpósio Internacional do Envelhecimento

O QUE VEM POR AÍ

I Simpósio Internacional do Envelhecimento


