Escola Virtual José Álvares de Azevedo
A informação, a cultura e o conhecimento
difundidos e socializados em nome da
cidadania:
um serviço da Associação dos Ex-alunos
do Instituto Benjamin Constant
Virtual School José Álvares de Azevedo
Information, Culture and Knowledge Divulged and Socialized in the Name of
Citizenship:
A Service by the Association of Former Students of Instituto Benjamin Constant
Valdenito de Souza1

RESUMO
A Escola Virtual José Álvares de Azevedo é um espaço na internet gerenciado totalmente por voluntários.
Tem por objetivo difundir conhecimento, divulgar direitos, serviços e cultura, bem como compartilhar
experiências. Seu público-alvo é o segmento dos deficientes visuais.
ABSTRACT
Virtual School José Álvares de Azevedo is an online space managed by volunteers. It aims to spread
knowledge, disseminate rights, services and culture, as well as share experiences. Its target audience is the
segment of visually impaired.

1 Analista de sistemas do Centro de Tecnologia e Comunicação de Dados do Estado do Rio de Janeiro (Proderj). Email: valdenitodesouza@gmail.com.
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1. Introdução
Fundada em 10 de dezembro de 2010, a Escola Virtual José Álvares de Azevedo
funciona a partir de um ambiente virtual, difundindo conhecimentos por meio de cursos,
palestras, debates, entrevistas, depoimentos, relatos de experiências profissionais, entre
outros, com vistas a socializar, ao máximo, as informações junto à comunidade, usando
como espaço nossas salas virtuais.
Todos os colaboradores trabalham de forma voluntária, e a interação dos alunos
se dá via aplicativo de videoconferência, o Teamtalk versão 5.1, que tem de estar devidamente instalado e configurado no computador.

2. Estrutura: áreas afins
I. Tecnologia
Projeto Terceiro Milênio: situado em www.exaluibc.org.br/ev/paginas/
ev_milenio.htm. Tem por objetivo colocar a tecnologia de informação ao alcance de todos, por meio da veiculação de cursos, palestras, seminários, oficinas, workshops, debates
e depoimentos sobre ferramentas tecnológicas.

II. Idiomas
Cursos e conversação em vários idiomas. Disponíveis em www.exaluibc.org.br/
ev/paginas/ev_idiomas.htm.
Projeto “De Olho na Língua”: coloca a língua portuguesa em foco. Consiste em
um espaço para debater e acompanhar a última flor do Lácio em toda a sua dinâmica
linguística.
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III. Educadores na Rede
Proposta: ser um programa voltado à educação em suas várias vertentes. Busca
incentivar sua aplicabilidade, com enfoque no segmento dos deficientes visuais.
Tem por objetivo ser um ponto de encontro para educadores, professores, pedagogos, estudantes etc.
Status: destina-se à abordagem de temas que possam ser discutidos sob a ótica
da educação, priorizando a participação de profissionais da área, estudantes ou interessados nos assuntos pertinentes à proposta do grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva.

IV. Mercado de Trabalho
Grupo de estudos localizado em www.exaluibc.org.br/mercado_trabalho.htm.
Tem por objetivo a divulgação de editais, a troca de material, aulas e dicas sobre concursos
públicos.

V. Cegos Empreendedores
Situado em www.exaluibc.org.br/empreededores.htm, aborda o deficiente visual e
o desafio de comandar suas empresas/negócios/empreendimentos.
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VI. Psicolhar: um olhar de fora para dentro
Acessível em www.exaluibc.org.br/ev/paginas/psicolhar.htm. Comandado pela
Equipe Psicolhar, é um programa voltado à exploração da subjetividade humana e de suas
implicações para a vida de todos, configurando-se em um ponto de encontro de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras.
Status: destina-se à discussão de temas que possam ser debatidos sob a ótica da
psicologia, psicanálise ou psiquiatria, priorizando a participação de profissionais, estudantes
ou interessados nos assuntos pertinentes ao grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva.

VII. Advogados na Rede
Proposta: ser um programa voltado à interpretação do Direito e das leis, bem como
acompanhar sua aplicabilidade, com enfoque principalmente no segmento dos deficientes visuais. Um ponto de encontro para advogados, juristas, estudantes de Direito etc.
Status: destina-se à abordagem de temas que possam ser discutidos sob a ótica
do Direito, priorizando a participação de profissionais, estudantes ou interessados nos
assuntos pertinentes à proposta do grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva. Atualmente é composto por 22 inscritos.
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VIII. Diálogos contemporâneos
Situado em www.exaluibc.org.br/paginas/ev_dialogos.htm. Apresenta entrevistas, debates e depoimentos que contêm um olhar analítico e interativo sobre a sociedade
e suas vertiginosas mudanças.

IX. Salas virtuais
Compõem o espaço virtual da comunidade na Escola Virtual e são acessíveis via
aplicativo de videoconferência, o Teamtalk, cuja versão adotada é a 5.1.

X. Parque de Transmissão e Ferramentas de Apoio

•

Teamtalk versão 5.1: canal de acesso à Escola Virtual

•

Skype: aplicativo de comunicação instantânea

XI. Contatos da Escola Virtual

•

E-mail: escola.exaluibc@gmail.com

•

Facebook: escola.exaluibc@hotmail.com

•

Skype: exaluibc

•

Twitter: @escola_exaluibc

•

Site: www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm

XII. Acervo da Escola Virtual
Os eventos são gravados e disponibilizados no portal www.exaluibc.org.br/
escola_virtual.htm.
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XIII. Perspectivas
A Escola Virtual José Álvares de Azevedo está atenta às novidades da tecnologia
de informação, procurando sempre atualizar o parque de transmissão com o acréscimo de
novos aplicativos. Além disso, busca agregar companheiros/entidades afins, com a finalidade de ampliar seus serviços e, assim, ter pleno êxito no projeto.

XIV. Estatísticas
Até o momento, foram ministrados 405 (quatrocentos e cinco) eventos na escola
virtual.
Atualmente, a mailing list da escola virtual conta com 480 (quatrocentos e oitenta) assinantes.

XV. Direção

•
•
•
•
•

Diretor de Projetos: Aguinaldo Pestana
Diretora de Arte e Expressão: Suilan Lira
Diretora de Comunicação: Jaquelina Roling
Supervisora: Marilza Matos
Direção-Geral: Valdenito de Souza

Responsabilidade: Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação
da Associação dos Ex-alunos do IBC: tecnologia.exaluibc@gmail.com.
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