curso de Informática

O que é o Curso "Informática Básica para a Terceira Idade"?

O curso Informática Básica para a Terceira Idade é um curso destinado à pessoas da 3ª Idade (a partir

O curso possibilita aos seus participantes o contato não apenas com o saber, mas também com o ambi

Como ele funciona?

O curso é oferecido no primeiro e no segundo semestre de cada ano, para uma turma de 27 alunos (
O curso é ministrado por docentes do Instituto de Química da UNESP - Araraquara (SP), com o auxílio

rso, o aluno aprende a identificar a estrutura básica do computador.

,• oNo
aluno
módulo
aprende
sobrea oabrir e fechar
Windows
programas e a utilizar e gerenciar, adequadamente, pastas e arquivo

No,Módulo
o alunosobre
aprende
o processador
a utilizar alguns
de textos
dos Word
recursos de edição de textos: desde a criação de um novo documento
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o aluno
• Noaprende
módulo
gratuitamente,
sobre
a navegar
fazer
na exercícios
Internet,
Internet
fazer
práticos
pesquisas
de envio
e downloads,
e recebimento
visitar
de lojas
mensagens
virtuais,
e-mail com
etc. arquivos
Cada aluno
an

As aulas são ministradas sempre com a presença dos docentes, dos bolsistas e de monitores voluntá
Num primeiro momento, os conteúdos são trabalhados através de aulas expositivas, ministradas por

Como a proposta do curso é também proporcionar uma sociabilização maior entre os alunos, todos o

Existe ainda, uma preocupação para com o bem estar dos alunos, com relação ao uso do computado
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Quem pode participar?

Todas as pessoas que tenham no mínimo 55 anos. Não existe limite de idade e também não se exige
Com a palavra, alunos do Curso...

Marlene Falconi
- disseBaú
que
o "curso era, explica
exatamente
Marlene.
o que estava faltando para que a terceira idade pudesse
Ela também conta que tinha
Os professores
medo do computador,
explicaram
" comenta.
de
tudo
quebrá-lo,
direitinhomas
e nos
agora
passaram
já tem muito
uma certa
entusiasmo
segura
Neusa Grillo

- disse que sempre procurou coisas novas e quecurso
o
foi uma grande novidad
Tenho

"O curso foi ótimo e a equipe
", comentou
é muito boa! Precisamos
Jocelyn
saber
de Souza
lidar com
Mello
as
, 81
novas
anos.tecnologias, senão pa

Darci Mendes

, 63 anos - conta que, háSe
30erramos
anos, tem
no ofinal
sonho
da página,
de
", ressaltou.
escrever
temos
um
que
livro,
jogar
mas
tudo
quefo

Maria Aparecida
- deu o seguinte depoimento:
"A idade do saber é uma forma muito simpática de nomear as pessoas que já chegaram na idade do ign

Marlene

- "

Se estou aqui é fruto de um
Obrigada!!!
trabalho de equipe com
"
m

Edith

-

"Hoje sinto-me atualizada, posso entender as conversa

José Batista

-

"O curso teve uma contribuição muito grande em minh
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Geraldo

-

"Este curso mostrou-me que apesar dos meus 78 anos

Vera

-"

Navegar é preciso! Adorei abrir as janelas do mundo!
Compr

Sérgio

-"

O curso ampliou meu pequeno
"
conhecimento sobre co

Eliana

-"

O curso melhorou minha" auto-estima, não sou mais an

Rosa

-"

A melhor palavra que achei
" foi "libertador". Ligar um co

Funcionamento do Curso

Rua Prof. Francisco Degni, s/nº - Quitandinha
Araraquara - SP
CEP. 14800-060

Instituto de Química - UNESP
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Maiores Informações:

Lena Bizelli

mlena@iq.unesp.br
e-mail:

tel (16) 3301-9723

Coordenação

tel (16) 3301-9876

SAEPE

Profa. Dra. Maria Helena S. S. Bizelli

Colaboradores
Profa. Dra. Julia S. Tanaka
Profa. Dra. Sidinéia Barrozo
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