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Introdução: Começou apenas como resposta ao chamado da UNATI da FCT para propostas de atividades para a 
terceira idade. No inicio utilizando as instalações do pólo computacional e com o auxilio de monitores voluntários. 
Após inscrição deste trabalho voluntário como projeto PROEX, passamos a uma segunda etapa, onde com a entrada 
de bolsistas e recursos da PROEX, pudemos passar de uma fase amadora até hoje, com uma estrutura montada, 
monitores, materiais e apostilas a disposição dos alunos. Esta sendo uma grande fonte de inclusão social para os 
nossos publico alvo e também uma preparação para as atividades docentes de nossos alunos do curso de 
Licenciatura em Física e matemática. Neste momento temos uma infra-estrutura montada para atender até 12 alunos 
cada um com seu computador com acesso a internet. Os computadores utilizados são modelos bem antigos, que 
vão desde 486 DX até Pentium 200, os que para os objetivos do curso cumprem bem seu papel, já que não 
utilizamos programas pesados de jogos. Objetivos: Promover a integração social através do uso da computação 
assim como com a interação entre alunos, docente e entre eles mesmos. Mesmo indiretamente, um objetivo 
secundário esta sendo atingido, isto é, a preparação de nossos alunos da FCT para sua atividade docente. 
Métodos: Tivemos que desenvolver uma tecnologia própria para ser utilizada com nossos alunos da terceira idade, 
para levantar dificuldades inerentes à idade, como, tremores nas mãos, falta de habilidade motora fina, problemas de 
visão, etc. Os programas trabalhados são: programas gráficos, editor de texto, Excel, e-mail, internet e Messenger 
com comunicação visual. Cada instrução é passada na louça para aplicação dos alunos, depois o professor e os 
monitores acompanhavam sua utilização por todos os alunos. Especial atenção é dada à comunicação via e-mail, 
cada um dos alunos abre um e-mail e começa seu aprendizado em comunicação eletrônica, na primeira vez ao 
professor e depois entre eles e entre eles e seus parentes. A finalização do curso, com uma pequena festa de 
preparada em conjunto, professor – alunos, é uma oportunidade a mais para estreitar os laços de amizade entre eles 
e a equipe de trabalho do curso, reforçando mais ainda sua integração não somente digital senão também, social. 
Cada aluno recebe um diskette onde vai guardando seus trabalhos, feitos em sala de aulas ou na sua própria casa, 
pois muitos deles possuem computador mão não o utilizam, principalmente por medo de estragar algum componente 
devido ao mau uso. Resultados: Uma série de cursos de informática foi realizado preparando até agora mais de 100 
alunos da terceira idade e pelo menos 10 monitores, entre voluntários e bolsistas PAE ou PROEX. 


