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Introdução: Segundo dados do IBGE, a qualidade e a expectativa de vida das pessoas da terceira 
idade tem melhorado muito nos últimos anos. Já o Estatuto do Idoso destaca que cabe ao Estado, 
à sociedade e à família a responsabilidade em garantir a esta parcela da população o direito à 
liberdade, à dignidade, à integridade, à educação, à saúde, etc. Assim, desde 2008 o Núcleo Local 
da UNATI - Universidade Aberta à Terceira Idade de Sorocaba vem oferecendo cursos de 
informática com o objetivo de realizar a inclusão digital de alunos que nunca tiveram acesso a um 
computador e também atender outros que já tenham conhecimentos básicos de informática, 
através de cursos de introdução à informática e à internet, navegação e uso do correio eletrônico 
(e-mail) e utilização de redes sociais. Objetivos: Ensinar os princípios básicos da informática 
abordando o sistema operacional e a manipulação de um editor de texto, desmistificando o 
computador para as pessoas que nunca tiveram acesso a recursos tecnológicos. Oferecer cursos 
aos alunos que já tiveram acesso a um computador, através do aprendizado de um software de 
navegação na internet para pesquisas, entretenimento, etc. e utilização de correio eletrônico (e-
mail). Um novo curso que aborda o uso de redes sociais, tais como: MSN, Orkut, Facebook, Skype, 
Twitter etc., será oferecido aos alunos da UNATI a partir do 2º semestre de 2011. Métodos: 
Inicialmente os bolsistas elaboraram o material didático (apostilas) para ser utilizado durante os 
cursos. Em seguida, eles prepararam os slides com muitas imagens para facilitar a compreensão e 
o conteúdo de cada aula. Os cursos tiveram em média 10 semanas com uma aula semanal de 2 
horas e foram todos ministrados nos laboratórios de informática da unidade utilizando datashow. O 
material para o novo curso de redes sociais já foi preparado e será utilizado a partir do 2º semestre 
de 2011, empregando o mesmo procedimento descrito anteriormente. Resultados: Os cursos 
oferecidos na UNATI proporcionaram aos alunos a oportunidade de convivência em grupo, de 
inclusão digital e a possibilidade destes se atualizarem na área de informática. Eles tiveram a 
chance de ampliar seus conhecimentos e convivência social, e de realizar a troca de experiências 
com os bolsistas. Espera-se que o novo curso de redes sociais que será oferecido permita aos 
alunos terem acesso a informações diversas, consigam se comunicar com pessoas 
geograficamente distantes e que possam executar trabalhos corriqueiros de maneira automatizada. 
Finalmente, devido a presença da comunidade dentro da Universidade para frequentar os cursos, 
ela vem cumprindo o seu papel democratizando o conhecimento acadêmico e permitindo a 
participação da sociedade na vida universitária. 
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