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Introdução: Na atualidade, as Redes Sociais antes específicas do mundo real foram sendo expandidas ao 
ambiente virtual da internet, facilitando a comunicação entre pessoas das mais diversas regiões do globo. 
Nesse contexto, as ferramentas como sites e aplicativos de Redes Sociais na Internet são fundamentais 
para que ocorra essa troca de informação e a formação do laço entre os indivíduos das Redes, de forma 
barata e de acesso razoavelmente fácil, dada a queda no preço do hardware (PC) e dos serviços de 
transmissão de dados (Banda Larga). Para a Terceira Idade, as Redes Sociais podem ser interessantes, 
pois permite a comunicação com amigos distantes e até parentes, de forma que quando não possível 
conversar e interagir com as pessoas conhecidas da maneira convencional, seja possível utilizar as 
ferramentas disponíveis. Objetivos: Este projeto visa fornecer conhecimento sobre as ferramentas e as 
opções de comunicação na Internet, para que os indivíduos da Terceira Idade possam interagir com 
conhecidos e até fazer novas relações com outros indivíduos das Redes Sociais. Ainda, permite que, 
através dos exercícios práticos, haja a busca do conhecimento disponível na Internet de maneira crítica por 
parte dos alunos, permitindo que ocorra troca de experiências e vivências. Métodos: Consiste na 
elaboração de material de apoio em forma de apostila, no qual se apresentam tutoriais dos sites Orkut, 
Facebook, Twitter, além dos aplicativos Skype e Pidgin. No caso do Skype ainda é ensinada a instalação, 
configuração e uso dos hardwares necessários (microfones e webcams). O curso ocorrerá baseado em 
aulas com duração de duas horas semanais, totalizando 10 horas de curso, envolvendo na didática: aulas 
em formato de projeção e exercícios práticos planejados de forma tutoreada que englobam a interação 
entre docente-aluno e aluno-aluno. Ao longo das aulas haverá a gravação em vídeo permitindo que os 
alunos assistam posteriormente às aulas em casa. Resultados: Com a conclusão do curso, espera-se que 
haja 30 concluintes que receberão um certificado de participação no curso UNATI de Redes Sociais. Se a 
procura for acima do esperado, um segundo curso com ocorrência no mês subsequente ao término do 
primeiro será apresentado para que possa satisfazer a demanda dos alunos. Com isso espera-se que além 
de fornecer informação sobre as Redes Sociais para as pessoas que participarão do curso, seja possível 
sanar dúvidas comuns de informática e apresentar alguns tipos de hardwares, como as câmeras e 
microfones. Por fim ficarão disponíveis os materiais de apoio gerados, como apostilas e vídeos, na forma 
digital no site do campus, e na forma física na biblioteca do campus de Sorocaba. 
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