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Introdução: O Núcleo Local da Unati - Universidade Aberta à Terceira Idade de Sorocaba 
iniciou suas atividades em março de 2008, com a proposta inicial de atender e possibilitar aos 
idosos de Sorocaba e região acesso à Universidade Pública, proporcionando a eles, através de 
uma educação continuada, ampliação dos seus conhecimentos, convívio social e 
principalmente troca de experiências. Assim, foram oferecidos vários cursos e oficinas aos 
alunos especialmente, três de informática: Informática Básica e Word, Internet Básica e Word 
Avançado. Optou-se por diversificar os cursos para realizar a inclusão digital de alunos que 
nunca tiveram acesso a um computador e também atender outros que já possuíam 
conhecimentos básicos de informática. Todos os cursos foram ministrados por bolsistas 
pertencentes aos cursos de graduação do Campus de Sorocaba.  Objetivos: Oferecer um 
curso para os alunos da Unati desmistificando a informática e o computador para as pessoas 
que nunca tiveram acesso a recursos tecnológicos. Disponibilizar também cursos para os 
alunos que já possuíam alguns conhecimentos básicos de informática, ou seja, já tiveram 
acesso a um computador. Neste caso, destacamos que eles tiveram a chance de aprender um 
software de navegação na internet, utilização de correio eletrônico (e-mail) e comandos 
avançados do Word. Os cursos também tinham como objetivo proporcionar aos alunos a 
oportunidade de convivência em grupo, de inclusão digital, além de se atualizarem na área de 
informática.  Métodos: Os primeiros cursos de informática oferecidos na Unati de Sorocaba em 
2008 foram elaborados da seguinte forma: no primeiro semestre os bolsistas prepararam o 
material de cada curso (apostilas). No segundo semestre, eles elaboraram os slides com 
imagens para facilitar a compreensão e o conteúdo de cada aula, que foram todas presenciais 
e apresentadas nos laboratórios de informática utilizando datashow. Os cursos tiveram em 
média 10 semanas com uma aula semanal de 2 horas e aproximadamente 25 alunos em cada 
turma.  Resultados: Todos os cursos de informática oferecidos na Unati tiveram uma grande 
procura com vários alunos em listas de espera. Percebeu-se que os alunos foram bastante 
participativos durante todas as aulas com um bom aproveitamento. Os bolsistas que 
ministraram as aulas foram muito elogiados e os alunos ficaram muito satisfeitos com a 
possibilidade de participarem dos cursos, pois alguns tiveram pela primeira vez a oportunidade 
de acesso a um computador e outros puderam se atualizar com novos cursos da área de 
informática. Além disso, os alunos tiveram a chance de ampliar seus conhecimentos, sua 
convivência e inclusão sociais e principalmente realizar troca de experiências com seus 
colegas de classe ou mesmo com os bolsistas.


