PORTARIA FAIBI Nº 012/2012 de 26/04/2012
Oferta, na FAIBI, o curso de extensão “Informática Básica para a Maior Idade”.

O DIRETOR GERAL da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga
– FAIBI, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento
interno da Instituição,

RESOLVE:

Artigo 1º Ofertar na FAIBI, conforme o plano de ensino e cronograma anexos, o
seguinte curso de extensão universitária:
I – Nome do curso: “Informática Básica para a Maior Idade”.
II – Carga horária: 24 horas.
III – Número de vagas: 20.
IV – Período das aulas: 2ª e 4ª das 15h00 às 17h00.
VI – Público-alvo: pessoas da comunidade, alfabetizadas, com mais de 50 anos de
idade.
VII – Processo seletivo: por ordem de inscrição.
VIII – Investimento: curso gratuito aos participantes.
IX – Local de funcionamento do curso: sede da FAIBI, localizada na rua Roque
Raineri 81, Jardim Centenário, Ibitinga/SP.
X – Docente do Curso: Prof. Esp. Nilson José Augustini.
Artigo 2º O curso será ministrado exclusivamente no período estabelecido no
calendário anexo, ficando a critério da FAIBI oferece-lo novamente em outros
períodos.
Artigo 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prof. Ms. André Luiz Oliveira
Diretor Geral
Registrada e publicada na Secretaria da Faculdade em 26/04/2012.

Curso de Extensão
Curso: Informática Básica para a Maior Idade

Docência: Nilson José Augustini

Data de Início Prevista: 28/05/12

Dia da Semana: (2ª e 4ª)
Horário: Das 15hs:00min as
17hs:00min

Carga Horária: 24 horas/aula
Ementa:
 Introdução á informática
o Principais conceitos
o Hardware
o Software
 Conhecendo o Windows
o Principais conceitos
o Estrutura do Windows
o Iniciar e desligar
o Pastas e Arquivos
o Operações com arquivos
 Utilizando a Internet
o Softwares de navegação
o Softwares de comunicação instantânea
o Utilização de email’s
o Redes Sociais
Objetivo:
O principal objetivo é auxiliar as pessoas com mais de 50 anos no uso e
manipulação dos recursos do computador, conhecer e aprender utilizar os
recursos de internet e as principais funções, contribuindo para a construção
de sólidos conceitos de participação ativa e democrática, a fim de aumentar a
sua contribuição social e ampliar a sua atuação enquanto cidadão. O projeto
tem como proposta valorizar a participação dos idosos nas trocas e relações
promovidas pelos encontros durante o aprendizado de Informática, possibilitar
aos idosos a oportunidade de manter contatos com outras pessoas, mesmo
que de maneira virtual, buscando ampliar seus horizontes e expectativas,
capacitar os idosos a utilizar os computadores no seu dia-a-dia, trocar
correspondência eletrônica e utilizar recursos de comunicação instantânea,
levá-los a conhecer a Internet como fonte de pesquisa e curiosidades, tornar o
ambiente das aulas de Informática para idosos um centro vivo de formação,
informação, cultura e entretenimento.

Público-alvo: Pessoas da comunidade, alfabetizadas, com mais de 50 anos
de idade.
Metodologia de Ensino:
Os conteúdos serão trabalhados através de aulas expositivas e, num segundo
momento, os alunos poderão aplicar o conhecimento adquirido, em atividades
guiadas pelo professor. Não será aplicada provas ou testes de apreensão do
conhecimento, sendo que a única avaliação será a de nível de interesse dos
participantes, com o objetivo de buscar as causas de falhas no processo de
desenvolvimento do projeto, a fim de aperfeiçoá-lo.
Critérios de Avaliação:
Não há.
Recursos técnico-pedagógicos:
Laboratório de Informática com conexão a internet, Datashow.

Bibliografia:
NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
MARIANI, Antônio Carlos; ALVAREZ, Ângela Maria; SALES, Márcia Barros de.
Informática para 3ª. Idade. São Paulo, 2006.
WIRTH, A. Internet e redes de computadores. Rio de Janeiro: Alta Books, 2002

CRONOGRAMA
Curso de Extensão: : Informática Básica para a Maior Idade
Docente: Nilson José Augustini
Número de Vagas: 20

Aula

Data

Tema

Professor
responsável

1ª

28/05/2012

Introdução á informática – conceitos iniciais

Nilson J.Augustini

2ª

30/05/2012

Hardware e Software

Nilson J.Augustini

3ª

04/06/2012

Utilizando o Sistema Operacional Windows

Nilson J.Augustini

4ª

06/06/2012

Utilizando o Sistema Operacional Windows

Nilson J.Augustini

5ª

11/06/2012

Utilizando o Sistema Operacional Windows

Nilson J.Augustini

6ª

13/06/2012

Conhecendo a internet e os softwares para
navegação

Nilson J.Augustini

7ª

18/06/2012

Conhecendo a internet e os softwares para
navegação

Nilson J.Augustini

8ª

20/06/2012

Criação e utilização de email

Nilson J.Augustini

9ª

25/06/2012

Utilizando as redes sociais

Nilson J.Augustini

10ª

27/06/2012

Utilizando as redes sociais

Nilson J.Augustini

