Universidade
da Terceira Idade - Uniso
Curso: Blogueiros da Terceira Idade
Prof.ª Responsável: Angélica Caniello
Apresentação:
O objetivo do curso é estimular uma maior integração social, através do exercício
intelectual de atualização sobre as notícias do dia a dia, discussão sobre acontecimentos
relevantes e produção de um conteúdo para ser publicado em um blog especialmente criado
pela turma. Com o estímulo ao interesse pelas notícias mais relevantes do mundo, reflexão
crítica, debate e produção de conteúdos, a depressão, tristeza, aridez e tudo o mais que for
negativo sai da pessoa, porque ela terá um novo projeto de vida a cada dia. Foi isto que
motivou a criação deste curso.
Os encontros exercitarão a leitura de jornais e revistas da atualidade, para depois
discorrer sobre diversas notícias, de forma cativante e informal, debatendo e formando
opinião sobre temas que os alunos considerarem importantes. A partir desse exercício,
produzirão conteúdo para um blog a ser publicado na web, e assim poderão compartilhar as
reflexões com familiares, amigos e público da terceira idade. Este Curso tem por objetivo
levar os alunos a descobrirem que as pessoas nunca são velhas, enquanto lhes restarem
interesse pelas coisas do mundo atual.

Conteúdo Programático:
Os encontros são voltados para debates sobre atualidades, em vários segmentos –
economia, política, cultura, educação, saúde, entretenimento etc. – a partir das notícias
selecionadas pelos próprios alunos. O resultado das reflexões em aula serão publicados em
um blog, produzido especialmente para essa turma e voltado para um público da terceira
idade, além de familiares e amigos. Em um dos encontros, um blogueiro será convidado para
falar sobre a ferramenta e dará dicas de melhorias. A ideia é que o blog continue ativo depois
do curso e que os alunos possam continuar compartilhando conhecimento e experiência de
vida por meio dele.
Carga horária: 40 horas
Valor: R$ 537,00 (6 X R$ 89,50)
Dia e horário: quarta-feira, das 16h às 17h40.
Local: Câmpus Seminário
Contato: (15) 2101-4061 | E-mail: 3idade@uniso.br

