resíduos sólidos, por meio da arte e do
aprendizado de ciência e tecnologia ao público
da terceira idade. O projeto visa atender a
necessidade
de
Redução,
Restauração,
Reutilização e Reciclagem dos resíduos sólidos
produzidos pela sociedade, em especial o lixo
eletrônico, madeira, pvc e materiais similares.
Através de oficinas interativas, o projeto
abordará temas como a importância da coleta
seletiva, o impacto causado ao meio ambiente
pelo descarte incorreto do lixo produzido, a arte
como meio de sustentabilidade, a evolução
tecnológica e obsolescência dos produtos.
Através das oficinas, busca-se ações que podem
minimizar
os
impactos
ambientais,
reaproveitando materiais que antes eram vistos
apenas como lixo, enquanto simultaneamente
gera uma alternativa de renda extra através da
arte. De modo simples e objetivo, o projeto
proporciona
ao
público
atendido,
conscientização, conhecimento, informação e as
técnicas necessárias para transformar material
reciclável em arte.
Responsável: Prof. Dr. Eduardo Ferro dos Santos
Período: Quinzenal
Horário: Terças, das 14 às 18 horas
Carga Horária: 30 horas
Vagas: 20

Pré-Requisito: Não há

Todas as atividades

USP
Escola de Engenharia de Lorena
Área I: Estrada Municipal do Campinho s/nº
(12)3159-5000
Área II - Pólo-Urbo Industrial, Gleba AI-6,s/nº
(12)3159-9900

UNIVERSIDADE
ABERTA À
TERCEIRA IDADE
A Escola de Engenharia de Lorena da USP
convida você para participar do Programa da
Universidade Aberta à Terceira Idade .
O programa oferece às pessoas da 3ª idade a
oportunidade de adquirir novos conhecimentos, fazer
novos amigos e lançar novos olhares para o mundo
moderno.
Por isso a EEL USP convida a todas as pessoas que
já passaram dos 60 anos a viver conosco essa fase
especial da vida.
Participando do Programa Universidade Aberta a
Terceira idade você aprende que cada dia temos
algo novo para aprender e algo novo para ensinar ao
próximo.
As atividades são voltadas para o reconhecimento,
valorização, integração e aproveitamento do
potencial das pessoas na terceira idade

oferecidas pela Universidade

Informações (12)3159-5151
Falar com: Terezinha

Aberta à Terceira Idade da

* O curso acontece na Área I da EEL

USP são gratuitas!

Universidade
Aberta à
3ª idade
Cursos Gratuitos

Lorena

Inscrições
De: 02 de fevereiro
a 02 de março de 2018.

PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE
1º Semestre de 2018
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
DIDÁTICO-CULTURAIS

Grupos Operativos Temáticos de
Crescimento Pessoal
Objetivo: Encontros quinzenais nos quais são

tratados temas escolhidos pelos próprios
participantes, com objetivo de levá-los a
questionar-se e questionar sua realidade
vivencial.
Docente Responsável: Profa. Dra. Wilma
Lucia Castro D. Cardoso
Período: março a junho de 2018
Horário: terça-feira das 14h30 às 17h (de 15
em 15 dias)
Vagas: 30

Pré-requisito: não há

CURSOS

Objetivo: Apresentar os procedimentos básicos e
necessários para que o público interessado possa operar
o Sistema Operacional Windows de uma forma simples
e descomplicada.

Responsável: Divanildo de Souza
Período: março a junho de 2018
Horário: segunda-feira das 14h às 15h30
Vagas: 15 vagas.

Pré-Requisito: Não há

* Windows Operacional *

Horário: quinta-feira, das 14h30 às 16h30
Carga Horária: 08h
Vagas: 10 vagas

Pré-Requisito: Não há

Responsável: Divanildo de Souza
Período: março a junho de 2018
Vagas: 20 vagas.

*Alimentação Saudável

Pré-Requisito: Não há
* Canto Coral*

Corpo e Mente*

Objetivo: Proporcionar ao aluno de terceira Idade uma
prática em canto coral orientada e baseada nos
princípios de integração entre técnica vocal e educação
musical com repertório de diversos estilos.

Objetivo: Apresentar as vantagens de uma
alimentação saudável. Aliar a relação saúde
versus emoções e sentimentos. Encontros
semanais com exercícios, vídeos e vivências
meditativas.

Responsável: Profa. Dra. Elisabeth Pinheiro S. K.
Alcântara

Responsável: Profa. Dra. Marivone Nunho
Sousa

Período: março a junho de 2018

Período: março a junho/2018

Horário: terça-feira das 14h às 16h (de 15 em 15 dias)

Vagas: 40

Vagas: 40 vagas.

Horário: quarta-feira das 14h às 15h30

Pré-Requisito: Não há

* Inglês Básico *
Objetivo: Possibilitar ao pessoal da terceira
idade a aprendizagem dos conceitos básicos
da língua inglesa.

Período: De 05/04/2018 até 26/04/2018

Pré-Requisito: Não há
* Inteligências Múltiplas *
Objetivo: Conceder embasamento teórico sobre as
inteligências, capacidades e habilidades. Debater sobre
cada uma das inteligências propostas pela Teoria das
Inteligências Múltiplas e como é possível desenvolver
novos talentos e alcançar uma inteligência mais ampla.
Demonstrar que todas as inteligências são importantes
no mundo atual e a maioria das pessoas necessita do
uso dos vários tipos de inteligências.
Responsável: Prof. MSc. André Alves Prado

* Resucitar *
Reciclagem, Sustentabilidade, Ciência,
Tecnologia e Arte
Objetivo: O projeto RESUCITAR – Reciclagem,
Sustentabilidade, Ciência, Tecnologia, e Arte
tem o objetivo de levar conscientização e
alternativas sobre a questão de como lidar com

