
PROGRAMA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Conhecer, compreender e aplicar tecnologias de informação e
comunicação, com vistas a potencializar resultados e gerar novos

conhecimentos e competências entre servidores públicos.



   
 

  

CURSO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS I 

 

 

Objetivo: Depositar o conhecimento da Cultura Surda e da Libras para viabilizar o atendimento, 

relacionamento e comunicação com a comunidade surda; Habilitar o/a aluno/a na competência 

comunicativa em nível básico, nas duas habilidades: Produção de Libras e Compreensão de Libras. 

 

Conteúdo: 

 Alfabeto manual como recurso expressivo em Libras. Números ordinais e cardinais. 

Calendários. Advérbio de tempo. Pronomes Pessoais. Icônico e arbitrariedade. Parâmetros 

de organização da Libras: configuração de mãos, locação, movimento, expressão facial e 

corporal e orientação. Variação e empréstimos linguísticos. Diferenças e semelhanças 

estruturais entre Libras e língua portuguesa. Profissão. Grau de escolaridade. Comunicação 

básica em Libras. Frases contextualizando os verbos.  

 

Instrutor: Daiane Ferreira, Klicia de Araujo Campos, Marcelo Porto 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Nº de turmas: 03 

 

Nº de vagas: 60 (20 por turma) 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

1001-02 11/03/2019 a 

29/04/2019 

14 às 18h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

1002-02 11/03/2019 a 

13/05/2019 

14 às 18h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

1003-02 12/03/2019 a 

02/05/2019 

14 às 18h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 



   
 

  

CURSO LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS II 

 

Objetivo: Depositar o conhecimento da Cultura Surda e da Libras para viabilizar o atendimento, 

relacionamento e comunicação com a comunidade surda; Habilitar o/a aluno/a na competência 

comunicativa em nível básico, nas duas habilidades: Produção de Libras e Compreensão de Libras. 

 

Conteúdo: 

 Parâmetros de Libras - Corrida Maluca. Cultura Surda - Compreensão da diferença entre 

cultura e comunidade surda, utilização de saudações nas Libras em contexto formal e 

informal. Pronomes pessoais e demonstrativos, calendário e advérbio de tempo. Sinais em 

contexto, Sinais de lugares da UFPR. Gramática verbo O.S.V. Classificador e Incorporação. 

Produção Literária (Verbo e Classificadores). Documentos pessoais, horário, antônimos. 

Profissões diversas, sentimentos, perspectiva e localização. Produção Literária: Poesia e 

Piada. História e educação de surdos / movimentos surdos. Tipos de frases. Noções básicas 

de variação. 

 

Instrutor: Brenno Barros Douettes 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Nº de turmas: 01  

 

Nº de vagas: 20 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

2001-02 11/03/2019 a 

29/04/2019 

08 às 12h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 



   
 

  

CURSO LIBRE OFFICE WRITER 

 

Objetivo: Permitir ao usuário utilizar os recursos básicos da aplicação para criar, salvar e editar um 

documento de texto. 

 

Conteúdo:  

 

 Writer 6 (área de trabalho e principais ícones); Ferramentas de ortografia, idioma e autoria 

do documento; criar um documento em branco; criar um documento usando modelos 

existentes; nomear e salvar um documento; abrir, editar e renomear um documento; 

Formatar página: margens, orientação, quebras e numeração de páginas; modos de exibição: 

réguas, grades e linhas guias; impressão; exportar documento para outros formatos; Usar 

tabelas e ilustrações (figuras, multimídia, fontwork); Personalizar o texto (manualmente e 

usando estilos): alinhamento, espaçamento listas e marcadores; usar a área de transferência e 

o recurso de clonar formatação; Usar tabelas e ilustrações (figuras, multimídia, fontwork). 

 

Instrutora: Elisa Cristina de Carvalho 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de turmas: 01 

 

Nº de vagas: 20 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

11001-02 06/08 a 

30/08/2019 

08 às 12h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 

Laboratório de Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

CURSO MICROSOFT EXCEL I 

 

Objetivo: Permitir ao usuário utilizar os recursos básicos da aplicação para criar, salvar e editar 

uma planilha. 

 

Conteúdo:  

 

 Excel 2019 (área de trabalho e guias principais). Personalizações básicas (autoria, 

autocorreção, dicionários e idiomas); criar uma pasta de trabalho em branco, criar uma pasta 

de trabalho usando modelos existentes; nomear e salvar uma pasta de trabalho; abrir, editar e 

renomear uma pasta de trabalho; Personalizar uma planilha (manualmente e usando estilos): 

alinhamento, espaçamento e parágrafos do texto; configurar planilha: fonte, alinhamentos, 

quebras e formatação de números; usar a área de transferência e o pincel de formatação; 

Usar formatação de tabela (manualmente e utilizando estilos existentes); manipulação básica 

de células (inserir, excluir e formatar); usar funções básicas (auto soma, média, contar 

números).;Uso de ilustrações e gráficos (básicos); usar caixa de texto, cabeçalho e rodapé, e 

símbolos; Definição do layout da página (temas, margens e orientação, opções e organização 

da planilha); localizar e substituir. 

 

Instrutor: Danilo Ramos da Silva 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de turmas: 01 

 

Nº de vagas: 20 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

12001-02 19/08 a 

23/08/2019 

14 às 18h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 

Laboratório de Informática 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

CURSO MICROSOFT WORD I 

 

Objetivo: Permitir ao usuário utilizar os recursos básicos da aplicação para criar, salvar e editar um 

documento de texto. 

 

Conteúdo:  

 

 Apresentando a área de trabalho e guias principais: Faixa de opções, Barra de ferramentas 

de acesso rápido, Menu controles, Barra de títulos, Botão de ajuda, Opções de exibição da 

faixa de opções, Controles de janelas, Barra de status, Assistente gramatical, Modos de 

exibição, Barra deslizante de zoom, Área de trabalho (área do documento, Réguas e Botão e 

barra de rolagem horizontal); Criando um documento em branco; criando um documento 

baseado em modelos existentes; Nomeando documento; Salvando um documento; Abrindo 

um documento salvo; Editando um documento; Renomeando um documento; 

Personalizando o texto (manualmente e usando estilos): alinhamento, espaçamento e 

parágrafos do texto; usando a área de transferência e o pincel de formatação; usando tabelas 

e ilustrações (imagens, formas, smartArt e gráficos); Configurando página: margens, 

orientação, quebras e numeração de páginas; modos de exibição: réguas, linhas de grade e 

painel de navegação; Imprimindo documento; exportando documento para outros formatos. 

 

Instrutora: Elisabete Ferreira 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Nº de turmas: 01 

 

Nº de vagas: 20 

 

TURMA DATA HORÁRIO LOCAL 

6001-02 26/08 a 

30/08/2019 

14 às 18h Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 

Laboratório de Informática 

 

 

 

 

 


