
 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Proppex 
Supervisão de Extensão 

 

 
FORMULÁRIO CURSO DE EXTENSÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 

 

1.1. TÍTULO: LibreOffice – Ferramentas de Escritório Livres 

 

1.2. CURSO: Engenharia Civil e Sistemas de Informação  

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1. NOME: Fernando Luís Merízio 

1.3.2. TITULAÇÃO: - Especialista em Novas Tecnologias na Educação 

1.3.3. E-MAIL : fernandomerizio@gmail.com 

1.3.4. ENDEREÇO E TELEFONE Rua João Batista Torrezani, 111. Steffen. Brusque/SC. CEP: 88355-210 

Tel.: (47) 3355-7220 / (47) 9112-1859 

1.3.5. EXPERIÊNCIA 

ACADÊMICA 

Experiência como professor do Ensino Fundamental e Médio; 

Experiência como professor de informática no SENAI; e escola particular de 

informática;  

Professor de Informática no Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID); 

Coordenador do Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM) – atividade atual.  
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 

 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação (  ) Cultura (   ) Direitos Humanos e Justiça (    ) Educação 

(   ) Meio Ambiente (   ) Saúde ( x ) Tecnologia e Produção ( x ) Trabalho 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local (  x ) Regional                                  (    ) Internacional 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 

 

2.3.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

(   ) Ocasional ( X ) Permanente 

 

2.3.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa (  ) Projeto ( x ) Curso (   ) Evento (   ) Publicações e Outras 

  (    ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (    ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  ( x ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   (   ) Campanha (   ) Revista 

   (   ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
 

 

2.4. MODALIDADE: 

( x ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) Virtual ou a Distância 

 

3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 
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3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 

As ferramentas voltadas para produtividade, também conhecidas como “pacotes ou suítes” para Escritório, estão 

certamente entre as mais importantes para as atividades laborais da nossa realidade. Atividades como produção 

de documentos, organização de informações em planilhas ou mesmo edição de apresentações se constituem 

como atividades cotidianas e que, por sua vez, implicam diretamente nas funções profissionais de muitas 

empresas, nos mais variados setores. Desta forma, conhecer um pacote de aplicativos para Escritório, aqui o 

LibreOffice, traz ainda outras implicações: por ser um pacote de ferramentas completo, livre e gratuito, se 

constitui como uma grande tendência de utilização em diversas organizações, já que compete diretamente com o 

pacote MS Office. Assim, o curso proposto tem por objetivo apresentar as ferramentas básicas para o uso do 

LibreOffice como ferramenta gratuita, capacitando os participantes na produção de documentos  e no uso de 

suas atividades cotidianas. 

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1) Informática  2) LibreOffice  3) Escritório.  

 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Apresentar as ferramentas básicas para o uso do LibreOffice, incluindo o editor de textos Writer, o editor de 

planilhas Calc e o editor de apresentações Impress, produzindo de forma satisfatória documentos dentro desses 

três aplicativos. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Introduzir as principais ferramentas para criação e edição de documentos do LibreOffice: 

 Writer 

Edição e formatação básica de documentos de textos 

 Calc 

Edição e formatação básica de planilhas eletrônicas 

 Impress 

Edição e formatação básica de apresentações 
 

3.5. PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral familiarizados com as funções básicas do computador. 

3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 20 

3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 30 

 

3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1. DATA DE INÍCIO: Março 

3.6.2. DATA DE TÉRMINO: Julho 

3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 Encontros: 36h/a (01 encontro por semana, com duração total de 3h) 

3.6.4. LOCAL: UNIFEBE 

 

3.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Aulas Expositivas-dialogadas. 

 

3.8. CRONOGRAMA: 

 Introdução ao LibreOffice.org (3h/a) 

- Importância da suíte no cenário atual 

- Download e instalação 

- Documentação e obtenção de ajuda 

 

 Writer (9h/a) 

- Edição e formatação básica de documentos de textos 

 Calc (9h/a) 

- Edição e formatação básica de planilhas eletrônicas 

- Funções (fórmulas) básicas 

 

 Impress (9h/a)  

- Edição e formatação básica de apresentações 
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 Revisões e atividades (6h/a) 

- Revisões e informações adicionais 

 

3.9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

01 (p/ cada aluno) Computadores, com sistema operacional Windows ou Linux (Ubuntu, Mint) 

Em cada computador 

Suíte de pacote de escritório LibreOffice, instalado (Melhor se for possível ser instalado 

durante a formação, pelos próprios cursistas) 

01 Computador para o professor, nas mesmas especificações, e com sistema de som 

01  Projetor multimídia 

- Conexão banda larga com a internet 

 

3.10. CERTIFICAÇÃO: 

PROPPEX – UNIFEBE .Os participantes devem cumprir com 75% de frequência o curso. 

 

3.11. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação dos cursistas, através das atividades e exercícios propostos durante as aulas.  

Avaliação do curso, ao final do mesmo, usando como instrumento um questionário (digital ou impresso), a ser 

disponibilizado pelo professor ou pela Instituição. 

 

3.12. REFERÊNCIAS 

 www.libreoffice.org 

 

 


