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Nota de Imprensa      
 

 

Santander Cultural oferece curso de capacitação 
digital para terceira idade 

  
  
Porto Alegre, 2 de maio de 2015 – O Santander Cultural realiza curso de capacitação digital 
para terceira idade em parceria com a Faculdade IBGEN - Instituto Brasileiro de Gestão de 
Negócios. A iniciativa, chamada Melhor idade digital, é oferecida gratuitamente para pessoas 
maiores de 60 anos e pretende capacitar os alunos a usarem recursos da internet. O conteúdo 
do curso, desenvolvido e ministrado pelos alunos de graduação da instituição de ensino em 
parceria com a unidade de cultura do Santander, objetiva a introdução à informática e traz 
temas como sistema operacional, Internet, redes sociais, e-mail, editor de textos, além de 
outros softwares e conhecimentos básico sobre hardware. Vale ressaltar que ocorrem aulas de 
reforço aos sábados, que além de rever o conteúdo regular das aulas, serve para sanar 
dúvidas sobre a utilização de smartphones e tablets. De 17 maio até 1º de julho, são oferecidas 
seis turmas, com carga horária diária de 2 horas, de terças a sextas- feiras, com duração de 12 
dias.  
  
Curso Melhor idade digital | capacitação digital para terceira idade 
Período: 17/5 até 1º/7 
Turmas: de 17/05 a 07/06 e de 14/06 a 01/07 
Dias:12 encontros 
Horários: 10h, 13h30 e 16h 
Inscrições: gratuitas pelo ecult03@santander.com.br ou 51 3287-5941 (10 vagas por turma) 
 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
 
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h (almoço) 
Seg a sex, das 15h às 19h (cafeteria) 
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Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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