
APLICATIVO PARA AUXILIAR IDOSOS NA INTERNET
Autor(es): Thales de Oliveira Lopes(Centro Universitário Central Paulista - UNICEP)

Com as tecnologias básicas evoluindo mais 

rapidamente, as pessoas necessitam se 

adaptar cada vez mais rápido a essas 

tecnologias, tais como os celulares e seus 

aplicativos. 

Essas evoluções são benéficas para a 

grande maioria dos jovens, adultos e até 

mesmo crianças, porém com essa 

velocidade evolutiva elevada, as pessoas 

mais idosas acabam sendo prejudicadas por 

conta de não terem muito contato com a 

tecnologia e com a capacidade adaptativa 

sendo mais lenta do que das pessoas mais 

jovens. 

Com o número de aplicativos essenciais 

crescendo, como os aplicativos de banco e 

até documentos digitais pessoas, os idosos 

menos hábeis que utilizam os smartphones, 

estão correndo riscos de terem seus dados 

roubados, seja acessando links maliciosos e 

até mesmo informando seus dados pessoais 

em sites sem procedência. 

Do ano de 2013 até os dias atuais, a 

utilização dos celulares se tornou 

indispensável no dia-a-dia, dessa forma as 

grandes empresas e serviços públicos 

acabaram se adaptando a nova tendência, 

criando aplicativos para que a população 

tenha mais facilidade em acessar os seus 

serviços, tornando dispensável até mesmo 

locais de atendimento e até a utilização de 

papel. 

O objetivo deste projeto é fazer com que 

haja uma redução no número de golpes 

aplicados em idosos que utilizam 

largamente os celulares no dia-a-dia, o 

ajudando com chats online e dicas de 

privacidade e de como agir em determinada 

ação na qual ele ache suspeita em seu 

celular.

O aplicativo mobile, que possibilita o idoso 

se orientar melhor utilizando seu celular, 

acessando apenas links confiáveis, 

baixando os aplicativos mais utilizados por 

eles direto de um link seguro, protegendo os 

mesmo de sofrerem golpes e terem seus 

dados roubados.

Design de telas:

Esta é a tela inicial, a qual é a área de 

Logon. Nesta tela o usuário poderá entrar 

com seu logon e a sua senha criada, caso já 

tenha login cadastrado. Caso não possua o 

cadastro o mesmo poderá criar através do 

botão “Criar Login”.

Esta tela é basicamente a segunda tela do

aplicativo, é uma tela “rolável” na qual o

usuário poderá escolher o serviço que quer

acessar.

Esta tela é uma tela de um serviço 

selecionado na tela anterior, na qual irá 

redirecionar o usuário ao site do serviço 

selecionado.

Esperamos obter por meio do projeto 

são de maior interação do idoso com o seu 

celular, acessando os seus portais de 

notícias e compras de modo mais seguro, 

utilizando nosso aplicativo como portal 

principal para obter tal acesso, como 

também se sentir mais confortável com uma 

interface mais limpa e adaptativa para seu 

discernimento.

o projeto possui um público alvo no qual 

pode ser muito bem auxiliado e com isso os 

ajuda a serem mais independentes e 

cuidadosos com seus dados online.

As conclusões serão mais precisas 

quando o aplicativo for testado, gerando as 

tabelas de controle de quantidade de 

usuários ativos no aplicativo. Dependendo 

dos resultados poderá ser desenvolvido um 

novo layout selecionável no aplicativo, ao 

qual se aplica ao celular, alterando a sua 

interface e o tornando mais fácil e intuitivo 

para o público alvo em questão.


