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PROJETO DE EXTENSÃO
Inclusão Digital

COORDENAÇÃO
Coordenador: Silvana Madeira Alves Dal-Bó
E-mail do projeto: Silvana.Dalbo@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Silvana Madeira Alves Dal-Bó
Extensionista remunerado (bolsista): Angelo Galvão Prates Guardão

OBJETIVOS
Objetivo Geral: Promover a reintegração social por meio da alfabetização digital, atendendo,
nesta edição do projeto, grupos de idosos, aposentados e pensionistas de previdência
complementar do Programa A escolha Certa e entidades que serão atendidas pelos
estudantes do PRODEL, possibilitando, através da Inclusão Digital, o acesso à leitura e
reflexões de temas transversais como: cidadania, meio ambiente, ética, educação, saúde,
entre outros, gerando, desta forma, melhorias na qualidade de vida das pessoas atendidas
pelo projeto.
Objetivos Específicos:
- Proporcionar idosos (educandos) o conhecimento básico de softwares aplicativos e
navegação na Internet, usados nos laboratórios de informática (oficinas) através de
atividades que envolvam temas de cidadania relacionados aos cursos envolvidos no projeto.
- Estimular os educandos à pesquisa de fontes de informações digitais e não-digitais, na
busca de novos conhecimentos.
- Desenvolver habilidades na informática, de forma que as informações pesquisadas sejam
analisadas, sintetizadas e apresentadas com criatividade e o apoio dos softwares aplicativos.
- Desenvolver a interdisciplinaridade e contextualização dos conteúdos, tanto nos
educandos quanto educadores.
- Envolver os estudantes do curso de Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia

Química, Química e Matemática no projeto.
- Oportunizar aos educadores e estudantes, que atuam como instrutores, a experiência de
exercer a prática do conhecimento teórico adquirido nas diversas áreas da informática.
- Envolver os alunos comtemplados com a bolsa do Artigo 170 CE/SC, na modalidade estudo,
de acordo com a metodologia do Programa de Desenvolvimento Local (PRODEL), ampliando
a atuação da Unidade de Inclusão Digital.

ÁREA TEMÁTICA
Informática

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Produção, Construção e Agroindústria

METODOLOGIA
Público alvo: O projeto Inclusão Digital, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão
e o Programa Oficinas da Sabedoria, terá como comunidade atendida, idosos integrantes
dos grupos cadastrados no Programa.
Desenvolvimento das atividades do projeto: o projeto se desenvolve no Laboratório de
Informática destinado ao Telecentro da Unidade de Inclusão Digital. Adotar-se-á uma
metodologia participativa, de caráter socioeducativo, dentro de um processo de interação
direta entre os docentes, discentes, comunidade e instituição parceira do projeto,
desenvolvendo ações que se voltam essencialmente a realização de oficinas de informática e
cidadania e em domínios específicos, possibilitando a apropriação social da tecnologia pelo
público atendido no projeto, estimulando-os ao pensamento crítico, a ação empreendedora
e ao desenvolvimento das comunidades atendidas.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: todos os cursos, com destaque para Ciência da Computação, Engenharia
Civil, Engenharia Química, Química e Matemática.
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