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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO:
 Título do trabalho
Inclusão Digital em Comunidades Parceiras
 Palavras chaves (máximo 3 expressões)
Inclusão, Digital, Comunidade
 Programa, Projeto, Ação de origem
Projeto Inclusão Digital em Comunidades Parceiras
 Nome (s) do (s) autor (s)
Pâmella Rosa e Ediclei Mendes
 Nome do professor orientador (para trabalho de estudantes)
Graziela Ferreira Guarda
 Resumo (Máximo de 1000 caracteres, com espaço)
Os projetos de extensão E-Lixo Universitário e Inclusão Digital em Comunidades
Parceiras entraram em parceria para beneficiar o Centro Social Comunitário Tia
Angelina (CSCTA), no Varjão, que oferece os serviços de escola e creche, e o Legião
da Boa Vontade (LBV) Vicente Pires. Computadores antes inutilizados pela
Universidade Católica de Brasília agora compõem um espaço feito para os
professores e alunos do centro.
No total, 60 computadores foram doados e serão utilizados em projetos
pedagógicos voltados às crianças. Os professores do centro passarão por um
processo de capacitação como produto da parceria
Desde abril os membros envolvidos nos projetos trabalharam na construção do
laboratório de informática, ainda inexistente. Triagem e seleção de computadores,
instalação de rede, cabeamento da sala e fornecimento de mesas para as máquinas
fizeram parte do processo de ambientação local.
 Introdução (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)


O projeto Inclusão digital em comunidades parceiras, no primeiro semestre
de 2012 fizemos parceria com o projeto de extensão E-Lixo (Reiniciar) para
fechamento de parceria com as comunidades atendidas por eles que são: Centro
Social Comunitário Tia Angelina no Varjão e Legião da Boa Vontade (LBV) Vicente
Pires. Dando suporte na manutenção das maquinas que serão entregues as
comunidades. E dando inicio nesse segundo semestre ao processo de inclusão de
digital a tais comunidades, através de cursos de softwares disponíveis nos micro
computadores que foram disponibilizados as comunidades.
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 Método (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)


No primeiro semestre do ano, a metodologia utilizado foi Visita nas 2
comunidades para conhecer o ambiente e o espaço físico aonde as máquinas serão
entregues, nesse momento foi constatado que ambas as comunidades não
possuem infraestrutura de bancadas, fiação elétrica de energia e de rede de dados
lógico para montagem da máquinas. Formatação e instalação dos sofwares que
serão utilizados pelas comunidades, que serão: Linux Ubuntu, Linux Educacional,
Libre Office, entre outros em 60 maquinas que seriam doas as comunidades
parceiras. Além de termos nos responsabilizados pela instalação e configuração da
rede de dados lógica. E revisão das apostilas que foram utilizadas no projeto no ano
de 2011, uma vez que elas serão reaproveitadas para a capacitação que será dada
aos membros das 2 novas comunidades.

 Resultados (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
Os resultados colhidos foi o agradecimento das comunidades nesse ato de entrega
dos computadores. Por ser uma nova oportunidade de vida para eles. Além do
resultado colhido pelos alunos em todo o processo desde a parte de visitação e
reconhecimento do local de trabalho, como em todo o resto, tanto na parte de
desenvolvimento do projeto, como na parte de entrega das mesmas e a gratidão
das comunidades.
 Conclusão (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
Concluo que todo projeto de inclusão é valido, tanto pelo alunos como pelas
comunidades que recebem auxilio. De fato, todos saem ganhando, tanto no
aprendizado, conhecimento, como nas relações interpessoais. É sempre bom poder
ajudar o próximo, principalmente quando isso te oferece recompensar. Receber o
carinho e gratidão das pessoas das quais nos levamos um pouco do nosso
conhecimento é um experiência iluminada. De fato, ninguém nasce sabendo tudo,
a vida, é uma eterna escola e por mais que os próximo se mostre não ter tanto
conhecimento, ele sempre é mais capacidato do que se parece e todo
conhecimento é para ser colhido, pois nenhuma expeciencia se iguala a outra.
 Bibliografia Básica (Máximo de 1000 caracteres, com espaço)
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