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Objetivos
Geral:
O projeto de extensão intitulado “UFPE-CAA sem fronteiras: Extensão universitária para
a inclusão digital dos estudantes das escolas públicas municipais de Altinho/PE” visa
proporcionar à população menos favorecida da cidade de Altinho o acesso às facilidades
da tecnologia da informação, capacitando jovens para o mercado de trabalho, bem
como trabalhadores em práticas relacionadas com a informática.
Específicos:
Oferecer oportunidade de utilizar os recursos da Informática para aprimorar
conhecimento. Familiarizar os alunos com o recurso tecnológico, contribuindo para que
os mesmos estreitem suas relações com a tecnologia, inserindo-se melhor ao contexto
da modernidade. Desenvolver a autoestima no processo de aquisição do conhecimento.
Acreditar nas próprias descobertas e valorizar-se enquanto pesquisador de seu próprio
aprendizado. Ampliar sua capacidade de trabalhar coletivamente, envolvendo-se em
grupos de interesse, utilizando ferramentas como exemplo a web para auxiliá-los em
suas atividades. Utilizar o computador para auxiliá-los nas tarefas do dia a dia.
Resumo
Este projeto tem como objetivo promover a inclusão social de populações excluídas
digitalmente da cidade de Altinho/PE, utilizando as tecnologias da informação como
instrumento de construção e exercício da cidadania. Incluir digitalmente não é apenas
'alfabetizar' as pessoas em informática, mas também melhorar os quadros sociais a partir
do manuseio dos computadores. Não apenas ensiná-las a usar o computador, mas
melhorar as condições de vida de uma determinada comunidade. Através da
democratização do acesso e com ajuda da tecnologia disponível buscam-se a integração

entre educação, tecnologia e cidadania, visando a transformação social. O tema da
inclusão digital não está somente dentre as linhas de ações propostas pela instituição,
mas também vai ao encontro de diversas ações dos governos federal e estadual, em
especial a atividades de inclusão propostas pelo Programa Fome Zero. É comum nos dias
de hoje vermos empresas e governos falando em inclusão digital e democratização do
acesso. Inclusão digital significa, antes de tudo, melhorar as condições de vida de uma
determinada região ou comunidade com ajuda da tecnologia. Em termos concretos,
incluir digitalmente não é apenas 'alfabetizar' a pessoa em informática, mas também
melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores. Não apenas
ensinando o bê-á-bá do “informatiquês”, mas mostrar como ela pode ganhar dinheiro e
melhorar suas condições de vida. O projeto tem como tema a promoção da inclusão
digital dos alunos de escolas menos favorecidas utilizando as tecnologias da informação
como instrumento de construção e exercício da cidadania.

