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RESUMO

A 5ª edição do projeto InterAGIR alcança com êxito seus objetivos principais: a interação entre a comunidade monlevadense e os universitários, proporcionando a ambos um

enriquecimento de ideias, o exercício de cidadania e a prática da informática na era da globalização. O projeto, através da oficina de informática, oferece a inclusão digital para o

público da terceira idade e crianças entre 9 e 13 anos. Através de pesquisa bibliográfica, os alunos responsáveis pelo projeto criaram um material didático, utilizando-o nas aulas.

São oferecidos aos participantes o conhecimento básico para o acesso à internet e as ferramentas que esta nos proporciona, com foco maior no Pacote Office e no e-mail. Nessa

edição, foram criadas duas turmas, sendo uma de nível básico e outra de nível intermediário, sendo que as aulas ocorrem no laboratório de informática da FaEnge. Vale ressaltar

que cada aluno dispõe de um computador e todos os materiais necessários para a realização das atividades, que são disponibilizados pelo projeto. Através dessa oficina tem-se

uma inter-relação entre a comunidade e os graduandos, sendo que estes últimos oferecem conhecimento técnico a respeito das ferramentas digitais, e recebem a oportunidade

de desenvolver capacidade de oratória, aprimorar seus relacionamentos interpessoais, além de melhorar seus conhecimentos específicos na área digital. A comunidade, por sua

vez, recebe conhecimento sobre as novas tecnologias, que lhes proporciona maior acesso às atualizações mundiais e informações gerais. O propósito da informática no

InterAGIR5 é ampliar a acessibilidade para a comunidade carente que, em grande maioria, não dispõe de um computador em sua casa e quanto menos os conhecimentos

necessários para utilizar tal equipamento. Tendo em vista o contexto de globalização, é fundamental que esta atinja todas as camadas sociais e, para isso, todos devem ter a

oportunidade de acesso a esse tipo de conhecimento.
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