
                                             

                                                                      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

                                                              UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

                                                                     PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
                                       CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - CAMPUS JAGUARÃO                 

           PROJETO DE EXTENSÃO  

1. Título do projeto: Inclusão Digital Jaguar 
(    X  ) Projeto Novo 
 

 

2. Equipe de Trabalho: 
Coordenação: Prof. Dr. Maurício Aires Vieira 
Demais Membros da Equipe: 

      TA Aline Sengike 
TAE Jucenir Souza 
Bolsistas de Iniciação à Extensão 
Acadêmicos Voluntários de Iniciação à Extensão 
Acadêmicos do Curso de Pedagogia,  Letras, Turismo ou História 

 
 

3. Outras Instituições envolvidas 
Parceria com a Associação de Moradores de Bairros Unidos 

 

4- Área de conhecimento: 
(    ) Ciências Exatas e da Terra             (     ) Ciências Sociais Aplicadas 
(   ) Ciências Biológicas                          (  x   ) Engenharias 
(     ) Ciências da Saúde                          (     ) Lingüística, Letras e Artes 
(     ) Ciências Agrárias                             ( X  ) Ciências Humanas 

 

5 - Área temática em que se insere a proposta:: 
 
( X ) Educação Básica – Inclusão Digital  

 

6- Realização: 
 
Locais:  
Campus da Universidade Federal do Pampa – para capacitação do bolsista; 
Telecentro de inclusão digital pela Associação de Moradores Bairros Unidos 

 
 
Período:  
De setembro de 2010 a Dezembro de 2010 - PRIMEIRA PARTE 
De março de 2011 a Dezembro de 2011 – SEGUNDA PÁRTE 
 
 



 

7- Resumo do projeto 
 

1. APRESENTAÇÃO/justificativa:  
 

     O município de Jaguarão localiza-se ao sul do Estado do Rio Grande do sul a 390km da 

capital (Porto Alegre), abrangendo uma área de 2148 km², cujo acesso é feito pela BR116, 

divisando ao norte com as cidades de Arroio Grande e Herval do Sul, a leste com a Lagoa 

Mirim e Arroio Grande e ao sul e a oeste com a República Oriental do Uruguai e a Lagoa 

Mirim. Sua densidade populacional está ao redor de 28.000 habitantes(dados do último 

senso demográfico) concentrando-se em sua maioria na área urbana. Embora em menor 

número,os moradores da zona rural participam ativamente das atividades na cidade, 

usufruindo os serviços da área da saúde, educação e social.  

 A ocupação predominante no município é o mercado formal (comércio e serviços) e 

os setores que mais empregam são o comércio e agropecuária, sendo que na zonal rural a 

plantação de arroz e as atividades da pecuária são, em grande porcentagem, as fontes 

geradoras de renda. 

 Associação de Moradores de Bairros Unidos envolve 8 bairros localizados na 

periferia da cidade que são Kennedy, Minervina, Vitor Hugo Rosa, Indianópolis, Mutirão I, II 

e Iie Germano Domingues.  

 A criação de um telecentro de inclusão digital é um projeto que surge como uma 

solução para viabilizar o acesso e o uso da informação em comunidades de menor poder 

aquisitivo, que não tem acesso a tecnologia. 

 De acordo com o Censo 2005 do IBGE, apenas 10,6% dos domicílios brasileiros 

têm computadores. Tudo indica que o Brasil tem 13,6 milhões de usuários de Internet 

(7,74% da população do país), segundo dados de maio de 2002. Argentina, Chile, Peru e 

Uruguai, países com populações menores que a brasileira, têm um percentual maior de 

usuários de Internet - 10,38% na Argentina, 20,02% no Chile, 10,73% no Peru e 13,61% no 

Uruguai. 

 Diante desses números, com a implantação do telecentro, acompanharemos os 

munícipes e tentaremos diminuir a exclusão digital nos bairros pertencentes a esta 

Associação e inserir no mundo das tecnologias pessoas de classes econômicas menos 

favorecidass. Diante deste diagnóstico também estaremos promovendo o acesso à cultura, 

pesquisa e o interesse da comunidade em adentrar na Universidade Pública Federal do 

município.   

 
2. Objetivo Geral:  

Qualificação em inclusão digital com cursos de 40 horas com duração de 2 meses, cada 

turma com 10 participantes  com objetivo de formar 80% dos inscritos, e acompanhamento 



da comunidade em torno do Campus de Jaguarão para realização de pesquisas, 

trabalhos escolares e outros de forma gratuita, nas dependências do Telecentro. . 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 ministrar cursos de noções básicas de informática para as classes menos 

favorecidas e grupos específicos tais como a melhor idade e classes de EJA; 
 acompanhamento e auxílio em pesquisas  e trabalhos diversos; 
 disponibilidade de bolsistas  para encaminhamentos de informações úteis à 

comunidade tais como concursos públicos, ENEM (que bateu recorde em 
Jaguarão, com uma  média de 3000 inscritos), etc... 

 disponibilizar para os participantes do Projeto de Extensão ENEM-Jaguar 
(desenvolvido nas dependências da UNIPAMPA) um local de pesquisa e acesso 
a Internet;  
 

 

 

4. METODOLOGIA A metodologia do Projeto de Extensão  Inclusão Digital 
Jaguar será a capacitação dos bolsistas extensionistas  pela equipe técnica 
administrativa da UNIPAMPA e disponibilidade de horários para a execução 
dos cursos de inclusão digital e  acompanhamento do Telecentro em 
horários de atendimento à comunidade.  
  
 

Observação: As atividades serão definidas e desenvolvidas nas dependências 
do Telecentro, que conta com máquinas e internet banda larga, adquiridos em 
parceria com o Programa SERPRO de Inclusão Digital -  PSID para a AMBU – 
Associação de Moradores de Bairros Unidos . 

Os extensionistas do ENEM-Jaguar (outro projeto de extensão desenvolvido 
nas dependências da UNIPAMPA) terão um local com máquinas e salas de estudo 
para a preparação para o ENEM – visando o ingresso na UNIPAMPA.  

 
   
 5. AVALIAÇÃO 

: 
Será efetuada pelos técnicos da área da informática e através de levantamentos de 

pesquisa de satisfação, que o Coordenador do Projeto desenvolverá no acompanhamento 

pedagógico dos extensionistas.  

 

Os indicadores a serem utilizados, a priori, segue descrito abaixo, tendo em vista que se 

trata de um projeto piloto, poderão sofrer alterações:  

1 – Aplicação  de toda carga horarária; 

2 – Desempenho dos participantes nas avaliações; 

3 – Indice de frequência; 

4 – Qualidade pedagógica de equipamentos e materiais educacionais; 

 

 Meios de Verificação dos Resultados 



1 – Relatórios Sistematizados; 

2 – Relatórios de avaliação dos Capacitadores; 

3 – Testes de verificação; 

4 – Entrevistas pessoais; 

5 – Listas de frequência; 

6 – Revisão dos materiais nas atividades práticas; 

7 – Ficha de avaliação dos participantes;          
 

 

 
 

 
8. Beneficiários/Clientela:  

Pr       evê-se                                

                                                        PÚBLICO ALVO: 

 

( ) classe A e B          ( x ) classe C       ( X ) classe D            (x) classe E 

Renda (salário mínimo): 

 

     ( X ) até 1 S.M                ( X ) de 2 a 4 S.M                    ( ) acima de 4 S.M 

 

Faixa  Etária: 

( ) crianças(0-12 anos)        (x) Jovens(13-20 anos)        ( X ) adultos(21-65 anos) 

(x ) acima de 65 anos 

Gênero: 

(x) masculino              (x) feminino 

Quantidade de pessoas por equipamento:           (x) 1            ( ) 2           ( ) 3 

 
Outros alunos da UNIPAMPA, que por ventura, necessitem de auxílio na área de 

informática também poderão se inscrever no curso e 
utilizar o espaço do Telecentro. 

 
 

9. Articulação da proposta com o ensino e a pesquisa, e com as 
demandas sociais: 

       
 
      As atividades previstas neste projeto estarão diretamente relacionadas às atividades 

de ensino de todos os cursos que a UNIPAMPA oferece no campus Jaguarão, além 
de estar articulado com o PDI da IES e a necessidade de uma  melhora significativa 
da inclusão digital.  

 
 



RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA AMBU: 

 

Descrição: Micro Computadores e Estabilizadores 

Unidade: UN 

Quantidade: 10 

 

Descrição: Impresora Multifuncional 

Unidade: UN 

Quantidade: 1 

Descrição: Salas 

Unidade: UNI 

Quantidade: 03 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. Resultados esperados: 
-Melhoria da alfabetização digital; 
-Entrosamento com a comunidade local em que a IES está instalada;  
-Capacitação discente para atuar na área de informática e busca de 
informações para pesquisa.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

12. Equipe executora do projeto:  

 
Nome 

 
Instituição 

 
 

 
Carga Horária 

   

 
Prof. Dr. Maurício Aires Vieira 
 
TA Aline Sengike 
 
 
2 Bolsistas de Iniciação à Extensão 
 
 

Unipampa 
 

Unipampa 
 
 

Unipampa 
 
 

Secretaria Municipal de 

 
 
 
 
 
 
 

 
2h semanais 

 
1h semanal 

 
 

20 h semanais X 2 
 
 

   



2 Acadêmicos Voluntários de Iniciação 
à Extensão 
 
 
 

Educação/ Jaguarão 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 h semanais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

13. Plano de Trabalho 
 

1) Seleção dos Bolsistas; 
2) Realizar reuniões  
3) Capacitação 
4) Atuação no Telecento 
5) Acompanhento in loco (uma vez por semana, no mínimo) 
6) Relatórios parciais de capacitação e de assessoramento 

 
 

Cronograma de Atividades – Agosto/ 2010 a Julho/2011 
 

ATIV AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

1 x            

2  x x x x x x x x x x x 

3  x x x         

4   x x x x x x x x x x 

5   x  x  x  x  x  

6   x   x   x   x 

 

 
Prof. Dr. Maurício Aires Vieira 

: 
 

 
 
 
 

Data: ____/ ____/ ____ 


