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❚ Necessidade que as pessoas têm de adquirir conhecimentos básicos de 
informática, para se inserir no mercado de trabalho

❚ Pró-Reitoria de Extensão / Colegiado de Informática / Direção da Guarda Mirim

❚ 2002 – oferecer cursos de noções básicas de informática aos adolescentes da 
Guarda Mirim de Cascavel
❚ Criado o projeto “Noções Básicas de Informática”

❚ 2005 – estender o treinamento para os familiares dos adolescentes
❚ Criado o projeto “Treinamento em Noções Básicas de Informática”

❚ 2007 – realizar treinamento em software livre
❚ “Criação” do projeto “Inclusão Digital de Adolescentes através de 

treinamento em Software Livre”

Apresentação
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❚ Geral 
❙ oportunizar aos participantes o acesso a conceitos básicos de Informática bem como 

à utilização de programas aplicativos discutindo suas potencialidades e usos

❚ Específico
❙ propiciar a discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o 

computador) através de Softwares e Aplicativos livres

Objetivos



Latinoware 2008 – V Conferência Internacional de Software Livre  30/10 a 01/11 de 2008                                  Foz do Iguaçu, PR

❚ Oferecimento de cursos básicos de Informática que são ministrados em 
módulos, facilitando desta forma sua adequação ao tempo e a diferentes 
temáticas de interesse.

❚ Os cursos oferecidos consistem de aulas teórico/práticas desenvolvidas nos 
laboratórios do Colegiado de Informática.

❚ 2 turmas por ano (por projeto)

❚ Cinco módulos por turma
❙ Introdução a Informática e Linux – 12 h/a

❙ Editoração de Textos (BrOffice.org Writer) – 16 h/a

❙ Construção de Planilhas (BrOffice.org Calc) – 16 h/a

❙ Desenvolvimento de Apresentações (BrOffice.org Impress) – 12 h/a

❙ Navegação Internet (Mozilla Firefox) – 12 h/a

Métodos (1 de 8)
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❚ Módulo monitorado, em média, por 4 alunos do Colegiado de Informática

❚ 20 alunos por turma (no máximo)
❙ Quantidade determinada pelo número de computadores do laboratório

❚ Treinamento para adolescentes – sábado de manhã (8:00 às 12:00)
❚ Treinamento para familiares – sábado de tarde (13:00 às 17:00)

❚ Metodologia
❙ Apresentação de conteúdos 

❘ através do uso de slides

❙ Interações diretas com o computador

❘ através da realização de exercícios específicos propostos em sala de aula 

❚ Freqüência >= 75%          recebe certificado de participação na atividade

Métodos (2 de 8)
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❚ Convencer os alunos do projeto que eles ocupam um espaço Público, 
portanto que também é deles.

❚ Da responsabilidade deles para o bom andamento e sucesso nos 
resultados

❚ Do objetivo deles no projeto (com questionamento)
❚ Do objetivo das aulas do projeto
❚ Acerca da tecnologia (com questionamentos)
❚ Qual é a finalidade do uso da tecnologia (Comparações)
❚ Qual o papel dos alunos frente ao uso da Tecnologia

❙ Uso do computador – INTERNET ??? como fim...
❙ Computador como meio – alcançar e desenvolver seus objetivos

Métodos (3 de 8)
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❚ Módulo “Introdução a Informática e Linux”

❚ Principais equipamentos que compõem um computador

❚ Software X Hardware

❚ Diferença entre software livre e software proprietário

❚ Origem do Linux

❚ Ferramentas utilizadas
❙  BrOffice.org Writer

❙  BrOffice.org Calc

❙  BrOffice.org Impress

❙   Mozilla FirefoxMozilla Firefox

Métodos (4 de 8) 
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❚ Módulo “BrOffice.org Writer”

❚ Criação e editoração de textos

❚ Aplicação de exemplos atuais, ligados  ao contexto dos alunos.

Métodos (5 de 8)
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❚ Módulo “BrOffice.org Writer” 

❚ Como trabalhar com tabelas

❚ Aplicação de exemplos práticos
❙  Tabela de gastos

❙   Lista de compras

❙   Boletim escolar

Métodos (6 de 8) 
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❚ Módulo “BrOffice.org Impress”

❚ Criação e manipulação de apresentações de slides

❚ Foco em apresentações escolares

❚ Utilização de recursos de interatividade

Métodos (7 de 8) 
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❚ Módulo “Mozilla Firefox”

❚ Apresentação do navegador livre

❚ Criação de conta de e-mail

❚ Como navegar com segurança?

❚ Funcionalidades do navegador para uma melhor utilização do meio web

Métodos (8 de 8) 
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❚ Participantes dos projetos
❙ 2 professores efetivos do Colegiado de Informática

❙ 1 técnica de laboratório

❙ 25 discentes (+/- 4 monitores por módulo)

❘ 2 desenvolvimento e manutenção do site dos projetos 
e outras atividades (bolsistas)

❚ Treinados todos os monitores em tecnologias livres

❚ Treinados 360 adolescentes (+80 este ano)

❚ Manutenção da página dos projetos

❚ Preparação de apostilas para cada módulo

❚ Viabilização de um lanche no meio do período de treinamento (continuação)
❙ Maior motivação

Discussão e Resultados (1 de 2)
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❚ Algumas “descobertas”

❙ Nem todas as pessoas treinadas possuem habilidades de digitação
❘  Incluído no Módulo 1 um espaço para que os participantes se familiarizem com o 

teclado (exercícios repensados). Adotado o software livre Ktouch.

❘  Isto trouxe como conseqüência uma otimização do uso do tempo nos módulos 
subseqüentes.

❙ Os alunos gostam mais de “pôr as mãos na massa”
❘  Isto provocou que os conteúdos fossem repensados passando a ser mais práticos

❘  Implicou em uma maior atenção por parte deles

Discussão e Resultados (2 de 2)
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Neste trabalho apresentamos sucintamente os projetos de extensão que a 
UNIOESTE, através do Colegiado de Informática do Campus de Cascavel, 
desenvolve no sentido de atender a necessidade que a Associação Educacional 
Espírita Lins de Vasconcellos - A.E.E.L.V. (Guarda Mirim de Cascavel) tem de assistir 
adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social. 

Esta assistência se dá, no caso dos projetos aqui apresentados, através da oferta 
de cursos que visam a formação técnico-profissional destes adolescentes, e mais 
recentemente também dos seus familiares (tecnologias livres). 

A oferta destes cursos viabiliza a inclusão digital destas pessoas uma vez que 
possibilita a alfabetização digital dos mesmos contribuindo desta maneira para o 
acesso destes ao mercado de trabalho.

Conclusões
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Algumas fotos … (1 de 4)

Laboratório onde é ministrado o treinamento

Adolescentes em treinamento
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Algumas fotos … (2 de 4)

Participantes dos projetos de extensão

Dona “Bené”, responsável pelo 
cafezinho
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Algumas fotos … (3 de 4)

Oficina oferecida no Seminário de Extensão
da Unioeste 2007 – Cascavel, PR

Equipe de monitores que receberam treinamento
inicial em software livre no início de 2008
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Algumas fotos … (4 de 4)

Módulo de BrOffice.org Calc – Unioeste 2008 –
Cascavel, PR

Módulo de BrOffice.org Calc – Unioeste 2008 –
Cascavel, PR
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Os projetos na mídia … (1 de 4)
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Nota publicada no Jornal Hoje – 
Cascavel, PR – em 29/11/2007.

Os projetos na mídia … (2 de 4)
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Os projetos na mídia … (3 de 4)

Nota publicada na Agência Estadual 
de Notícias em 24/09/2008
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Os projetos na mídia … (4 de 4)

Pró-reitor de Extensão da Unioeste 
entregando certificado de conclusão 
em cerimônia realizada em 
24/09/2008
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