
Introdução

Os adolescentes com diagnóstico de
Fibrose

períodos

restritos,

Cística (FC),

hospitalizados,
passam

em

longos

quartos

afastados e impossibilitados do

convívio social. O período de internamento,
o tratamento intensivo e o isolamento,

tornam necessárias e significativas a

realização de atividades socioeducativas.

O projeto aborda o uso das Tecnologias

de Informação e de Comunicação (TIC) na

Informática, possibilitando acessibilidade e

inclusão social para os pacientes com
Fibrose Cística, internados no Hospital de

Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Rio

Grande do Sul, cuja população consiste de

adolescentes em idades de 12 a 22 anos.

• Propiciar espaços para narrativas,

produção textual, escrita colaborativa e

produção de mídias por adolescentes

com FC, em isolamento hospitalar.

Observar o processo de interação

entre adolescentes com FC,

hospitalizados em isolamentos, pelo

uso das TIC.

Avaliar o processo de interação entre

os sujeitos, como vivência educativa,

terapêutica e social nos ambientes de

isolamento hospitalar.

•

•

Metodologia

Pesquisa de caráter qualitativo que

pretende investigar se o uso das TIC em

Ambientes Virtuais, através das narrativas,

da produção textual

colaborativa, possibilita

e da escrita

o processo de

interação entre os sujeitos, como vivência

educativa, terapêutica e social nos

ambientes de isolamento hospitalar.
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INTRODUÇÃO METODOLOGIA

OBJETIVOS

CONSIDERAÇÕES FINAISINSTITUIÇÕES PARCEIRAS

A realização desta pesquisa pretende

investigar como as TIC podem auxiliar a

melhoria da qualidade de vida, no auxílio do

processo de aprendizagem, na inclusão

digital e social e no exercício da cidadania.

RESULTADOS

Com a escrita colaborativa e o uso das

TIC foi possível criar o primeiro grupo na

rede social sobre FC no RS, com mais de

100 participantes em um curto espaço de

tempo, onde os sujeitos interagem e

compartilham informações sobre a FC e

socializam com os demais. Está em fase

de implementação um game (jogo) no qual

os adolescentes colaborativamente

produzirão uma narrativa construída,

através do uso das tecnologias.

Imagem do grupo na rede social Facebook.


