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Resumo: 

O Projeto de Extensão “Cor@gem VII” atende adolescentes hospitalizados em isolamento no Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA)-RS, com Fibrose Cística (FC). Visa a inclusão social, informacional e digital, envolvendo 

atividades de promoção da leitura e da formação de leitores, como também o acesso e o uso das Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC) e de Tecnologias Assistivas (TA). A ação extensionista tem como objetivo 

principal propiciar a interação entre sujeitos e a inclusão social, informacional e digital através do uso da leitura e da 

escrita em ambientes informáticos, como vivência educativa, terapêutica, social e digital.  Os objetivos específicos 

visam: estabelecer parcerias entre instituições no âmbito da cidadania e da inclusão social, informacional e digital; 

propiciar espaços para narrativas, produção textual e produção de mídias com adolescentes com FC, em isolamento 

hospitalar; observar o processo de interação entre adolescentes com FC, hospitalizados em quartos restritos, por meio 

do acesso e do uso das ferramentas de interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e avaliar o processo 

de interação entre os sujeitos em AVA, como vivência educativa, terapêutica e social nos ambientes de isolamento 

hospitalar. Em relação à metodologia é de extrema importância o estabelecimento de parcerias institucionais entre a 

UFRGS, o HCPA-RS e IFRS -Câmpus Porto Alegre. Compete à UFRGS a coordenação do Projeto e a participação 

de Bolsista remunerado pelo Edital da PROREXT; ao HCPA-RS a participação dos adolescentes com FC e a 

disponibilização de seu espaço físico além das orientações para os cuidados necessários à higienização e profilaxia 

com os adolescentes durante a hospitalização; ao IFRS a colaboração para a construção do jogo proposto. Os 

adolescentes que desenvolvem enfermidades durante a infância necessitam, além do atendimento médico e hospitalar, 

a atenção e o acompanhamento constante dos pais e familiares, como terapêutica afetiva que auxilia no lenitivo da 

doença. A hospitalização pode contribuir, para o desenvolvimento tanto somático quanto psíquico, de adolescentes 

hospitalizados que sejam privados de laços afetivos. O Projeto Cor@gemVII busca propiciar dias com melhor 

qualidade de vida aos pacientes hospitalizados e aos seus familiares no processo de comunicação, de interação e de 

construção de jogos com games, mediados pelos bolsistas participantes do Projeto. 

 


