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O ambiente hospitalar se caracteriza como um espaço de solidão, medo e angústia O ambiente hospitalar se caracteriza como um espaço de solidão, medo e angústia 
para o tratamento de doenças que exigem a internação hospitalar. Ao mesmo para o tratamento de doenças que exigem a internação hospitalar. Ao mesmo 
tempo, afasta o paciente do convívio da sua família, da escola e dos seus amigos. tempo, afasta o paciente do convívio da sua família, da escola e dos seus amigos. 
A administração de medicamentos e o tratamento terapêutico podem ser A administração de medicamentos e o tratamento terapêutico podem ser 
agregados ao acesso e uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação agregados ao acesso e uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação 
(TICs).(TICs).
O Projeto Cor@gem pretende permitir a comunicação, a expressão, a interação, a O Projeto Cor@gem pretende permitir a comunicação, a expressão, a interação, a 
colaboração, a cooperação e o compartilhamento dos pacientes com FC, em colaboração, a cooperação e o compartilhamento dos pacientes com FC, em 
isolamento hospitalar, com adolescentes que vivem em espaços geográficos isolamento hospitalar, com adolescentes que vivem em espaços geográficos 
próximos e/ou distantes em um processo de inclusão nos projetos e nas ações de próximos e/ou distantes em um processo de inclusão nos projetos e nas ações de 
políticas públicas de instituições e órgãos governamentais com a proposta de políticas públicas de instituições e órgãos governamentais com a proposta de 
cidadania, inclusão social, informacional e digital que oportunizem o exercício da cidadania, inclusão social, informacional e digital que oportunizem o exercício da 
autonomia e propiciem a interação entre sujeitos nas redes sociais.autonomia e propiciem a interação entre sujeitos nas redes sociais.
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