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PROJETO UNISC ALFABETIZAÇÃO DIGITAL. Neemias Goulart Querotti, Eliana Ines Schuck, 

Emigdio Henrique Engelmann, Marcia Elena Jochims Kniphoff da Cruz (orient.) (UNISC). 

A Alfabetização Digital é imprescindível para o engajamento do cidadão na sociedade. Este resumo 

apresenta uma proposta que aponta possibilidades para quem não acompanhou a evolução tecnológica dos 

computadores e da Internet pela inacessibilidade ou pela exclusão por diferentes motivos, ao longo de sua vida. O 

Projeto UNISC-Alfabetização Digital é mantido pelo curso de Licenciatura em Computação e pela Pro-Reitoria de 

Extensão e Relações Comunitárias – PROEXT da Universidade de Santa Cruz do Sul. Os professores proponentes, 

os bolsistas e voluntários, realizam a inserção da comunidade em geral, alunos e professores da Educação Básica da 

rede pública e privada, ao trabalho com as ferramentas do computador e da Internet, ampliando as oportunidades 

para o estudo e para o mercado de trabalho. As oficinas acontecem nos laboratórios de informática da universidade 
ou de escolas. Os participantes tem apresentado resultados significativos de aprendizagem, aumento na auto-estima e 

na confiança própria, dados coletados através de entrevistas e questionários. Diversos autores fundamentam o projeto 

como Levy, Varela e Castells. O projeto é caracterizado como extensão universitária e conta também com 

financiamento externo, tendo atendido 300 pessoas no período de 2007/1, dentre elas, professores e alunos de 10 

escolas da região, funcionários da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul e a comunidade da em geral, através de 

oficinas abertas ao público. Os objetivos do projeto alcançados com sucesso e as ações que mantém, afirmam as 

necessidades da população em alfabetização digital. Um aumento significativo da procura populacional pelas 

atividades do projeto foi registrado no mês de Junho de 2007, sendo que, para o 2º semestre de 2007 o projeto 

contará com um Telecentro localizado no centro da cidade, considerado de fácil acesso e contribuirá para as ações do 

projeto na construção de uma sociedade mais eqüitativa 
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