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Introdução: Os novos avanços tecnológicos trouxeram a tona um novo problema social, é a 
exclusão digital. Numa sociedade onde a habilidade e conhecimento para uso de computares é 
crescente, a exclusão digital é preocupante, em especial nas populações de baixa renda. A falta de 
qualificação é um fator que contribui para o desemprego ou subemprego. Para atacar este 
problema, o projeto Formiguinha e a Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru desenvolveram 
um projeto de extensão universitária cujo objetivo é oferecer oportunidades aos jovens e adultos da 
comunidade os conhecimentos básicos em informática. Este projeto é uma ação comunitária junto 
a comunidade do bairro Pousada da Esperança, que possui um baixo IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). Esta foi a primeira vez que foi oferecido um curso voltado para o 
público adulto ampliando assim a área de atuação do núcleo social. Objetivos: O foco foi oferecer 
um curso de iniciação e compressão dos recursos oferecidos pelo computador pessoal como 
instrumento de trabalho. Métodos: O optou-se por uma abordagem mais prática do que teórica, no 
formato de oficina. O conteúdo abordado variou desde o reconhecimento dos componentes 
externos do computador, passado pelo processo de acionamento do mesmo, uso do teclado e do 
mouse, até o uso de aplicativos de produtividade como processador de texto e planilha eletrônica. 
Em cada sessão contava com três facilitadores (dois alunos bolsista e um professor) que 
auxiliavam os alunos no desenvolvimento das atividades. O curso foi ministrado, para oito alunos, 
no primeiro semestre de 2011 e teve a duração de 14 semanas, com sessões semanais com duas 
horas de duração. Resultados: Ao decorrer do curso foi possível perceber um progresso gradual 
por parte dos alunos no final eles já conseguiam realizar comandos básicos do computador, digitar 
texto com certa facilidade, entre outros. Os alunos perderam o receio que tinham em relação ao 
computador, atingindo uma autonomia em relação ao uso da máquina. Devido a êxito do curso 
semestre passado, atualmente este curso vem sendo ministrado novamente, no mesmo local e 
com a ampliação de mais uma turma. 
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