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Internet e Redes Sociais para Comunidade e Terceira Idade é um projeto de extensão que
visa levar conhecimentos e inclusão para pessoas que não tiveram oportunidades de
adquiri-los em tempos anteriores. O objetivo é proporcionar aos alunos o entendimento do
mundo tecnológico que vivem e que cada dia cresce, mostrando o básico para que possam
dar continuidade após o término das aulas. O projeto é desenvolvido com a comunidade e a
terceira idade no laboratório de informática do Instituto Federal Rio Grande do Sul no
Campus Erechim. Tentamos mostrar na prática os conceitos de informática e também como
funcionam e podem ser utilizados os recursos disponíveis em um computador e nos
aplicativos dos celulares smartphones. O trabalho requer uma demanda muito grande dos
professores e bolsista envolvidos, pois os alunos possuem muita dificuldade no início, mas
com o tempo conseguimos ver que a maioria dos discentes perdem o óbice. Buscamos que
alcancem um bom entendimento dos conteúdos abordados em aula com muita prática e
realizamos uma breve revisão na aula posterior. Por estarmos em um ambiente repleto de
pessoas mais velhas, podemos ter uma maior abrangência de outros conhecimentos que
nos repassam em cada aula. Os benefícios que o projeto oferece é que proporciona a
oportunidade para que a comunidade e a terceira idade tenham um local onde possam
aprender sobre as tecnologias em que estamos vivendo e os possibilita ter uma abrangência
e domínio dos equipamentos ao seu redor, proporcionando a inclusão e assim não ficando
com receio em utilizar estes equipamentos no dia a dia.
Palavras-chave: Projeto. Informática. Inclusão. Terceira idade.

Modalidade: Extensão
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