
Fluxo Contínuo 2017

Curso de Extensão em Visual Merchandising

Coordenadora: Regiane Dalarosa

Resumo  da  proposta:  Através  da  oferta  do  curso  de  extensão  em  visual  merchandising  visa-se  proporcionar
conhecimentos acerca da análise, construção e manutenção do visual de loja aos participantes. As atividades serão
todas práticas voltadas para o público de nível iniciante, contemplando os princípios do visual merchandising com foco
no varejo de moda.

Evento: Exposição Moda e Identidade Brasileira 

Coordenadora: Camila Carmona Dias

Resumo da proposta:  Qual distância existe entre a moda e a identidade brasileira? Distâncias? Não, ao invés de
distâncias existem pontes, reflexos, e a moda é como o espelho de Narciso onde a identidade aparece refletida. De
forma simplista, entende-se por identidade o conjunto de caracteres que distinguem uma pessoa ou país de outro.
Dessa forma,  a  exposição  demonstra por  meio da  reprodução de criações  de designers brasileiros (as)  as várias
identidades nacionais brasileiras. A pesquisa foi realizada pelos discentes do CST em Design de Moda na disciplina de
História da Moda III sob orientação da professora Camila Carmona Dias. 

Diálogos sobre História e Cultura Afro-brasileira

Coordenadora: Camila Carmona Dias

Resumo  da  proposta:  O  objetivo  do  projeto  visa  estimular  a  discussão  do  tema  da  desigualdade  étnico-racial
relacionada aos  povos indígenas  e  afrodescendentes,  além de capacitar  mais  pessoas,  em especial  aquelas  que
trabalham na área da educação, com relação aos assuntos pertinentes às temáticas da diversidade. Para tanto serão
desenvolvidas palestras que visam despertar a consciência dos participantes para as questões étnico-raciais. 

Banco de Sangue Alto Uruguai 

Coordenadora: Fernanda Caumo Theisen

Resumo da proposta:   Doar sangue é doar vida. Diariamente pessoas necessitam da doação para sobreviver sem
prejuízos ao doador. O objetivo deste projeto é mobilizar cada doador a sua ação cidadã e solidária de doar sangue. Em
parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Erechim com o Banco de Sangue Alto Uruguai Gaúcho
serão desenvolvidas ações que mostrem dados de demanda e como a doação de sangue acontecem. Dessa forma,
pretende-se conscientizar estudantes, servidores e comunidade externa da relevância em ser doador de sangue para
além das campanhas de doação, assim captando doadores de sangue e minimizando a dificuldade de manutenção dos
estoques de sangue do hemocentro.

 

Fashion Revolution

Coordenadora: Fernanda Caumo Theisen

Resumo da proposta: O Movimento Fashion Revolution Week desenvolve ações mobilizando ao consumo consciente
das roupas e incentivando os consumidores a questionarem: Quem fez minhas roupas? Sendo assim, o objetivo deste
projeto é mobilizar a região do Alto Uruguai Gaúcho a reflexão do consumo consciente e valorização da produção
regional, uma vez que a moda pode ser feita de maneira segura, limpa e bonita, onde a criatividade, a qualidade, o
ambiente e as pessoas são considerados igualmente importantes. Em parceria com o movimento Fashion Revolution os
cursos da área da moda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul- IFRS -  Campus
Erechim participarão do Projeto Bandeira de Retalhos, no qual será feita a co-criação de uma bandeira confeccionada a
partir de resíduos têxteis, uma exposição etinerante com informações da cadeia produtiva do setor, um bazar de trocas
enfatizando o consumo consciente  e  se participará  do  evento  estadual  do Movimento Fashion  Revolution.  Assim,
espera-se tornar as pessoas mais reflexivas para o consumo consciente.

 

Gestão das propriedades rurais, empreendedorismo e sucessão familiar

Coordenadora: Marlova Balke

Resumo da proposta:  O presente projeto foi construído através de uma demanda da 15ª CRE, entidade responsável
pelo Projeto “Sucessão com Sucesso”, em parceria com entidades diversas, entre elas o IFRS Campus Erechim. O
objetivo principal é de traçar alternativas que viabilizem a permanência do jovem no meio rural, através do aumento da
renda e da autoestima, por meio de ações da prática pedagógica. Entre essas alternativas consistem na aprendizagem
de técnicas de desidratação de frutas. Para tanto, serão realizadas oficinas de desidratação de frutas, as quais serão
ministradas nas Escolas Estaduais das comunidades rurais do interior dos municípios de Aratiba, Rio Toldo em Getúlio



Vargas, Barão de Cotegipe e Marcelino Ramos, evidenciando desta forma possíveis oportunidades empreendedoras.

 

Curso Básico de Excel 'in company' -CRPO PLANALTO - 13° BPM – Erechim/RS

Coordenador: Ronaldo Tremarin

Resumo da proposta:  Pretende-se ministrar um curso Excel (Microsoft Ofice)  aos alunos indicados pelo oficial do
CRPO PLANALTO - 13° BPM - Erechim RS. O curso será ministrado nas dependências da CRPO PLANALTO - 13°
BPM. A presente proposta faz parte de um conjunto de cursos a serem ministrados, sendo esse o 1º numa série de
ações de extensão focadas em levar o conhecimento/prática do IFRS  a comunidade (nessa e caso representada pelo
oficial  do CRPO PLANALTO - 13° BPM). Conforme solicitação Capitão Detoni CRPO PLANALTO - 13° BPM além do
curso proposto, os alunos levarão para a sala de aula atividades do dia a dia, por exemplo: controle de armamento,
manutenção de veículos, quadro de escalas de jornadas de trabalho, planilha de licitações enfim as atividades do dia a
dia para que os próprios alunos possam desenvolver as soluções / organização em função da evolução do conteúdo
ministrado. Por se trata de uma ação em 'In company' não se trata de um simples curso, pois os próprios alunos (sob
orientação do professor) irão desenvolver as soluções/métodos de organização que eles entendam e possam manter a
continuidade

Evento: Esclarecendo o aedes aegypti

Coordenadora: Liana Cavalett

Resumo da proposta:  Devido ao fato de ter muitos focos do Aedes Aegypti na cidade de Erechim e de ter sido
encontrado  no  IFRS  -  Campus  Erechim  o  mosquito,  verificou-se  a  necessidade  de  esclarecimentos  quanto  aos
procedimentos  que  deve-se  adotar  nestes  casos.  Portanto,  com  o  intuito  de  informar  e  alertar  os  servidores
terceirizados e os efetivos que tiverem interesse no assunto, desenvolveu-se o presente projeto, que será realizado
através de uma palestra com a enfermeira da Vigilância Sanitária Municipal, do município de Erechim. 

Curso:Marketing para cooperativas de pequeno porte

Coordenador:Sidnei Dal Agnol

Resumo da proposta:  O curso de marketing para cooperativas de pequeno porte é destinado a cooperativas formadas
por  agricultores  (as)  familiares,  que  demandaram da instituição  mais  conhecimento  na  área  de  marketing,  com o
propósito de gerar melhor atuação das cooperativas junto aos seus cooperados, clientes e fornecedores. 

O presente projeto propõe a realização de um curso de 48 horas,  para atendimento de aproximadas 32 pessoas
indicadas pelas cooperativas e pela EMATER/RS - ASCAR, visando a qualificação dos envolvidos e desenvolvimento
das cooperativas. 

Curso:Campanha do Agasalho 

Coordenador: Sidnei Dal Agnol

Resumo da proposta:  Organização de campanha do  agasalho,  envolvendo a turma de  formandos do curso de
Tecnologia em Marketing do IFRS - Campus Erechim, onde serão definidos pontos de coleta em empresas onde os
estudantes trabalham e no Campus Erechim do IFRS. 

Será realizado marketing de conteúdo junto ao Blog IFRS Acontece  para  divulgar  a  campanha e  potencializar  os
resultados,  assim como utilização de outras mídias gratuitas  para alcance do maior  número possível  de pessoas.
Posteriormente os agasalhos serão doados para instituições carentes da região de Erechim. 

Curso: Boas Práticas para Merendeiras da Rede Pública Estadual de Abrangência da 15ª CRE

Coordenadora: Luiza Pieta

Resumo da  proposta:  A expressão  “Segurança  de  Alimentos”  refere-se  à  garantia  da  qualidade  dos  alimentos
comercializados, desde as etapas de manipulação e preparo até o consumo destes. Ou seja, os mesmos devem ser
saudáveis, sem a presença de contaminantes químicos, físicos  e biológicos, e não devem causar danos à saúde ou
integridade do consumidor. Já o termo “Segurança Alimentar” refere-se ao conceito de implantação de políticas públicas
com o intuito de garantir a todas as pessoas, em todas as épocas e no mundo todo, o direito de acesso a alimentos em
qualidade nutricional e quantidade apropriadas para uma vida saudável e ativa. É de extrema importância a garantia de
uma alimentação com qualidade tanto microbiológica quanto nutricional a todos os indivíduos, e tratando-se de crianças
em  idade  escolar,  os  cuidados  devem  ser  maiores.  Além  dos  alimentos  auxiliarem  no  seu  crescimento  e
desenvolvimento, a presença de microrganismos patogênicos nos alimentos ingeridos por estas crianças torna-se um
grande risco à sua saúde, uma vez que tratam-se de indivíduos com baixa imunidade. Dessa forma, faz-se necessário o
treinamento sobre Boas Práticas (de Manipulação) às merendeiras escolares da rede pública estadual de abrangência
da 15ª Coordenadoria Regional de Educação.

 



Formação de professores: Abrindo os horizontes na área de alimentos e informática para a prática educativa 

Coordenadora: Pricilla Pereira dosSantos

Resumo da proposta:  Os cursos sobre temáticas consideradas relevantes na área de alimentos e informática voltados
a formação de professores e servidores da rede pública de Erechim, têm o objetivo de oportunizar a professores e
demais servidores da rede estadual um processo de formação de saberes teórico/práticos em diferentes áreas, servindo
para  aquisição  de  conhecimentos  que  também  podem  ser  discutidos  em  atividades  interdisciplinares  ou  como
ferramentas que podem ser utilizadas na prática em suas atividades. A respectiva proposta contempla os objetivos do
IFRS, entre eles desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional
e  tecnológica,  em  articulação  com  o  mundo  do  trabalho  e  os  segmentos  sociais,  e  com  ênfase  na  produção,
desenvolvimento  e  difusão  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos;  assim  como  a  Política  de  Extensão,
aproximando desta forma o IFRS/Erechim da sociedade.

 

Curso: Básico de Formulários Google IN company-CRPO Planalto 13ºBPM-Gestão pública 

Coordenador: Ronaldo Tremarin

Resumo da proposta:  Pretende-se ministrar um curso de Formulários Google aos alunos indicados pelo oficial do
CRPO PLANALTO  (Comando Regional Polícia Ostensiva Planalto) - 13° BPM - Erechim - RS (Brigada Militar Erechim).
O curso será ministrado nas dependências da CRPO PLANALTO - 13° BPM. A presente proposta faz parte de um
conjunto de cursos a serem ministrados,  sendo esse o 2º  numa série  de ações de extensão focadas em levar  o
conhecimento/prática do IFRS a comunidade. Conforme solicitação Capitão Detoni CRPO PLANALTO - 13° BPM além
do curso proposto, os alunos levarão para a sala de aula atividades do dia a dia, por exemplo: controle de armamento,
manutenção de veículos, quadro de escalas de jornadas de trabalho, planilha de licitações enfim as atividades do dia a
dia para que os próprios alunos possam desenvolver as soluções em função da evolução do conteúdo ministrado. Até o
presente momento diversos procedimentos já foram informatizados via implementação do Excel, esse curso (formulários
Google) é uma ação para automatizar ainda mais e facilitar ainda mais a execução das atividades. Por fim, como
contrapartida um ou mais representantes do 13º) CRPO irão ministrar pelo menos uma palestra em outubro de de 2018,
provavelmente dia 03/10/17 conforme ofícios

 

Curso: Gestão Pública 

Coordenadora: Keila da Rosa

Resumo da proposta:  A qualificação dos colaboradores é algo fundamental para a eficiência e eficácia de qualquer
organização, seja ela pública ou privada. Segundo Gonçalves (2013),  em decorrência das intensas transformações
sociais, o Estado encontra-se sobrecarregado em suas atividades e muitas vezes acaba tendo dificuldades em atender
às reais necessidades da população, as quais devem ser geridas pela Administração Pública. A mesma autora ainda
afirma que este fato exige dos administradores da coisa pública uma nova postura, abandonando o jeito burocrático de
administrar, responsável por tornar a máquina pública pesada, cara e ineficaz, e adotando uma nova administração
gerencial, onde os fins sociais sejam buscados com emprego de meios mais eficientes, sem desperdício de tempo e de
recursos públicos. Neste sentido, a qualificação dos gestores contribui para que os mesmos possam estar refletindo
sobre  suas  práticas,  agregando  novos  conhecimentos  e  consequentemente,  melhorando  os  serviços  prestados  à
comunidade. Nesta perspectiva, este projeto se propôs a contribuir para a atualização dos profissionais da Câmara de
Vereadores de Erechim, em temas relacionados à gestão pública, permitindo-lhes a reflexão suas práticas diárias e a
melhoria das atividades realizadas, trazendo benefícios tanto para o servidor, para órgão público que ele representa e
para a comunidade como um todo.  

 

Bibliofrezz: Vamos leiturar a vida 

Coordenadora: Maria Inês Varela Paim

Resumo da proposta: Com o propósito criar ações que incentivem a leitura, a partir de uma demanda apresentada
pela Coordenadoria Regional de Educação 15ª CRE Erechim-RS), verificou-se a necessidade de promover atividades
de estímulo à leitura, envolvendo a comunidade escolar e o público do IFRS Campus Erechim. O projeto pretende
difundir o hábito de ler junto às escolas estaduais de Erechim, visando um trabalho em conjunto com professores e
direção, a primeira ação conjunta promoverá um “Dia Cultural” com atividades de “contação de histórias”, leituras e
práticas relacionadas a estas, apresentações musicais, pinturas e brincadeiras envolvendo alunos e educadores da
escola selecionada. A intenção é programar ações conjuntas mensalmente, possibilitando construir uma parceria de
incentivo às práticas culturais, o projeto iniciará na Escola Estadual de  Ensino Fundamental Sete de Setembro, porém a
intenção é que programa também possa ser desenvolvido em outras escolas. O projeto-piloto visa customizar uma
geladeira obsoleta e transformá-la em um “BiblioFreez” ficará na escola objetivando ser um local para livros (geladeira
de livros), onde os alunos possam dispor de livros que mais lhe interessem e indicar aos colegas outras leituras. O
projeto conta com uma parceria do SESC, com empréstimo de livros e profissionais “contadores de histórias”.

 



Evento: I Semana de saúde do servidor

Coordenadora: Liana Cavalett

Resumo da proposta:  Devido ao fato de ter muitos focos do Aedes Aegypti na cidade de Erechim e de ter sido
encontrado  no  IFRS  -  Campus  Erechim  o  mosquito,  verificou-se  a  necessidade  de  esclarecimentos  quanto  aos
procedimentos  que  deve-se  adotar  nestes  casos.  Portanto,  com  o  intuito  de  informar  e  alertar  os  servidores
terceirizados e os efetivos que tiverem interesse no assunto, desenvolveu-se o presente projeto, que será realizado
através de uma palestra com a enfermeira da Vigilância Sanitária Municipal, do município de Erechim.

VI Jepex 

Coordenadora: Marlova Balke

Resumo da proposta:  O presente evento é uma ação de extensão de caráter educativo, social, cultural, científico e
tecnológico cujo objetivo é contribuir para  a  difusão  do  conhecimento  científico produzido nas dimensões do  ensino,
da pesquisa e da extensão, através de um  espaço acadêmico que permita a divulgação, promoção, discussão e
acompanhamento dos projetos desenvolvidos por servidores e estudantes do  IFRS, bem como da comunidade local e
regional. Especificamente, objetiva estimular, os bolsistas e estudantes voluntários a apresentarem seus projetos  com a
finalidade de promover a iniciativa, a criatividade e a inovação, assim como a preocupação com o meio no qual estão
inseridos.  Este evento envolveu a comunidade interna e externa em sessões de apresentações orais de projetos de
ensino, pesquisa e extensão e oficinas ofertados por servidores.  Os trabalhos  estavam relacionados aos Projetos
cadastrados no Sistema de Informação e Gestão de Projetos do IFRS, cuja submissão e apresentação foram realizadas
pelos bolsistas .  As atividades de ensino também se referem a toda  ação realizada em sala de aula envolvendo
produção científica e tecnológica, cujo os participantes tenham interesse em divulgar. Os trabalhos dos discentes do
IFRS Campus Erechim foram avaliados por banca examinadora composta por membros convidados.

Curso: básico de Língua Inglesa preparatório para o Toeic Bridge-Teste de proficiência para estudantes de 
Ensino Médios 

Coordenadora: Luciane Farina

Resumo da proposta:  O presente curso tem  o objetivo de desenvolver habilidades de comunicação em Língua
Inglesa, visando melhor proficiência no teste TOEIC Bridge - Teste de Inglês para comunicação internacional.  Será
realizado uma vez por semana, com uma hora de estudos em sala de aula e uma hora de estudos extra-classe para
revisão bibliográfica e de conteúdos, os quais seguirão sugestão de manual disponibilizado para realização do teste. O
mesmo  está  sendo  ofertado  a  estudantes  do  Ensino  Médio  da  modalidade  concomitante,  visando  a  atender  as
necessidades educacionais específicas relacionadas ao ensino de Inglês. 

Gestão ambiental: Vermicompostagem como alternativa para reciclagem de resíduos orgânicos domiciliares

Coordenador: Sidnei Dal Agnol

Resumo da proposta:  O projeto propõe a organização e construção de dois sistemas de vermicompostagem para
destinação de parte dos resíduos orgânicos gerados no campus Erechim do IFRS, os resultados do trabalho serão
aproveitados como produto para trabalhar educação ambiental junto as instituições envolvidas. 

Espera-se  com  o  trabalho  gerar  conhecimentos  sobre  destinação  de  resíduos  orgânicos  domiciliares  para
vermicompostagem, utilizando minhocas para aceleração do processo de compostagem e enriquecimento do produto
final (húmus), também contribuir com atividades de educação ambiental junto as instituições envolvidas e difundir os
conhecimentos junto a sociedade local e regional. 

Curso de Enfeite Natalinos

Coordenadora: Fernanda Caumo Theisen

Resumo da proposta:  O projeto Inclusão Social: integração com a comunidade desenvolveu cursos diversos para
instituições parceiras e a comunidade em geral.  Este curso  integra o projeto antes descrito e visou qualificar  os
participantes para a criatividade e habilitar sua prática para o desenvolvimento de enfeites natalinos artesanais. Dessa
forma permitindo a inserção do participantes no mundo do trabalho  ou a obtenção de renda extra, e assim estimulando
a cidadania e autoestima com vistas ao desenvolvimento regional. 



Curso de Tecelagem Manual

Coordenadora: Fernanda Caumo Theisen

Resumo da proposta:  O projeto Inclusão Social: integração com a comunidade desenvolveu cursos diversos para
instituições parceiras e a comunidade em geral. O Curso Tecelagem Manual integra o projeto antes descrito e visa
qualificar  os participantes para a criatividade e habilitar sua prática com teares manuais. Dessa forma,  permite a sua
inserção no mundo do trabalho  ou a obtenção de renda extra, assim estimulando a cidadania e autoestima com vistas
ao desenvolvimento regional. 

Fórum Outubro Rosa/Novembro Azul 

Coordenador: Sidnei Dal Agnol

Resumo da proposta: Envolver  Docentes,  Discentes e Técnicos do IFRS -  Câmpus Erechim, e principalmente a
comunidade externa, em um evento que busca a conscientização de homens e mulheres para realização dos exames
preventivos ao câncer de mama e próstata, contribuindo para o combate da mortalidade por estas doenças e outras
associadas.

A proposta será executada com o apoio do Centro de Apoio Oncológico Luciano (CAOL), Serão realizadas ações para
mobilização do público alvo junto a comunidade externa e interna ao IFRS, para a participação de duas  palestras e
apresentações realizadas por ONGs parceiras, que somarão com o tema proposto.

Para  divulgação  do  evento  serão  enviados  e-mails,  publicação  de  matéria  em  blog,  convite  em salas  de  aula  e
distribuição de material impresso. 

Curso de Compras Pública

Coordenador: Ivan Susek

Resumo da proposta: O presente curso de compras públicas a ser realizado no dia 31 de Outubro de 2017 no IFRS
Campus Erechim tem o objetivo de aprimorar os conhecimentos de compras públicas através da legislação vigente a
nível  federal.  O  enfoque  na  legislação  vigente  desdobrará  outras  questões  como  contratos,  penalizações  e
responsabilidade dos gestores em relação aos procedimentos adotados. O público demandante são os gestores das
escolas estaduais coordenados pela 15ª CRE. Entre os aspectos abordados o principal assunto será a alimentação
escolar, por meio das modalidades de convite, dispensa de licitação e chamada pública da agricultura familiar.

 

Curso Básico de Libras 

Coordenadora: Lóris Marta Matozzo

Resumo da proposta: Realização do curso de Libras, envolvendo a comunidade externa, servidores e discentes do
IFRS- Campus Erechim, com o objetivo de promover capacitação e conhecimento básico de Libras,  ampliando as
possibilidades de comunicação, interação profissional e social com os Surdos.

 

Estampando Sorrisos: Doação de Produtos com beneficiamento têxtil para entidades da cidade de Erechim

Coordenadora: Regiane Dalarosa

Resumo da proposta: O presente projeto envolve a disciplina de Materiais e Processos Têxteis II e os acadêmicos do
segundo período do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda. O projeto tem como objetivo viabilizar a doação
de produtos desenvolvidos pelos discentes em uma ação de ensino intitulada com o mesmo deste projeto. Tal projeto
visou  estimular  a  integração  dos  conceitos  abordados  na  disciplina  a  partir  de  experiências  práticas  a  serem
desenvolvidas em peças de roupas disponíveis para doação no IFRS, Campus Erechim. Para isso, foram selecionadas
peças consideradas que através de técnicas de estamparia receberam um novo aspecto, resultando em novos produtos
com maior valor agregado. O processo de estamparia das peças foi realizado pelos próprios discentes em horário de
aula,  sob  a  orientação  da  professora  da  referida  disciplina.  Além  disso,  foram  desenvolvidas  algumas  atividades
extraclasses para confecção dos carimbos e costura das peças após serem beneficiadas. Nesse contexto, o projeto
objetiva  efetuar  a  doação  das  peças  reformuladas  para  três  instituições,  sendo  elas:  Fundação  Hospitalar  Santa
Terezinha, Central de Doações da Sec. da Cidadania e Lar da Criança. Desta forma, além de exercitarem os conceitos
previstos na disciplina, os discentes estarão engajados em uma ação social envolvendo a sua comunidade. 

  



Ações Inclusivas para pessoas com deficiência visual Curso de Informática para a Terceira Idade

Coordenadora: Marli Daniel

Resumo da proposta: O presente projeto foi  desenvolvido no âmbito do Programa PAIEX do IFRS, em que baseia-se
nos pressupostos de uma educação de qualidade para todos. Observa-se que a inclusão escolar está relacionada ao
processo de democratização da escola, e dessa forma o NAPNE do Campus Erechim inserido na comunidade local,
procurando desenvolver  atividades  significativas  dentro  da  Inclusão de  pessoas  com necessidades  especificas  na
Educação, e, percebendo a necessidade de desenvolver ações e atividades sobre educação especial no âmbito da
inclusão social, propõe por meio do presente projeto a difusão de informações, ideias, conceitos, entre outras, de forma
construtiva  e dialógica,  para  que possamos contribuir  com a cultura  de  respeito  à diversidade em nosso sistema
educacional, com atitudes que visam à inclusão social e educacional. Diante deste contexto o objetivo geral do projeto é
realizar situações de aprendizagem com atividades práticas com base nos saberes prévios dos estudantes, utilizando
diferentes espaços e materiais disponíveis na ADEVE, assim como no Campus Erechim, permitindo desta forma a
socialização e sistematização dos conhecimentos construídos e estratégias  para incluir pessoas com baixa visão de
modo que os pressupostos teóricos sejam articulados com a prática, diante da realidade local.

 

Curso de Informática para a Terceira Idade

Coordenador: Gelson Pigatto

Resumo da proposta:  O Projeto busca proporcionar inclusão digital, reciclagem, atualização e a sociabilidade para as
pessoas da terceira idade, trabalhando conceitos da linguagem da informática, softwares e o uso da Internet. Dentre os
principais assuntos a serem abordados no curso estão: Promover a aproximação dos participantes com o computador,
integrando-os com a sociedade, através da Informática e seus recursos (E-mail, Blogs, redes sociais), capacitando-os a
utilizar os computadores no seu dia-a-dia; Levar o grupo a conhecer a Internet como fonte de pesquisa e curiosidades;
Valorizar  a  participação  do  grupo  nas  trocas  e  relações  promovidas  pelos  encontros,  durante  o  aprendizado  de
Informática,  possibilitando a oportunidade de manter contatos com outras pessoas, mesmo que de maneira virtual,
buscando ampliar seus horizontes e expectativas e trocar correspondência eletrônica e utilizar recursos de comunicação
instantânea.

 


