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Objetivo Geral: Desenvolver ações que oportunizem a inclusão digital, através da
produção de materiais digitais, como forma de expressão e também de produção de
conhecimento.
Objetivos Específicos: Proporcionar ações de leitura, interpretação e produção de
materiais digitais por jovens em espaços públicos (como bibliotecas comunitárias,
escolas públicas) através de oficinas práticas (música digital, blogs, vídeos, animações
etc.); - Promover palestras destinadas a jovens com temáticas relacionadas ao projeto:
Sociedade Digital e Cidadania; Cidadania, Emprego e Inclusão Digital, etc., proferidas
por professores, agentes sociais, entre outros atores sociais convidados. - Criação de
um Espaço de Criação Digital – Proi-digit@l, na Universidade Federal de Pernambuco,
através do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica; Formação de alunos de graduação e pós-graduação na ação extensionista; - Criação de
um site para socialização das produções e articulação entre os espaços visitados.
Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver ações que oportunizem a inclusão
digital, através da produção de materiais digitais, como forma de expressão e também
de produção de conhecimento. Assim, visamos proporcionar uma visão mais crítica para
uma comunicação e informação pelos participantes, de modo a contribuir com uma
melhor inserção destes no mundo digital em que vivem. Essas ações estão relacionadas
ao Programa de Inclusão Digital - o PROI-DIGIT@L -, com ações de leitura, interpretação
e produção de materiais digitais, constituindo-se assim em um Espaço de Criação
Digital, na Universidade Federal de Pernambuco, através do Departamento de Métodos e
Técnicas de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica. Este espaço será disponibilizado para o desenvolvimento de ações
educativas de inclusão digital dos participantes do projeto bem como por instituições
que promovam o atendimento a jovens para inclusão digital.

