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O trabalho desenvolvido foi realizado na Operação Centro-Norte do Projeto Rondon,
no município de Rorainópolis – RR, com participação de duas equipes formadas por
estudantes da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e Universidade Vale do
Rio Doce – UNIVALE. Os objetivos para tal participação surgiram devido a uma
demanda por parte dos gestores do município por um curso de desenvolvimento de
páginas para a internet, voltado para administradores públicos e educadores. Em
decorrência desta oportunidade surgiram como metas incitar a inclusão social
autônoma da comunidade do município através da inclusão digital; facilitar para os
participantes a continuação do estudo de maneira autônoma, provocando a reflexão
e curiosidade através de alguns caminhos possíveis e alguns usos da tecnologia
com o auxílio de um cronograma; complementar a formação estudantil através do
contato com a sociedade por meio da experiência como educador e educando e
compartilhar experiências com os ‘rondonistas’ participantes do curso. Para atingir
estes objetivos foi utilizada uma metodologia baseada na educação dialógica e
libertadora. Foi utilizada uma apostila organizada em um cronograma que
provocasse a reflexão sobre o porque de utilizar a tecnologia e apontasse algumas
direções visando facilitar o aprendizado. Para isso, o roteiro foi dividido em: histórico,
tecnologia e aplicações da internet; tecnologias, conceitos e um aprofundamento no
HTML (Hypertext Markup Language) no desenvolvimento. Houve o auxílio de
pedagogas, estudantes de pedagogia e de geografia durante a realização do curso.
Os resultados esperados foram satisfatórios, pois foi desenvolvido um site simples,
mas que com o conhecimento aplicado permitia que se continuasse de maneira

1 Profa. Dra. Instituto de Educação, vanise@vetorial.net
2 Eng. Mestrando em Modelagem Computacional Raphael Leite Campos, PPGMC,
raphalc03@gmail.com
3 Graduanda em Pedagogia – FURG, Instituto de Educação, suzysks@yahoo.com.br
4 Graduando em Biologia – FURG, Instituto de Biologia, rnan_alves_rg@yahoo.com.br
5 Graduanda em Pedagogia – FURG, Instituto de Educação, vaniaroseane@yahoo.com.br
6 Enfermeira Mestranda em Enfermagem – FURG, PPGENF, acostajuliana@gmail.com
7 Licenciado em Geografia – FURG, seuadri@gmail.com

mailto:vanise@vetorial.net
mailto:raphalc03@gmail.com
mailto:suzysks@yahoo.com.br
mailto:rnan_alves_rg@yahoo.com.br
mailto:vaniaroseane@yahoo.com.br
mailto:acostajuliana@gmail.com


VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII Seminário de Extensão

autônoma o estudo e houvesse a emancipação voltada para a busca de dignidade e
qualidade de vida por meio do conhecimento desta ferramenta.

Curso de Inclusão Digital – Desenvolvimento de Site

Site desenvolvido pelos estudantes do curso
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