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Resumo 
O  projeto  de  Inclusão  Digital  em  Escola  de  Ensino  Básico  na  cidade  de  Rio 
Grande /RS, visa promover a disseminação do conhecimento sobre informática para 
comunidades carentes;  incluindo as pessoas no mundo digital  através de cursos 
gratuitos  de  informática,  ministrados  por  alunos  de  graduação  da  Universidade 
Federal  do  Rio  Grande.  Atua  desde  2010,  e  já  formou  aproximadamente  onze 
turmas  de  Módulo  1,  onde  são  abordados  conteúdos  como  Introdução  ao 
computador,  editor  de  texto  e  Internet;  e  cinco  turmas  de  módulo  2,  abordando 
planilha  eletrônica.  Além de  disseminar  o  conhecimento,  visamos incluir  não  só 
digitalmente,  mas  também  de  forma  social  uma  parcela  cada  vez  maior  da 
comunidade,  e  o  mais  importante,  que é manter  o  conhecimento  sempre sendo 
repassado,  mesmo  quando  não  for  possível  mantermos  o  projeto  naquela 
comunidade; surgem então duas linhas que são exploradas no projeto: O conceito 
de Multiplicadores de Conhecimento e a Criação de uma Rede Social  capaz de 
atender  as  necessidades  particulares  da  comunidade  alvo.  Em  linhas  gerais 
podemos dizer que um Multiplicador é a pessoa responsável por ensinar, motivar e 
orientar a busca por conhecimento; ele é a pessoa que pertence a comunidade, logo 
será capaz de identificar possíveis problemas e soluções para que a informática não 
seja só mais um curso, e sim um instrumento de melhorias para a comunidade. A 
Rede  Social  Comunitária  entraria  como  facilitadora  da  relação  entre  escola-
comunidade-universidade,  ajudando  a  identificar  problemas  e  auxiliando  no 
compartilhamento  de informações;  trazendo os  benefícios  que a  interação social 
aliada a informática proporcionam.
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