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RESUMO – A Inclusão Digital encontra um grande desafio em sua aplicação pelas instituições 
públicas, em função de aspectos limitantes, tais como espaço físico, recursos e pessoas capacitadas. 
Inserir uma pessoa a era da informática não é apenas ensiná-la a ligar um computador, exercitar seus 
primeiros comandos com o mouse ou usar o teclado para digitar um texto. É importante destacar que 
este conhecimento deve colaborar com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A inclusão 
digital, ofertada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em parceria com diversos órgãos 
sociais, continua a cumprir o seu papel, integrando ensino, pesquisa e extensão, com apoio irrestrito 
dos alunos dos cursos de Tecnologia. As aulas de informática básica são ministradas, de forma 
gratuita, com objetivo específico a integração cultural, social e profissional das pessoas através da 
ajuda tecnológica. O trabalho estende-se para a terceira idade, pois conservam a vontade de 
aprender a navegar na Internet, conhecer lugares de forma virtual. As ações do Projeto de Inclusão 
Tecnológica e Responsabilidade Social da UEPG fornecem conhecimentos básicos sobre sistema 
operacional, editor de texto, planilha de cálculos, editor de apresentações, ambiente de Internet. As 
aulas são ofertadas em dois dias da semana, com duração de duas horas e meia cada aula nos 
períodos matutino, vespertino e noturno, com uma carga horária total de quarenta horas. Os cursos 
acontecem desde 2008, nos oito laboratórios comunitários, com aulas de expressivos resultados e 
poucas desistências. Os cursos são frequentados por pessoas que precisam da capacitação para sua 
inserção no mercado de trabalho e também aqueles que procuram na tecnologia um lazer. Por todos 
estes aspectos, a UEPG, que recebe continuamente investimentos em tecnologia, tem a possibilidade 
de retorná-los à Sociedade, cumprindo, com este projeto institucional, um fim social gratificante. 
 
PALAVRAS-CHAVE – Educação inclusiva. Educação tecnológica. Inclusão digital. 
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