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RESUMO – Muitas pessoas têm dificuldades para utilizar algumas ferramentas no computador, tais 

como aplicativos e até algumas ferramentas de configuração básica. O objetivo desta atividade 
extensionista foi desenvolver e distribuir um material de apoio, a fim de que a comunidade possa 
esclarecer essas dúvidas. Os métodos utilizados para coletar informações foram: revisão de 
bibliografia, coleta de dados através do Museu Virtual da Computação da UEPG e entrevista informal 
com a comunidade interna e externa à UEPG, durante eventos de extensão e/ou outros eventos e 
escolas públicas (com alunos e professores). Neste sentido, a comunidade pode enviar sugestões 
para o informativo, as quais foram discutidas e avaliadas para fazer parte da próxima edição deste 
material. Através de pesquisas, inicialmente, bibliográfica e questões formuladas aos alunos, 
professores e funcionários (dos cursos de Engenharia de Computação e Bacharelado em Informática) 
um informativo foi confeccionado. Assim, a próxima etapa é a distribuição e avaliação deste 
informativo, o qual será disponibilizado em dois formatos: o impresso e o eletrônico. O informativo 
impresso por sua vez será distribuído nas escolas e em eventos de extensão, já o eletrônico será 
disponibilizado no site do Museu da Computação da UEPG, a fim de que a comunidade possa 
consultar e enviar sugestões. Este informativo não busca ser uma consultoria específica, mas com 
ele espera-se auxiliar a comunidade no esclarecimento e resolução das dúvidas mais comuns. Além 
disso, a confecção deste material é uma oportunidade, para os alunos que participam desta atividade 
extensionista, de conhecer sobre as necessidades da comunidade em relação à informática.  
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