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Introdução: Iniciado em 2002, o INFOSOL, sigla que provém de Informática Solidária,
se dá por um projeto realizado por professores e alunos graduandos do curso de
Sistemas de Informação de maneira voluntária e colaborativa. Atualmente possui cinco
instrutores que ministram aulas de segunda a sábado em horários de acordo com a
demanda de turmas. Atinge diferentes públicos-alvo. Os cursos de informática são 
práticos e os alunos interagem durante toda a carga horária com o mundo digital.
Também conta também com arrecadações e doações de mantimentos entre outros para
tais comunidades. Objetivo: Possui o objetivo principal de diminuir a exclusão digital,
que ainda é um grande problema em nossa sociedade. Além de instruir, seu foco maior
é integrá-las na rede social digital e mostrá-las como transitar nesse meio.
Metodologia: A metodologia adotada foi através de atividades práticas com exercícios
e desafios na apostila. Isto serve para estimular os alunos a se superarem durante o
curso. O ensino é dividido em módulos onde se começa do mais básico, como
conceitos básico sobre Windows XP e suas ferramentas, só se começa outro módulo a
partir da conclusão do anterior, noções de Internet, ferramentas Microsoft, e Google,
também são abordados. O método de avaliação é em relação a participação da turma, e
seu envolvimento geral durante a aula enquanto o instrutor explica. Resultados:
Durante todo o curso, cada módulo geralmete é dependente do outro, assim sendo, os
alunos se empenham, pois no modulo seguinte sempre o que foi ensinado antes, será
necessário, vendo assim o total interresse dos alunos, do primeiro ao último dia de
aula.
A aceitação dos alunos no mercado de trabalho demonstra um resultado satisfatório
para o projeto, abrindo possiblidades de crescimento pessoal e até profissional, uma
vez que os alunos aplicam seus conhecimentos em ações práticas já trabalhadas
durante as aulas.Avaliando-se a si mesmos, juntamente com os instrutores os alunos
percebem a diferença de quando começaram, em relação a quando terminam o curso,
pois quando bem aproveitado, os mesmo tem a praticidade e facilidade para tratar de
assuntos referentes à informática básica, formatação de textos, criação de slides,
domínio sobre a Internet, e no geral entendem o que o computador está fazendo, como
corrigir e principalmente como realizar atividades, tarefas e usa-ló quando for
necessário para eles.  Conclusão: Por ser gratuito e incentivar a prática social pela ação
colaborativa entre seus membros, favorece a inclusão digital de comunidades carentes,
dando a possibilidade para os envolvidos de saberem sobre informática para 
realizarem seu próprios interesses, terem a capacidade de criar, corrigir, manipular
suas atividades  em qualquer ferramenta
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