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Introdução: O projeto INFOSOL vem proporcionar instruções técnicas e práticas na
área da informática para jovens e adultos de diversas comunidades. Visando sempre o
bem estar e o aprendizado de qualquer um interessado a participar. O curso visa
abranger os conteúdos mais requisitados no mercado de trabalho, mostrando as
funcionalidades do computador atual e as ferramentas mais comuns atribuídas à
tecnologia, contendo conteúdos fáceis e práticos. Cada aula possui um roteiro a ser
seguido, mas quando houver dúvidas agravantes o roteiro é e deve ser alterado para
que possa ser adequado ao tempo de aprendizado e as dificuldade da Objetivo: O
projeto visa contribuir no processo de democratização da informação, oferecendo uma
alternativa de profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Tem como
objetivos principais promover a “inclusão digital” e social de pessoas de baixa renda, e
favorecer a democratização do acesso as tecnologias da informação. Metodologia: O
método utilizado para a realização deste projeto é adequado a necessidade de cada
aula. Nas aulas iniciais são praticadas dinâmicas de grupo ou individuais para coletar
informações importantes do perfil da turma como, por exemplo: (a) as dificuldades de
cada aluno; (b) os conhecimentos que cada um já possui; (c) suas experiências naquela
determinada área ou assunto da matéria; dentre outros aspectos. Além dos materiais
utilizadas para melhorar o andamento e fluxo das informações, como projetor,
apostilas disponíveis a todos, e comutadores individuais.
 Resultados: Os resultados alcançados foram a ajuda de aprendizado para os alunos
que ainda não tinha este conhecimento e também para aqueles que já trabalham nesta
área e precisavam de mais informações desta área. Consideravelmente os resultados
foram satisfatórios para o projeto, para os alunos e consequentemente para os
instrutores voluntários do INFOSOL.  Conclusão: A solidariedade, característica
principal do programa, permitiu que os voluntários nele envolvidos – professores e
alunos – compartilhassem informações importantes para o bom aprendizado de ambas
as partes. Comunidade e Universidade estão sendo, portanto, ambas beneficiadas com
mais esse passo de um caminho de constante evolução e aprendizado.
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