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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 é o qualitativo e abrange: 
(a)pesquisa sobre a realidade da região em entidades sociais, escolas e creches para
delinear o campo de ação;(b)organizar a documentação técnica das atividades
relacionadas ao Projeto; (c)fazer contatos com empresas para incentivar o
Voluntariado Empresarial na  participação de seus funcionários; (d) atender a
comunidade através da promoção de eventos como cursos, mini-cursos, palestras,
seminários e consultorias (prestação de serviços voluntários); (e)treinamento e
consultoria em parceria com empresas, prefeituras, hospitais e escolas de primeiro e
segundo graus, da rede pública e privada, para assistência e planejamento pedagógico
na utilização do computador. Resultados: Os seguintes resultados alcançados durante
este um ano foram: (a) visitas as instituições para doação de roupas e alimentos
arrecadados pelo projeto durante eventos acadêmicos realizados na Unileste-MG; (b)
Aulas de Microsoft Windows XP, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer 7,
Mozilla Firefox, Google, Gmail e FrontPage foram ministradas para os funcionários do
Unileste-MG, UNIVALE Transportes (parceira) e aos alunos das escolas parceiras do
Projeto INFOSOL cujo tema Inclusão digital de pessoas de baixa renda se mantém; (c)
Reorganização na documentação do INFOSOL; (d) Parceria com o Projeto Mais
Educação (Escola Maria da Penha); (e) Divulgação pelos eventos 2010: CONCIEX, I
Encontro de Projetos de Pesquisa e Extensão LIC/INFOSOL, Semana da de Iniciação
Científica e Extensão, Encontrão Universitário, Bic Júnior e I Curso de Nivelamento
do LIC. 
O projeto teve oito participantes envolvidos nestas atividades, atingindo um público
alvo superior a 100 pessoas, incluindo funcionários e alunos de empresas e escolas
parceiras.
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