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O Projeto Inclusão Digital foi criado com o propósito de contribuir com a comunidade
local, a fim de possibilitar a oportunidade, principalmente para as pessoas da 3ª idade, de
conhecer os recursos da informática, estreitando suas relações com a tecnologia e
inserindo-as ao contexto da modernidade.
Com a participação de alunos monitores, o curso é desenvolvido nos Laboratórios de
Informática da Fatec de Itapetininga, em duas aulas por semana, durante três meses. Os
monitores são alunos dos Cursos de Graduação da Fatec de Itapetininga e ficam
responsáveis pelo aprendizado, ensinando os idosos desde ligar o computador, elaborar um
texto, utilizar planilhas, criar slides, navegar na internet, até enviar e-mails e participar de
redes sociais.

A primeira turma iniciou em 2007, quando o projeto era voltado a pais de alunos e
pessoas da 3ª idade, nessa ocasião contando com o apoio de empresas locais e de vários
alunos e professores que participaram desse importante projeto, primeiramente sob a
Coordenação dos Professores Eva Fagundes Weber, Lauro Carvalho de Oliveira e Denilce
Veloso.

Após um período suspenso, o Projeto foi reformulado e retomado a partir de 2012,
desde então já foram formadas cinco turmas de 35 alunos em média; nesse período
contando também com a participação da Profª Andréia Rodrigues Casare e atualmente sob
a supervisão do Prof. José Antonio Castanho de Almeida e coordenação da Profª Eva
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Fagundes Weber, além do apoio estratégico da estagiária Elaine Oliveira, aluna do Curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec.
O sucesso deste Projeto é total, pois, além de atender à comunidade, possibilita aos
alunos da Fatec exercerem sua cidadania e à Fatec atuar com responsabilidade social. A
cada novo semestre há sempre uma lista de espera de pessoas da comunidade
interessadas em se tornar aluno deste Programa e ser incluído na era digital.

