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Esta proposta de programa de extensão tem como objetivo dar 
projeto de extensão Inclusão Digital que existe desde o ano de 2010,
escolas públicas da cidade de Conselheiro Lafaiete. Através deste
da UFSJ tem ofertado cursos de capacitação e de
alunos e professores das escolas públicas,
iniciativas de extensão da UFSJ têm
laboratórios de informática, realizando
laboratórios virtuais que enriquecem
matemática, química, física e
agraciado como o prêmio de destaque na SEMEX 2019 do Campus Alto Paraopeba. 
Este programa será desenvolvido
bolsistas e voluntários e conta com o apoio da regional da Secretaria Estadual de
Educação - SRE.  
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Esta proposta de programa de extensão tem como objetivo dar 
projeto de extensão Inclusão Digital que existe desde o ano de 2010,
escolas públicas da cidade de Conselheiro Lafaiete. Através deste
da UFSJ tem ofertado cursos de capacitação e de complementação de formação a 

lunos e professores das escolas públicas, além de palestras e minicursos. Estas 
iniciativas de extensão da UFSJ têm atuado para maximizar a utilização dos 
laboratórios de informática, realizando cursos de inclusão digital e a utilização de 

tuais que enriquecem o conteúdo de disciplinas como português, 
matemática, química, física e biologia. O projeto de Inclusão Digital relacionado foi 

de destaque na SEMEX 2019 do Campus Alto Paraopeba. 
desenvolvido por dois professores da UFSJ, além de alunos 

voluntários e conta com o apoio da regional da Secretaria Estadual de

Inclusão Digital nas Escolas Públicas das cidades de 

Esta proposta de programa de extensão tem como objetivo dar continuidade ao 
projeto de extensão Inclusão Digital que existe desde o ano de 2010, atuando em 
escolas públicas da cidade de Conselheiro Lafaiete. Através deste projeto, alunos 

complementação de formação a 
além de palestras e minicursos. Estas 

atuado para maximizar a utilização dos 
cursos de inclusão digital e a utilização de 

o conteúdo de disciplinas como português, 
biologia. O projeto de Inclusão Digital relacionado foi 

de destaque na SEMEX 2019 do Campus Alto Paraopeba. 
por dois professores da UFSJ, além de alunos 

voluntários e conta com o apoio da regional da Secretaria Estadual de 


