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Programa de Educação em Software Livre (PESL) – EPPEN-Osasco 

 

1. Natureza acadêmica 

 

Software Livre e Inclusão Digital são temas estratégicos para o desenvolvimento do 

país. Mas a ampla inclusão digital e o maior uso de ferramentas abertas só se realizarão se 

houver um esforço em educação nestas áreas. O Programa de Educação em Software Livre 

(PESL), criado em 2008, é um esforço extensionista que visa estes objetivos e, ainda:  

1. Difundir a filosofia de Software Livre, sobretudo, a importância da liberdade do 

conhecimento; 

2. Apresentar à comunidade as principais ferramentas e sistemas baseados em Software 

Livre por meio da realização de minicursos e oficinas;  

3. Apoiar o desenvolvimento de conteúdo didático sobre Software Livre; e 

4. Apoiar a comunidade em suas necessidades relacionadas a sistemas de computação, 

sempre utilizando ferramentas abertas. 

O grande beneficiário do PESL é a comunidade em geral, pois qualquer cidadão poderá 

se inscrever nos cursos. Outro fator de relevância, mas com impacto a longo prazo, é a geração, 

organização e manutenção de material didático para o ensino de Software Livre em um portal 

permanente (www.pinguim.pro.br). Essa tarefa é importante, pois existem poucas referências 

em língua portuguesa sobre o assunto e as fontes existentes têm pouca ou nenhuma preocupação 

didática. 

Outro relevante impacto do programa advém da atuação dos alunos/bolsistas como 

monitores de ensino. Ministrar cursos, falar em público, criar e atualizar material didático e 

organizar atividades administrativas e sociais terão impacto positivo na formação acadêmica e 

pessoal dos discentes. 

As ações do programa na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), 

campus Osasco, pretendem dar continuidade ao projeto já em desenvolvimento nos campi da 

Unifesp em São José dos Campos, São Paulo, Guarulhos, Diadema, Baixada Santista e, claro, 

Osasco.  

Isto posto, o PESL, criado em 2008, no campus da Unifesp de São José dos Campos e 

expandido para os demais campi da Unifesp em 2013, conduz atividades para o 

Desenvolvimento, Disseminação e Qualificação do uso de Software Livre e todas as suas ações 

são gratuitas e abertas à comunidade. 

 

Palavras-Chave: Software Livre, Software Aberto, Inclusão Digital, Linux, Acesso à Internet. 

 

http://www.pinguim.pro.br/
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1.1 Justificativa 

 

Desde 2003, o Governo Federal tem fomentado o uso de Software Livre na sociedade.
1
 

Uma das razões para esse esforço é o reconhecimento da contribuição do uso de ferramentas 

abertas para a liberdade do conhecimento e para a Inclusão Digital. Entretanto, apesar da 

iniciativa pública, a maioria dos sistemas utilizados pela população ainda são proprietários e 

muitas vezes utilizados por meio de cópias irregulares. Por que isso acontece? 

Uma das razões é, sem dúvida, a carência de iniciativas e ações de Inclusão Digital que 

ensinem e disseminem o uso de Softwares Livres e suas ferramentas. Deste modo, esta proposta 

visa continuar a oferecer oficinas sobre Softwares Livres, além de disseminar espaços de 

Inclusão Digital na cidade de Osasco, um importante município da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP).  

Além dos espaços de encontros presenciais, esta proposta se articula a uma rede de 

colaborações de pesquisadores e alunos para a construção de conteúdo didático sobre Software 

Livre, por meio da execução do PESL nos demais campi da Unifesp. Assim, o PESL-EPEEN-

Osasco integra uma rede de educação em software livre cuja coordenação geral do Programa, na 

pessoa do Prof. Dr. Arlindo Flávio da Conceição, está localizada no campus da Unifesp de São 

José dos Campos. 

Desde a sua criação, em 2008, o PESL
2
 levou para milhares de pessoas os 

conhecimentos produzidos na Universidade sobre ferramentas abertas. Essa proposta de 

consolidação da expansão do programa é um investimento seguro no fomento e disseminação 

do uso de Softwares Livres. 

 

1.2 Resultados Obtidos pelo Projeto em 2014 

 

Principais objetivos do projeto original: 

- Expandir e consolidar o PESL em 2014: em 2013 o objetivo foi expandir o campo de 

ação do PESL para os demais campi da Universidade, pois até 2012 foi limitado ao 

campus São José dos Campos da Unifesp. 

- Fortalecer e aprimorar a infraestrutura para condução das atividades de extensão por 

meio da montagem de um laboratório destinado à realização de oficinas e cursos sobre 

“Software Livre e Inclusão Digital” no futuro polo de extensão a ser construído por 

meio do convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas 

                                                           
1  Portal do Software Livre no Governo Brasileiro. Acessível a partir de: 

http://softwarelivre.gov.br . 
2
  Programa de Educação em Software Livre (PESL). Acessível a partir de: 

http://www.pinguim.pro.br .  

http://softwarelivre.gov.br/
http://www.pinguim.pro.br/
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entre a EPPEN e a Prefeitura Municipal de Osasco, no local do campus definitivo da 

EPPEN,em Quitaúna. 

- Oferecer oficinas regulares, gratuitas e abertas à comunidade, discentes, docentes, e 

funcionários técnico-administrativos; Confeccionar e atualizar material didático para os 

cursos e oficinas a serem oferecidas; e Preparar os alunos envolvidos no projeto para a 

prática didática, através dos minicursos e oficinas. 

 

Principais etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos: 

- Este segundo ano do projeto, os bolsistas elaboraram material didático para os cursos 

oferecidos no período e iniciaram a confecção de material para futuros cursos, foi 

utilizado o serviço de armazenamento e sincronização de arquivos do GoogleDrive 

como forma de gerenciamento dos materiais elaborados, sendo compartilhados com dos 

coordenadores do projetos e bolsistas; também foi utilizada a rede social do Facebook 

para debates e discussão das atividades desenvolvidas no Projeto de Software Livre, 

coordenadores e alunos tiveram a oportunidade de realizar troca de informações sobre 

as diferentes tecnologias de software livre que estão sendo utilizadas para a capacitação 

profissional no mercado. 

- Foram oferecidos pelos alunos bosistas, pelo Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

e pelos TAEs Reginaldo de Lima Barbosa e Ronaldo os seguintes cursos/ oficinas à 

comunidade: 1º Semestre: Sistemas Operacionais em Software Livre; LibreOffice 

Writer e Calc; 2º Semestre - Introdução ao LibreOffice Calc; CmapTools e Free Mind; 

GIMP; Introdução ao Joomla; LibreOffice Draw; e Zotero. Foram desenvolvidos 

certificados dos cursos que serão entregues para os participantes. 
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- Foi elaborado e sistematizado um banco de dados com o material didático 

confeccionado pelos bolsistas orientado pelo Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

contendo: apostilas, manuais, artigos, livros digitais, vídeos, palestras, links, softwares, 

entre outros complementos técnicos e acadêmicos que fizeram parte das aulas que 

foram ministradas durante o período do projeto. Utilizou-se para este fim o 

GoogleDrive como base de dados e informações, além de um grupo fechado no 

Facebook para comunicação entre os membros do projeto. 
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Principais resultados obtidos no impacto da formação acadêmica, social: 

- De modo geral, o projeto de extensão possibilitou a integração entre a universidade e a 

comundidade, dada a oferta de cursos abertos e gratuitos oferecidos à comunidade.  

- Internamente, os cursos procuraram atender demandas de alunos e técnicos 

administrativos em educação (TAEs) que haviam manifestado interesse em diferentes 

softwares, na maioria das vezes ligados ao mundo profissional. O projeto, assim, 

procurou atender a comunidade em suas necessidades, conforme o perfil da comunidade 

acadêmica da Unifesp local. 

- Os discentes do Campus Osasco tiveram uma grande representatividade como 

participantes dos cursos, pois alguns docentes do campus já utilizam como pré-

requisitos alguns dos softwares livres que foram oferecidos, e dessa forma  os discentes 

se sentiram estimulados em conhecer melhor as ferramentas de software livre. Por outro 

lado, alunos que estão vinculados a cursos que possuem como pré-requisito o 

cumprimento de horas de Atividades Complementares também participaram para 

complementação da carga horária deste pré-requisito de formação. Demais docentes 

também procuraram o Projeto de Software Livre e fizeram recomendações de cursos 

que poderiam ser oferecidos futuramente para o Campus. 

- Também foi desenvolvida uma identidade visual do Projeto de Software Livre para o 

Campus Osasco. 

 

 

 

- A seguir são apresentadas algumas fotos dos cursos oferecidos pelo Projeto de Software 

Livre que tiveram execução no Laboratório de Informação 1 do Campus Osasco da 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – EPPEN da Universidade Federal de 

São Paulo – Unifesp. 
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Fatores positivos e negativos que interferiram na execução da atividade: 

- Entre os fatores positivos podemos destacar o apoio que neste tivemos de TAEs na 

execução do projeto, ora ministrando aulas/ cursos/ oficinas juntamente com os alunos 

bolsistas, ora preparando a infraestrutura necessária para o bom andamento do projeto. 

As atuações dos TAEs Reginaldo Barbosa e Ronaldo Martins, ambos do setor de 

Tecnologia da Informação (TI) do campus Osasco, como voluntários no projeto foram 

essenciais para o bom andamento da proposta de trabalho. A Coordenação do Projeto 

acompanhou todo o processo de forma sistemática e contínua orientando os alunos 

bolsistas, voluntários, bem como os TAEs da área de TI em suas atividades. 

- Entre os fatores negativos, podemos apontar questões estruturais (apenas um laboratório 

de informática para o Campus com acesso a Internet) e de divulgação/ comunicação 

para maior divulgação dos cursos/ oficinas para a comunidade da cidade de Osasco, 

mesmo enviando releases à imprensa local e à Prefeitura de Osasco. Isto se deve a 

Universidade estar em processo de consolidação e crescimento na cidade de Osasco, 

porém observa-se que há potencialidades no Projeto para um futuro médio/longo prazo. 

- Não obtivemos outra forma de apoio de órgãos de fomento. No entando, pudemos 

contar com a atenção e empenho da área de TI do Campus Osasco. 
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2. Relação com a sociedade 

 

 O PESL transfere para a sociedade – de maneira direta – os conhecimentos sobre 

Software Livre elaborados no meio acadêmico. Até meados de 2010, um estudo demonstrou que 

Linux, apesar de sua reconhecida qualidade, representa apenas 1% do total de Sistemas 

Operacionais atualmente em uso.
3
 Acredita-se que uma razão para isso seja a falta de um 

primeiro contato com este sistema.  

O PESL enfrenta frontalmente essa questão ao apresentar o Linux nos cursos básicos. 

Além disso, o PESL oferece um espaço para educação continuada por meio de oficinas e cursos 

avançados, os quais são elaborados pelos alunos/bolsistas. 

O objetivo é que o PESL amplie gradualmente o seu âmbito de ação e atinja cada vez 

mais pessoas. Em seu primeiro módulo realizado no campus Osasco da Unifesp, foram 55 

inscritos, entre Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), discentes e comunidade externa 

à Unifesp, especialmente funcionários da Prefeitura Municipal de Osasco que são instrutores em 

programadas de Inclusão Digital da Prefeitura.  

Por fim, cabe mencionar que os conhecimentos sobre o sistema operacional Linux, por 

exemplo, podem auxiliar na inclusão digital e na inserção no mercado de trabalho. Além disso, a 

relação com a sociedade pode se dar em dois sentidos: tanto por meio da transmissão de 

conhecimentos da universidade para a comunidade, quanto em sentido inverso, pois os alunos 

são convidados a contribuir com o programa por meio da melhoria do material didático 

existente e na preparação de novos conteúdos. 

3. Fundamentação Teórica 

 

O referencial teórico sobre Software Livre engloba-se na linha de pensamento defendida 

pela Free Software Foundation (FSF) (http://www.fsf.org), que qualifica, na ordem a seguir, as 

características mais importantes do Software Livre:  

i) liberdade do conhecimento; 

ii) qualidade das ferramentas; e 

iii) gratuidade, isto é, apesar do Software Livre ser comumente associado ao 

conceito de gratuito, esta é apenas umas das suas qualidades positivas, talvez a 

menos importante.  A característica mais importante, portanto, é a liberdade de 

conhecimento proporcionada pelo seu uso. Acredita-se que por meio dessa 

ideologia na eficiência de sua aplicação para a ampliação da Inclusão Digital. 

                                                           
3
  Matéria publicada em 24 de agosto de 2010 e disponível em 

http://www.linuxjournal.com/content/linux-market-share . 

http://www.fsf.org/
http://www.linuxjournal.com/content/linux-market-share
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De modo específico, este projeto adere e implementa as diretrizes do Governo Federal 

(http://www.softwarelivre.gov.br) que visam à ampliação da utilização de Software Livre pela 

sociedade. 

Lévy (1997) e Kerckhove (1998) consideram que nestes novos espaços sociais geram-se 

novas solidariedades, novos excluídos e incluídos, novos mecanismos de participação, novas 

formas de democratização, de negociação, de decisão, de cooperação, de afetividade, de 

intimidade, de sociabilidade que potencializam a emergência de sujeitos de forma coletiva ou de 

inteligências coletivas conectadas criar as identidades e práticas culturais. 

Um dos temas que merecem destaque, tendo em vista seu aspecto de acirramento da 

desigualdade social, simultaneamente ao desenvolvimento das novas TICs refere-se ao 

fenômeno chamado “exclusão digital”. Veloso (2011) considera como consequência da ausência 

ou dos obstáculos presentes no acesso às novas TICs disponíveis, entre elas, a conectividade 

pela Internet. Para tanto, vale uma reflexão crítica sobre a questão da “exclusão digital” e uma 

preocupação de não sucumbir a posturas mistificadoras das atuais inovações tecnológicas e seus 

impactos nas relações sociais. 

 No Brasil a “sociedade da informação” e o processo contrário a “exclusão social”que é 

de “inclusão social” já tem uma trajetória, apesar de ainda existirem muitos obstáculos a serem 

vencidos. Existem políticas voltadas a incorporação de inovações tecnológicas no cenário 

nacional que favorecem a adoção, entre outras a própria cultura brasileira que possibilita a 

internalização de novas culturas, como o uso de novas TICs. O maior desafio dentro do cenário 

da “exclusão digital” ainda é parte integrante da desigualdade social gerada no capitalismo 

tardio, dentro de uma abordagem político-social, assim, vemos os dois lados opostos da moeda, 

por um lado a Internet e as novas TICs tem aumentado e incentivado suas potencialidades, por 

outro lado, os desafios e perspectivas nessa área ainda são muitos. 

 Para Neri, Carvalhaes, e Pieroni (2006) a alta desigualdade de renda brasileira cria 

demanda por políticas redistributivas de combate à “exclusão social”. Entretanto, os autores 

consideram que talvez por causa de nossa histórica instabilidade, poderíamos ter avançado mais 

na implementação de políticas com caráter mais estrutural, com maiores esforços das classes 

mais necessitadas, principalmente, abordando aspectos na área educacional, com a “inclusão 

digital”. 

 As ações de “inclusão digital” podem representar um canal privilegiado para a criação 

de oportunidades de geração de renda e cidadania em plena era do conhecimento. O 

analfabetismo digital pode afetar a capacidade de aprendizado, a conectividade e a disseminação 

de informações gerando consequências na educação “virtual” em todos os campos pessoais e 

profissionais do indivíduo. Nesse contexto, a “inclusão digital” torna-se cada vez mais parceira 

da cidadania e da “inclusão social”. 

http://www.softwarelivre.gov.br/
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 Nesse sentido, o movimento de software livre, como um movimento político de base 

tecnológica emergiu em 1984 a partir do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, pelo 

pesquisador Richard Stallman (2002) que reagiu a decisão comercial da AT&T em relação aos 

diferitos de propriedade sobre o sistema operacional UNIX. A lógica colaborativa de produção 

tecnológica foi batizada com a sigla GNU – um acrônimo recursivo para “GNU is Not Unix”. 

Stallman criou a Free Software Fundation (FSF) e foi o protagonista da elaboração de um 

arcabouço jurídico que garantiu a abertura do código-fonte, a liberação do uso, aperfeiçoamento 

e distribuição dessa tecnologia. Segundo Aguiar (2007) este foi o momento pela liberdade 

tecnológica como uma resposta as questões lógicas restritivas do modelo fechado de software. 

 O avanço do modelo de software livre no mundo também impulsiona a capacidade de 

colaboração internacional que a plataforma da rede Internet garante, no qual milhares de 

projetos podem ser desenvolvidos com base em códigos e programas disponíveis para a 

aprendizagem e inclusão digital. No Brasil o crescimento de software livre cresceu 

substancialmente tanto no setor público como no privado. Existem quatro principais categorias 

de motivações para a adoção de software livre no país: 

- Razões técnicas: segurança de dados, estabilidade, flexibilidade e pontecial de 

adaptações e personalizações/customizações. 

- Razões econômicas financeiras: redução de custos operacionais e de capital 

relacionados ao pagamento de licenças de softwares. 

- Capacitação e empregabilidade: existe muita informação e conhecimento sobre o uso 

deste tipo de solução na Internet, assim, há maior disseminação para a formação das 

pessoas tanto para o uso como para prestação de serviços que estejam focados na 

atuação profissional do indivíduo. 

- Ideológicas: os software livres são contrários à apropriação do conhecimento, a 

concentração de poder por parte de monopólios, e ao mesmo tempo, são favoráveis a 

inclusão social, e consequentemente, a inclusão digital. 

 

4. Objetivos 

 

Os objetivos gerais desta proposta visam expandir, consolidar e fortalecer as ações 

extensionistas em relação ao “Software Livre e à Inclusão Digital”, originados em São José dos 

Campos desde 2008 e nos demais campi a partir de 2013. 

1. Expansão e consolidação: em 2013 o objetivo foi expandir o campo de ação do 

PESL para os demais campi da Universidade, pois até 2012 foi limitado ao campus São José dos 

Campos da Unifesp. Nesse sentido, há necessidade de consolidar as atividades do programa no 

campus Osasco. 
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2. Fortalecimento: aprimorar a infraestrutura para condução das atividades de extensão 

por meio da montagem de um laboratório destinado à realização de oficinas e cursos sobre 

“Software Livre e Inclusão Digital” no futuro polo de extensão a ser construído por meio do 

convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas entre a EPPEN e a 

Prefeitura Municipal de Osasco, no local do campus definitivo da EPPEN, em Quitaúna. 

 Entre os objetivos específicos estão: 

1) Oferecer oficinas regulares, gratuitas e abertas à comunidade. 

2) Confeccionar e atualizar material didático para os cursos e oficinas.  

3) Alimentar o conteúdo do portal www.pinguim.pro.br e redes sociais. 

Além destas propostas, estes objetivos permitem preparar os alunos envolvidos no 

projeto para a prática didática, através dos minicursos e oficinas. 

 

5. Metodologia 

 

Serão ministradas oficinas, minicursos e palestras expositivas em 2015. Em 2013 e 

2014, por exemplo, o curso inicial sobre o uso do Software Livre, intitulado “Sistemas 

Operacionais em Software Livre”, ministrado no campus Osasco, teve a seguinte estrutura: 

reflexão sobre os princípios de Software Livre, apresentação expositiva sobre as principais 

ferramentas abertas, instalação do Linux, exercícios práticos sobre como utilizar as ferramentas 

do Linux (realizado em laboratório).  

Ao final do curso, os alunos recebem certificados de conclusão com a chancela da Pró-

reitoria de Extensão (PROEX). Em 2013 foi realizado um módulo de 32 horas aula, e em 2014 

foram diversos os cursos oferecidos totalizando mais do dobro de carga horária que em 2013. 

O PESL conta com o site – http://www.pinguim.pro.br – que armazena conteúdo sobre 

as aulas, além de vídeos e referências sobre a temática. 

As oficinais, minicursos e palestras em 2015 poderão abordar temas relacionados a 

softwares livres que estão associados a sistemas operacionais (ex: Ubuntu), sistemas com 

soluções de aplicativos multitarefas e outros aplicativos úteis (ex: BrOffice – Base (banco de 

dados), Calc (planilha), Draw (desenho), Impress (apresentação), Math (matemática), Writer 

(editor de texto), Kivio (editor de fluxogramas), Gimp (desenho), R (aplicação estatística), 

Zotero (referências bibliográficas), Joomla (desenvolvimento de sites), FreeMind (mapas 

mentais), CMapTools (mapas conceituais)  entre outros que sejam selecionados pela 

coordenação do projeto para execução. Também serão realizados estudos que possibilitem a 

http://www.pinguim.pro.br/
http://www.pinguim.pro.br/
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adoção da plataforma Moodle
4
, exemplo de Software livre usado para estruturar as plataformas 

de EaD, no Campus Osasco. 

6. Inclusão Social 

 

O PESL articula as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na medida em que 

contempla a possibilidade de inserir o aluno/bolsista no universo didático e oferece condições 

para o conhecimento da realidade social e econômica que o cerca.  

Ademais, o PESL promove inclusão social por meio da redução da exclusão digital. 

Permite a aproximação da comunidade com os conceitos de Software Livre e de Tecnologia da 

Informação e fornece elementos suficientes para que o aluno possa, posteriormente, construir 

um conhecimento sobre sistemas operacionais abertos, como o Linux, o que poderá ajudar, por 

exemplo, na conquista de uma vaga de trabalho. 

Além disso, os sistemas Linux são gratuitos e mais “leves" (requerem menos memória e 

capacidade de processamento), sendo, portanto, a ferramenta ideal para recolocar em 

funcionamento computadores antigos. O PESL, deste modo, pode proporcionar às camadas 

mais carentes a possibilidade de ter um computador funcional em seus lares. 

O público alvo do projeto é aquele que se interessa em aprender mais sobre 

computadores e sistemas de computação. Trata-se, portanto, de um projeto com grande 

potencial de alcance social e econômico.  

7. Cronograma de execução 

 

Etapas de trabalho Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov.

Confeccionar, revisar e atualizar o conteúdo didático sobre Software Livre 

Ministrar cursos, oficinas, aulas e minicursos

Confeccionar certificados aos alunos concluintes dos minicursos, oficinas etc.

Acompanhar e sistematizar estatisticamente os trabalhos do PESL, suas 

atividades, avaliações, indicadores

Organizar os conteúdos no Moodle Comunidade. Oferecendo conteúdo 

produzido para a comunidade em geral

Alimentar com conteúdo o site do PESL

Apoiar e participar das atividades externas do PESL, inclusive em atividades 

nos outros campi  da Unifesp

Apresentar os resultados do PESL no Congresso de Iniciação Científica e de 

Extensão da Unifesp

Confeccionar relatórios periódicos.

Cronograma de trabalho 

sob demanda 

 

* A utilização do Moodle Comunidade estará condicionada ao acesso e disponibilização da ferramenta para as 

atividades específicas de Extensão (será solicitado para o Campus São José dos Campos). 

                                                           
4
  O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - MOODLE é um ambiente virtual 

de aprendizagem que tem por finalidade apoiar nos processos de ensino e de aprendizagem, permitindo 

aos educadores a criação de ambientes de aprendizado. 
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8. Acompanhamento e Avaliação 

 

O docente coordenador do projeto, no campus Osasco, realizará reuniões periódicas 

com os alunos bolsistas para organização de tarefas e priorização de demandas.  

Os cursos e/ou oficinas serão objeto de avaliação por parte dos participantes, visando 

seu aprimoramento constante, com vistas à:  

- Desenvoltura do aluno/bolsista/ professor; 

- Conteúdo ministrado;  

- Qualidade do material. 

9. Equipe executora 

 

A responsabilidade de execução das atividades será dividida entre docentes e alunos/ 

bolsistas.  

Caberá aos professores coordenadores do projeto em Osasco a responsabilidade 

organizativa sobre o projeto, incluindo elaboração de agenda, acompanhamento e avaliação das 

ações e elaboração de relatório. Além, é claro, da orientação dos alunos/bolsistas. Seguem os 

respectivos currículos dos docentes, coordenadores do projeto, na plataforma lattes: 

 

 

 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2869923054936837 

 

 

Prof. Dr. Evandro Luiz Lopes 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0631574435962669 

 

Caberá aos alunos/bolsistas a execução das seguintes atividades: ministrar as aulas, 

oficinas, e minicursos; elaborar, e revisar e atualizar o conteúdo e o material didático; alimentar 

o site com conteúdo relativo à disseminação de Inclusão Digital; elaborar relatórios; organizar 

os conteúdos no Moodle Comunidade; apoiar e participar das atividades externas do PESL; e 

http://lattes.cnpq.br/2869923054936837
http://lattes.cnpq.br/0631574435962669
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preparar os certificados para os concluintes dos cursos, oficinas, minicursos, entre outros. Todas 

as atividades descritas anteriormente serão apoiadas e supervisionadas pelos docentes 

coordenadores do projeto. 

10. Infraestrutura 

 

A infraestrutura física necessária para a execução do PESL no campus Osasco é 

composta por um laboratório equipado com computadores e demais recursos didáticos para 

aulas, minicursos e oficinas.  

Ademais, há a possibilidade de o curso também ser oferecido na futura área onde será 

construído o novo campus da EPPEN, em Quitaúna, em um polo de extensão, resultado da 

parceria entre a EPPEN e a Prefeitura Municipal de Osasco, cuja proposta enquadra-se no 

convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à 

implantação do campus definitivo da EPPEN, em Quitaúna.
5 

11. Número de Bolsas para estudantes de graduação 

 

Este projeto pleiteia 3 (três) bolsistas para sua execução, conforme escopo de trabalho 

apresentado a seguir: 

12. Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 

 

a. Plano de Trabalho para o bolsista 1:   
 

- Ministrar cursos, oficinas, aulas e minicursos; 

- Confeccionar certificados aos alunos concluintes dos minicursos, oficinas, entre outros; 

- Acompanhar e sistematizar estatisticamente os trabalhos do PESL, suas atividades, avaliações, 

indicadores;  

- Apoiar e participar das atividades externas do PESL, fóruns, encontros, congressos etc., 

inclusive, em atividades em outros campi da Unifesp;  

- Apresentar os resultados do PESL no Congresso de Iniciação Científica e de Extensão da 

Unifesp; 

- Confeccionar relatórios periódicos. 

                                                           
5
  Entre os termos acordados que serão responsabilidade da prefeitura estão a abertura da rua 

pública, a pavimentação das calçadas e a instalação de equipamentos públicos no terreno, como a 

construção de uma creche e infraestrutura para atividades extensionistas. “Unifesp e Prefeitura de Osasco 

assinam convênio de cooperação técnica”. Matéria publicada em 

http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4d8fdf02. 

http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4d8fdf02
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b. Plano de Trabalho para o bolsista 2:   
 

- Ministrar cursos, oficinas, aulas e minicursos; 

- Confeccionar, revisar e atualizar o conteúdo didático oferecido nos cursos e oficinas sobre 

Software Livre;  

- Organizar os conteúdos no Moodle Comunidade, oferecendo conteúdo produzido para a 

comunidade em geral; 

- Alimentar com conteúdo o site do PESL; 

- Apresentar os resultados do PESL no Congresso de Iniciação Científica e de Extensão da 

Unifesp; 

- Confeccionar relatórios periódicos. 

 

c. Plano de Trabalho para o bolsista 3:   
 

- Ministrar cursos, oficinas, aulas e minicursos; 

- Confeccionar certificados aos alunos concluintes dos minicursos, oficinas, entre outros; 

- Acompanhar e sistematizar estatisticamente os trabalhos do PESL, suas atividades, avaliações, 

indicadores;  

- Apoiar e participar das atividades externas do PESL, fóruns, encontros, congressos etc., 

inclusive, em atividades em outros campi da Unifesp;  

- Apresentar os resultados do PESL no Congresso de Iniciação Científica e de Extensão da 

Unifesp; 

- Confeccionar relatórios periódicos. 

13. Área temática (Áreas e Linhas de Extensão) 

 

As áreas temáticas de execução deste Projeto de Extensão contemplam: (1) 

Comunicação; (4) Educação; (7) Tecnologia da informação. 

14. Linhas Programáticas 

 

- Educação. 

- Inclusão Digital. 

- Aprimoramento Profissional. 
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