O QUE É UM TELECENTRO COMUNITÁRIO?

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS
TELECENTROS
Entre as diversas atividades que podem ser desenvolvidas no
âmbito da inclusão digital pela comunidade local, no
Telecentro, destacamos as seguintes:
- Uso livre dos equipamentos;
- Acesso à internet;
- Cursos de informática básica;
- Curso de navegação na Internet;

Telecentros Comunitários são espaços públicos providos de
computadores conectados à Internet em banda larga, onde são
realizadas atividades, por meio do uso das TICs (Tecnologias
da Informação e Comunicação), com o objetivo de
promover a inclusão digital e social das comunidades
atendidas.
OBJETIVO DE UM TELECENTRO COMUNITÁRIO
O objetivo principal dos Telecentros é promover o
desenvolvimento social e econômico das comunidades
atendidas, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades
aos cidadãos.

- Uso preferencial de softwares de plataforma aberta e não
proprietária, conforme as diretrizes do Governo Federal;
- Realização de oficinas de capacitação e oficinas diversas
que possam utilizar as TICs disponíveis no Telecentro;
- Produção e compartilhamento de conhecimento coletivo
(conteúdos produzidos a partir das capacitações);
- Realização de atividades sócio-culturais para mobilização
social e/ou divulgação do conhecimento;
- Oficinas de alfabetização digital.

O Telecentro é um espaço público de acesso a informação e
formação dos cidadãos através do computador e da rede
Internet.
Por ser um espaço público e democrático para acesso de todas
as pessoas da comunidade local, o projeto precisa ser
acompanhado por um comitê gestor com representantes da
comunidade e da prefeitura.
O conselho poderá ter de 9 a 13 membros.
Pode participar qualquer cidadão da comunidade a partir de 18
anos e que tenha interesse de colaborar para as ações e
atividades do projeto telecentro.
Principais funções do conselho gestor:
Acompanhar e fiscalizar o atendimento e as atividades
gerais do telecentro.
Apresentar propostas de melhoria e ampliação das
atividades do projeto.
Apoiar o trabalho dos monitores e coordenadores para o
bom desempenho do Projeto.
Discutir, aprovar, ou alterar o regimento interno e
estatuto do telecentro.
Fazer, divulgação na comunidade local para que todos
participem dos cursos/atividades.
Buscar Parcerias locais para manutenção do espaço e
criação de novas atividades de capacitação.
Participe, sua presença é muito importante!!!

