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Abstract.  At PUC Minas, campus Arcos, it is developed the extension project 

Digital Inclusion for Youth and Adolescents, tied to course of Information 

Systems. This project serves youth and adolescents digitally excluded from the 

community of Arcos and region, in order to guarantee them access to 

information and professionalization in some measure. This paper seeks to 

examine the possible realization of the rights under the law, regarding the 

education and professionalization of these young people and adolescents, by 

the aforementioned project. 

Resumo.  Na PUC Minas, campus Arcos, é desenvolvido o projeto de extensão 

universitária Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes, vinculado ao curso 

de Sistemas de Informação. Tal projeto atende jovens e adolescentes 

digitalmente excluídos da comunidade de Arcos e região, no intuito de lhes 

garantir acesso à informação e profissionalização em alguma medida. Este 

trabalho procura verificar a possível efetivação de direitos previstos no 

ordenamento jurídico, no tocante à educação e profissionalização desses 

jovens e adolescentes, pelo citado projeto. 

1. Introdução  

A busca de uma sociedade mais justa e igualitária passa pela garantia de oportunidades 

dispensadas igualmente a todos, em especial quando estão em situação peculiar de 

desenvolvimento, ou seja, na infância, adolescência e juventude. Contudo, apesar do 

ordenamento jurídico determinar que o Estado deva ser o grande garantidor, é notório 

que ainda não se alcançou, no Brasil, nos tempos atuais, essa paridade entre os 

indivíduos e suas condições, por meio da atuação estatal. E essa disparidade, em muitos 

aspectos, se deve à falta de fornecimento de educação satisfatória e consequente falta de 

profissionalização, tão exigida quão maior o desenvolvimento da economia do país. 

Com vistas a essas questões notórias é que este trabalho foi desenvolvido. 

Buscou-se questionar quais seriam os direitos dos jovens e adolescentes no 

tocante à educação e profissionalização. E ainda qual seria a responsabilidade da 

Sociedade em garantir educação e profissionalização aos jovens e adolescentes que a 

compõem e como essa mesma sociedade deveria, ou poderia atuar e como de fato atua. 

Ao fim, questionou-se qual seria a repercussão social do projeto de extensão 

universitária Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes, vinculado ao curso de 



  

Sistemas de Informação da PUC Minas, campus Arcos, para a comunidade em que se 

encontra inserido e na qual está atuando. 

Fora levantada a hipótese de que o ordenamento jurídico brasileiro garantiria aos 

jovens e adolescentes direitos à educação e profissionalização. Direitos estes que 

deveriam ser efetivados tanto pelo Estado, quanto pela Sociedade em geral. A mesma 

hipótese também previa que uma das formas de atuação da sociedade seria pelas 

entidades beneficentes e que a PUC Minas, por meio do projeto de extensão 

universitária Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes, seria meio pelo qual se 

efetivariam os direitos supracitados. 

Diante disso, passou-se ao desenvolvimento do trabalho, o qual ao final analisou 

a veracidade da hipótese levantada, conforme se segue. 

2. Os Direitos à Educação e Profissionalização dos Jovens e Adolescentes 

Inicialmente, é necessário fazer uma diferenciação entre Direitos e Garantias. Moraes 

(2011) afirma que tal diferenciação é feita por diversos doutrinadores e esclarece que os 

Direitos seriam disposições meramente declaratórias, ou seja, aquelas que dão 

existência legal aos direitos reconhecidos, aquelas que estejam materialmente expressas. 

De outro lado, as Garantias seriam as “disposições assecuratórias, que são as que, em 

defesa dos direitos, limitam o poder” (MORAES, 2011, p.36). No presente trabalho a 

atenção se voltará especificamente aos direitos dos jovens e adolescentes.  

 No artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) 

encontra-se expresso que:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (destacamos) (BRASIL, 2012a, 

p. 81) 

Em análise a esse artigo, Moraes (2011) afirma que se trata de uma obrigação 

constitucional destinada ao Estado sendo admitida a participação de entidades não 

governamentais, respeitados os requisitos expressos pela norma. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo 4º, traz texto 

semelhante ao constitucional
1
, in verbis:  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (destacamos) (BRASIL, 2012b, p. 473) 

Tramita ainda no Senado Federal o “Projeto de Lei da Câmara” nº 98 de 2011, o 

qual institui o Estatuto da Juventude. Tal projeto originário da Câmara dos Deputados já 

fora aprovado naquela casa e atualmente encontra-se no Senado Federal, não tendo sido 

ainda votado. Aquele projeto traz em seu texto inicial que: 

                                                           
1
 Antes da Emenda Constitucional 65 de 2010 o texto do artigo 227 da CRFB era o mesmo do atualmente 

expresso no artigo 4º do ECA. Após tal emenda o texto constitucional fora alterado, sendo que dentre as 

alterações houve a inclusão da expressão “jovem” ao mesmo. 



  

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de 

juventude devem observar as seguintes diretrizes: 

VIII - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo 

programas que priorizem a sua educação, qualificação profissional e 

participação ativa nos espaços decisórios; (BRASIL, 2011) 

O que se verifica é que o legislador, tanto constitucional quanto 

infraconstitucional determinou (e continua propondo) normas para que seja efetivada a 

educação e profissionalização de jovens e adolescentes. E mais, as referidas normas 

determinam que o dever de promover a educação e a profissionalização dos jovens e 

adolescentes não é só do Estado, mas também da “Sociedade em geral”. 

Não restam dúvidas de que existem em favor dos jovens e adolescentes o direito 

à educação e à profissionalização, nem que a Sociedade (e não só o Estado) deve 

promovê-los. Cabe então verificar como a sociedade pode cumprir seu dever 

constitucional e estatutário. 

3. A Atuação da Sociedade através das Entidades Beneficentes 

Conforme verificado, os jovens e adolescentes têm o direito à educação e 

profissionalização. E de outro lado a Sociedade possui o dever, concorrentemente ao 

Estado, de efetivá-los. 

E para efetivar esses direitos, a sociedade deve agir de forma organizada. E uma 

dessas formas de organização social são as entidades beneficentes. 

Pereira (2007) discute a conceituação de entidades beneficentes e expõe que:  

Ora, como bem pronuncia Leandro Paulsen (2007, p. 144) “o conceito de 

entidade beneficente é mais amplo que o de entidade filantrópica”. Nesse 

sentido, não poderia ser mais didática a explicação do Ministro Moreira 

Alves na paradigmática ADIn 2.028 quando afirma ser “entidade 

beneficente” na verdade gênero, enquanto “instituição filantrópica” é espécie 

e que, portanto, “toda entidade filantrópica é beneficente, mas nem toda 

entidade beneficente é filantrópica”.(...) 

É de ser sublinhado que não há descaracterização da entidade de 

assistência social como “beneficente” quando efetua cobrança dos que 

podem pagar. Importa, em última análise, que efetivamente empreste 

cuidados aos que menos têm e que, por certo, não disporiam de recursos 

necessários para buscar amparo junto a instituições particulares. 

(destacamos) (PEREIRA, 2007, p. 4) 

Ainda quanto ao tema, vale observar o que está previsto na lei nº 8.742/93, a 

qual dispõe sobre a organização da Assistência Social. Ela prevê que: 

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas 

sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que 

atuam na defesa e garantia de direitos. 

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e 

concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às 

famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 

pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 

18. 

§ 2º omissis 



  

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 

socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 

enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 

defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos 

termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os 

incisos I e II do art. 18. (BRASIL, 1998) 

Assim, entidade beneficente é gênero da qual a filantrópica é espécie, sendo 

essas prestadoras de assistência social. E por meio delas a própria Sociedade presta 

assistência aos seus integrantes hipossuficientes. 

Quanto ao conceito de entidade filantrópica, vale remeter-se àquele expresso no 

sítio do Instituto Filantropia, na qual se encontra descrito que entidade filantrópica  

Trata-se, também, de uma sociedade sem fins lucrativos (associação ou 

fundação), criada com o propósito de produzir o bem, tais como: assistir à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, promovendo 

ainda a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 

integração ao mercado do trabalho. Para ser reconhecida como filantrópica 

pelos órgãos públicos, a entidade precisa comprovar ter desenvolvido, no 

mínimo pelo período de três anos, atividades em prol aos mais desprovidos, 

sem distribuir lucros e sem remunerar seus dirigentes. Os títulos que terá de 

conquistar para ser reconhecida como filantrópica pelo Estado são: 

Declaração de Utilidade Pública (federal, estadual ou municipal) e o de 

Entidade Beneficente de Assistência Social, adquirido no Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS). (INSTITUTO FILANTROPIA, 2012) 

Uma dessas entidades beneficentes é a Sociedade Mineira de Cultura, 

mantenedora da PUC Minas, conforme se verificará. 

3.1. A PUC Minas como Entidade Beneficente 

Aprofundando-se no tema em comento, é necessário notar que a Sociedade Mineira de 

Cultura, mantenedora da PUC Minas, é entidade filantrópica declarada de utilidade 

pública pela lei estadual de Minas Gerais número 2278 de 22 de dezembro de 1960, a 

qual expressa em seu artigo primeiro que “Fica declarada de utilidade pública a 

Sociedade Mineira de Cultura, com sede em Belo Horizonte” (MINAS GERAIS, 1960). 

Bem como declarada de utilidade pública pelo Decreto Federal número 61.690 de 13 de 

novembro de 1967 (BRASIL, 1967), depois substituído pelo decreto número 786 de 22 

de abril de 1992 (BRASIL, 1992). 

Dentre as atividades voltadas à inclusão social da PUC Minas, encontra-se a 

extensão. Na obra “Universidade e Direitos Humanos: práticas desenvolvidas na PUC 

Minas”, o organizador Robson Sávio Reis Souza, afirma que “a PUC Minas, desde sua 

criação, preocupa-se em priorizar a educação para a cidadania, a promoção e defesa dos 

direitos e a interação com a sociedade como diferenciais institucionais. Sua identidade 

está profundamente marcada pela ação transformadora e pelo compromisso social”. 

O mesmo autor ainda especifica no que tange à extensão, que:  

No campo da extensão universitária, a Pró-reitoria de Extensão (Proex) atua, 

através de seus nove núcleos temáticos e outros tantos projetos vinculados 

aos cursos, departamentos e institutos, com ações que articulam teoria e 

prática em prol da defesa, proteção, reparação e promoção de direitos 

humanos. (PUC MINAS, 2009, p. 11). 



  

Inegável, portanto, a relevância da extensão universitária como parte das 

atividades beneficentes da PUC Minas, servindo inclusive como mecanismo para 

efetivar direitos humanos. 

3.1.1. A Extensão Universitária da PUC Minas como Parte das Atividades 

Beneficentes 

Conforme mencionado, a extensão universitária, além de fazer parte da formação dos 

discentes, também se integra às atividades beneficentes desenvolvidas pela PUC Minas. 

Assim, 

Na PUC Minas, a extensão universitária, articulada ao ensino e à pesquisa, 

“assume o compromisso com a construção de um Estado Democrático de 

Direito no Brasil e com os direitos humanos” (PUC MINAS, 2006, p.16-17). 

A instituição, através de suas atividades fins, entende que, por meio dos 

saberes produzidos, deve pôr-se a serviço da dignidade dos homens, 

cumprindo assim a missão de contribuir na compreensão e equacionamento 

dos problemas da sociedade. 

Orientada, pois, por valores humanistas a universidade vem alicerçando suas 

ações nos princípios de igualdade, liberdade, autonomia, pluralidade, 

solidariedade e justiça, os quais fundamentam as atividades fins dela na busca 

de superação dos problemas postos pela realidade brasileira. 

A extensão universitária, atividade fim por sua própria natureza de 

interlocutora privilegiada na relação universidade/sociedade, incorpora esses 

princípios em sua ação cotidiana, qualificando academicamente os processos 

de intervenção na realidade social. Nessa perspectiva, o exercício da 

atividade extensionista objetiva a construção de uma sociedade igualitária, 

plural e fraterna. (MONTENEGRO, MARQUES, LEAL, 2009, p. 32-33). 

No campus da PUC Minas em Arcos não seria diferente. Em tal campus a 

atividade extensionista também se revela como parte das atividades beneficentes da 

PUC Minas como um todo, contribuindo especialmente com o desenvolvimento da 

comunidade da cidade e de comunidades vizinhas. 

Necessário, com isso, que seja feito o recorte metodológico do presente trabalho 

o qual remete ao projeto de extensão desenvolvido na PUC Minas, campus Arcos, 

denominado de Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes.  

4. O Projeto de Extensão Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes da 

PUC Minas, Campus Arcos 

O projeto de extensão Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes é vinculado ao curso 

de Sistemas de Informação de PUC Minas, campus Arcos. 

Tal projeto, conforme sua apresentação, objetiva de forma geral “contribuir para 

a inclusão social, através da inclusão digital, de jovens e adolescentes digitalmente 

excluídos, que não tiveram a oportunidade de acesso à Informática e ao 

desenvolvimento de competências que dela se utilizam” (PUC MINAS, 2011). 

De forma específica o projeto objetiva ainda: 

 Inclusão de jovens e adolescentes de situação socialmente desfavorecida na 

comunidade digitalizada, capacitando-os melhor para o mercado de trabalho; 

 Criação de condições para a socialização dos jovens e adolescentes e 

ampliação da sua visão de mundo, através de oficinas de arte, cultura e 

direitos humanos, promovidas em conjunto com outros projetos de Extensão 

desenvolvidos concomitantemente; 



  

 Instrução do público-alvo na utilização da Informática, introduzindo os seus 

conceitos fundamentais e o uso de aplicativos mais difundidos no mercado e 

de noções da utilização e funcionamento de um computador; 

 Promoção da inclusão digital, contribuindo, de forma mais ampla e geral para 

a inclusão social; 

 Ampliação da formação humanística dos alunos extensionistas da PUC 

Minas envolvidos, contribuindo para a formação de sua visão de mundo e 

consciência de responsabilidade social; 

 Contribuição para a formação da cidadania; 

 Democratização do acesso à Informática; 

 Utilização da Informática como instrumento transformador da realidade; 

 Integração da PUC Minas em Arcos com a comunidade (PUC MINAS, 

2011). 

Para que sejam alcançados esses objetivos o projeto prevê um plano de trabalho, 

o qual abrange ciclos anuais, divididos em dois módulos semestrais. 

Ainda conforme a apresentação do projeto, o desenvolvimento do plano de 

trabalho ocorre na seguinte dinâmica: nos meses de fevereiro, junho e julho (1º 

módulo), ocorre a divulgação do projeto na comunidade, sendo isso feito pelo 

coordenador do mesmo. Na sequência, ainda nos citados meses, ocorre a seleção dos 

alunos extensionistas, bem como a sua capacitação para o desenvolvimento das 

atividades. Em seguida, nos meses de março a junho (1º módulo) e agosto a novembro 

(2º módulo) são ofertadas as atividades de capacitação em Informática em bairros, 

escolas da rede pública e instituições parceiras de Arcos e região. Para que se entenda o 

seu desenvolvimento, o 1º módulo abrange conteúdos ligados à utilização básica da 

Informática, com a apresentação de conceitos introdutórios, utilização de um sistema 

operacional e editor de textos, além de uma introdução à utilização da internet. O 2º 

módulo conclui as atividades com conteúdos mais avançados, tais como planilha 

eletrônica, gerenciador de apresentações e recursos avançados da internet. E durante 

todo esse período, de fevereiro a dezembro, os trabalhos são organizados e 

supervisionados pela coordenação do projeto (PUC MINAS, 2011).  

No tocante ao corpo discente, o projeto se desenvolvia originalmente mediante a 

participação dos alunos de graduação do curso de Sistemas de Informação (PUC 

MINAS, 2011). A partir do ano de 2012 passou-se a adotar a interdisciplinaridade, 

havendo com isso a participação de alunos de outros cursos, sendo eles Administração, 

Direito e Psicologia. Os discentes de cada curso atuam em suas respectivas áreas, 

aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula (ensino) nas práticas do projeto 

(extensão). Assim, o projeto tende a atender de forma mais ampla tanto os jovens e 

adolescentes participantes, como oportuniza a aquisição de conhecimento prático pelos 

discentes da Universidade. Prova disso é o presente trabalho, o qual se desenvolve com 

o intuito de se alcançar um olhar jurídico sobre o projeto cujo fim é a disseminação da 

Informática a jovens e adolescentes hipossuficientes.   

Para que possam atuar junto ao projeto, os discentes passam por um processo de 

seleção, em que são escolhidos os alunos que desenvolverão as atividades de extensão 

como educadores em Informática, bem como avaliadores do processo de aprendizagem 

dos jovens/adolescentes atendidos e da atuação do próprio projeto em relação à 

normativa pertinente (PUC MINAS, 2011). Depois de selecionados, são realizadas 

atividades de capacitação para os alunos extensionistas para que estejam aptos a 

atuarem no projeto. 



  

Em suma, o presente trabalho tem por objetivo verificar a efetivação dos direitos 

supramencionados por meio do projeto de extensão em tela. Assim, já tendo 

identificado os direitos dos jovens e adolescentes e também como ocorre o 

desenvolvimento do projeto de extensão, passa-se à conjugação dos mesmos para a 

verificação dos resultados. 

4.1. A repercussão do projeto na comunidade de Arcos e região 

Conforme verificado, é latente a responsabilidade da Sociedade em efetivar os direitos 

dos jovens e adolescentes. Por outro lado, não é possível que isso seja feito pelos 

indivíduos solitariamente. É necessário que haja uma organização da Sociedade para 

que ela possa cumprir seu papel. 

De outro lado estão os jovens e adolescentes que são titulares de direito à 

educação e profissionalização, mas que não possuem condições de exigi-los por si só, 

sendo que isso ocorre por diversos fatores, dentre os quais estão a falta de informação e 

a falta de organização coletiva dos mesmos. 

Em contrapartida, existem entidades que, dotadas do conhecimento quanto à sua 

responsabilidade social e suficientemente organizadas, possibilitam que as normas 

sejam efetivadas.  

É o que ocorre na relação entre a PUC Minas em Arcos e os jovens e 

adolescentes daquela cidade e da região. Verifica-se que um dos elos entre os mesmos é 

o projeto de extensão Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes, o qual é mecanismo 

capaz de efetivar os direitos, já descrito, à educação e profissionalização. Para que se 

possa perceber a abrangência do atendimento do projeto faz-se necessário traduzi-lo em 

números. 

No ano de 2012, atendendo o plano de trabalho estabelecido no projeto, foram 

atendidos 67 jovens e adolescentes no total. Sendo que desses, 17 participaram na 

cidade Piumhi, local em que houve uma parceria com a Associação Sinhana Eva, 

também filantrópica, para a oferta das atividades. E no município de Arcos, outros 14 

participantes foram atendidos no Bairro São Judas Tadeu, e na comunidade rural 

denominada Ilha ainda foram atendidos outros 36 participantes (Dados do projeto). 

Para que se possa mensurar a relevância desse atendimento é necessário que se 

saiba o imensurável valor de cada um desses indivíduos atendidos como sujeitos de 

direitos. Para que se possa ter uma noção desse valor deve-se compreender a priori o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Moraes (2011) o explicita afirmando: 

a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias 

fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento 

afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e 

Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor 

espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo 

a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, construindo-se um 

mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. (MORAES, 2011, p. 24) 



  

Com a consciência do valor inestimável de cada indivíduo, é possível concluir 

que qualquer interferência positiva que possa garantir direitos fundamentais, é da 

mesma forma de grande valia. 

Para ilustrar essa interferência positiva, foi entrevistada a adolescente LCA, 

participante do projeto em 2009, na época com 13 anos de idade. Durante a realização 

do mesmo, pôde usufruir das atividades centrais do projeto – atividades de capacitação 

em Informática – bem como dos benefícios periféricos que também são objetivados, 

quais sejam, a convivência em comunidade e a transformação humana pela qual o 

sujeito passa ao longo da realização do já referido. LCA relata que posteriormente 

participou de um processo de seleção de estagiários de uma agência bancária, na cidade 

de Arcos. Durante o processo de seleção, os conhecimentos em Informática foram 

diferenciais para que ela viesse a ser selecionada pelo banco, onde atualmente é 

estagiária. Ela afirma acreditar, portanto, que a participação no projeto tenha de fato 

contribuído para sua seleção. Ao fim, LCA diz que mesmo não prosseguindo 

trabalhando no banco após o fim do estágio, esta experiência será agora diferencial na 

sua carreira, o que foi permitido, em parte, por ter participado do projeto de extensão. 

Observa-se, portanto, que o projeto de extensão em questão, diante de sua 

organização e de seus objetivos, modificou a realidade dos 67 jovens e adolescentes 

atendidos no ano de 2012, além dos atendidos em anos anteriores, seja antecipando seu 

contato com a Informática e com a informação, seja profissionalizando-os, 

aproximando-os da inserção profissional. 

5. Conclusão 

Conforme verificado, a norma impõe ao Estado que este seja garantidor da educação e 

profissionalização de jovens e adolescentes. Por outro lado, o poder público até então 

não se mostrou capaz de fazê-lo satisfatoriamente. A norma nesse aspecto não titubeou 

e impôs que a Sociedade, em concorrência ao Estado, também deveria se 

responsabilizar pela educação e profissionalização dos indivíduos que a compõem, em 

especial os jovens e adolescentes, conforme visto acima. 

Por sorte, instituições conscientes e organizadas assumem sua responsabilidade 

social e atuam neste sentido. Uma delas, como descrito, é a PUC Minas, conforme se vê 

em PUC Minas (2006), sendo que no seu campus em Arcos, dentre outras ações, 

promove o projeto de extensão universitária Inclusão Digital para Jovens e 

Adolescentes, por meio do corpo docente, discente e funcionários. E conforme 

constatado, atendeu no ano de 2012 67 jovens e adolescentes de Arcos e região, 

modificando sua realidade social, levando informação e profissionalização aos mesmos, 

atuando de forma determinante para levar paridade de condições entre os indivíduos da 

comunidade em que atua.  

Inevitável, portanto, a conclusão de que o projeto de extensão Inclusão Digital 

para Jovens e Adolescentes repercute positivamente na comunidade de Arcos e da 

região, podendo-se afirmar que efetiva o direito à educação e à profissionalização dos 

quais são titulares os jovens e adolescentes. Evita-se assim que a Sociedade fique em 

mora com seus indivíduos hipossuficientes, atendendo aos anseios sociais e legais de 

modo geral. 

 



  

Referências 

BRASIL. Decreto nº 61.690, de 13 de novembro de 1967. Declara de utilidade pública a 

"Sociedade Mineira de Cultura", com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais. Diário Oficial da União, Brasília, 17 nov. 1967. 

BRASIL. Decreto de 27 de maio de 1992. Mantém as declarações de utilidade pública 

federal que menciona. Diário Oficial da União, Brasília, 28 mai. 1992. 

BRASIL. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da 

Assistência Social e dá outras providências. Diário oficial da União, Brasília, 8 dez. 

1998. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. 

Acesso em 03 dez. 2012. 

BRASIL. Senado Federal. Projeto de lei que Institui o Estatuto da Juventude. 2011. 

Disponível em <http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/98206.pdf>. Acesso em 04 

dez. 2012. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). In: CURY, Rogério. 

Vade mecum penal. 2.ed. São Paulo: RIDEEL, 2012a. p. 04-85. 

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. In: 

CURY, Rogério. Vade mecum penal. 2.ed. São Paulo: RIDEEL, 2012b. p. 472-505. 

INSTITUTO FILANTROPIA. Conceito de entidade filantrópica. Disponível em 

<http://www.revistafilantropia.net.br/_0rf/materias.asp?Id_pagina=2870>. Acesso 

em 15 nov. 2012. 

MINAS GERAIS. Lei 2278, DE 28 de dezembro de 1960. Declara de utilidade pública 

a Sociedade Mineira de Cultura, com sede em Belo Horizonte. Minas Gerais Diário 

do Executivo, Belo Horizonte, 29 dez. 1960.  

MONTENEGRO, Antônia; MARQUES Maria Elizabeth; LEAL, Rita de Souza, 

Direitos humanos: pauta de extensão universitária da PUC Minas. Belo Horizonte: 

Editora, 2009. p. 27-34. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PEREIRA, Rodrigo Paixão. O artigo 195, § 7º da Constituição Federal e a imunidade 

tributária conferida as entidades beneficentes de assistência social. In: Âmbito 

Jurídico, Rio Grande, X, n. 48, dez. 2007. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2542>. 

Acesso em 03 dez. 2012. 

PUC MINAS. Política de Extensão Universitária. Belo Horizonte, 2006. 

PUC MINAS. Pró-reitoria de Extensão. Núcleo de Direitos Humanos. ; SOUZA, 

Robson Sávio Reis (Org.). Universidade e direitos humanos: práticas desenvolvidas 

na PUC Minas. Belo Horizonte: Editora, 2009. 304p. 

PUC MINAS. Inclusão Digital para Jovens e Adolescentes. Arcos, 2011. 

 




