
Projeto interdisciplinar de extensão CRC

1. Descrição

O  projeto  interdisciplinar  de  extensão  CRC,  Centro  de  Recondicionamento  de 
Computadores,  envolveu os  alunos do Curso  Técnico de Manutenção e Suporte  em 
Informática  em  atividades  práticas  das  disciplinas  de  informática  básica,  sistemas 
operacionais, linguagem de programação, redes, manutenção de computadores e gestão 
de informática em uma instituição federal de ensino técnico e tecnológico.

2. Objetivos

O projeto interdisciplinar de extensão CRC buscou atender às necessidades de inclusão 
digital de estudantes da rede pública de ensino fundamental em situação de risco social, 
além de criar também um caminho adequado para a solução do problema de descarte de 
lixo tecnológico da população envolvida no projeto.

3. Equipe formadas para as atividades desenvolvidas no projeto

a)  Equipe  de  Manutenção   Equipe  responsável  pela  triagem,  desmanche,  teste,  e  
montagem dos computadores.

b)  Equipe  de  Sistemas  e  Programação   Equipe  responsável  pela  instalação  dos  
softwares  livres  (Ubuntu,  LibreOffice  e  Programas  Educativos)  nos  computadores 
montados pela equipe de manutenção.

c) Equipe de Gestão  Equipe responsável pela gestão administrativa do CRC. Todo  
gerenciamento operacional do CRC foi acompanhado por esta equipe.

d) Equipe de Capacitação  Equipe responsável pelo curso de informática básica que  
foi  oferecido  para  as  pessoas  que  receberam  as  doações  dos  computadores 
recondicionados no projeto.

e) Equipe de Suporte Técnico  Equipe responsável pelo acompanhamento do uso dos  
computadores e suporte técnico durante um período de seis meses após a doação dos 
computadores. 

Cada  equipe  foi  orientada  por  um  professor  da  disciplina  envolvida  nas 
atividades relacionadas.

4. Resultados e conclusões

O projeto mostrou que a aprendizagem técnica com o uso de tecnologias livres pode e 
deve ser feita de forma a promover não só o desenvolvimento econômico, mas também 
o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. . 

Aliar  os  conhecimentos  técnicos  com  responsabilidade  social  e  ambiental  é 
fundamental  para a  formação de profissionais  conscientes de suas  responsabilidades 
éticas e morais. 
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