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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ARPATEC: INCLUSÃO DIGITAL E DESCARTE SUSTENTÁVEL. UMA AÇÃO NA 

CIDADE DE PORTO AMAZONAS 

 

Eduardo Manoel de Lara (Bolsista; Engenharia de computação; UEPG; 

dunabozny@gmail.com) 

Diolete Marcante Lati Cerutti (Coorientadora; Departamento de Informática; 

diolete@uepg.br) 

Mauricio Zadra Pacheco (Orientador; Departamento de Informática; 

pacheco@deinfo.uepg.br) 

 

Resumo: O desenvolvimento da atividade apresentada e descrita neste artigo é o resultado do trabalho realizado 

na cidade de Porto Amazonas – PR por meio do projeto de extensão “Lixo Eletrônico: Descarte Sustentável” da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Esta atividade tem como objetivo ensinar conceitos básicos de 

informática e de desmonte de materiais eletrônicos aos moradores de Porto Amazonas, em especial a famílias 

dos coletores de recicláveis da região, e a realização de uma oficina de confecção de brinquedos com materiais 

recicláveis e lixo eletrônico para as crianças. A atividade foi realizada com a colaboração entre alunos e 

professores da UEPG em parceria com o Colégio estadual Coronel Amazonas. 

Palavras-chave: Inclusão digital. Materiais recicláveis. Materiais eletrônicos. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Lixo Eletrônico: Descarte Sustentável. 

PÚBLICO-ALVO  

Coletores de recicláveis e crianças da região de Porto Amazonas. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Porto Amazonas - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio estadual Coronel Amazonas em Porto Amazonas. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto tem a finalidade de aumentar o reaproveitamento de componentes 

eletrônicos e mostrar a forma correta de descarte de lixo eletrônico. 

OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo de apresentar as atividades realizadas no projeto de 

extensão e incentivar boas práticas no descarte de lixo eletrônico. Os objetivos específicos 

são: 

- Conscientização sobre o descarte correto de lixo eletrônico. 

- Melhorar o aproveitamento de materiais recicláveis eletrônicos. 

- Mostrar princípios básicos de informática a população que não tem acesso. 

- Mostrar a crianças o reaproveitamento de materiais recicláveis em brinquedos. 

METODOLOGIA 

O evento ARPATEC foi realizado no dia 27 de abril de 2019, na cidade de Porto 

Amazonas – PR, no colégio estadual Coronel Amazonas. As atividades foram realizadas com 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

aproximadamente 35 pessoas entre crianças e adultos de Porto Amazonas e professores e 

alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

O evento contou com atividades de inclusão digital e informática básica, desmonte e 

descarte correto de materiais eletrônicos e oficina de confecção de brinquedos a partir de 

materiais eletrônicos recicláveis para crianças. 

Para as atividades de inclusão digital foram utilizados os computadores 

disponibilizados pelo colégio estadual Coronel Amazonas. O objetivo da atividade era sanar 

possíveis dúvidas dos participantes da atividade em relação a informática e ensinar princípios 

básicos de informática como, acesso à internet, criação de e-mail e edição de texto através de 

softwares especializados. 

Figura 1: Atividade de confecção de inclusão digital 

 

Legenda: Computadores utilizados para realização da atividade de inclusão digital.  

Fonte: UEPG 

As atividades de desmonte de materiais eletrônicos foram realizadas visando suprir as 

necessidades coletores de recicláveis da região. A atividade tinha como objetivo mostrar 

como desmontar e descartar materiais eletrônicos de forma correta. Os componentes 

eletrônicos usados na atividade foram cedidos pelo museu da computação da UEPG e pelos 

próprios participantes da oficina.  
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Figura 2: Atividade de desmonte de materiais eletrônicos 

 

Legenda: Eletrônicos desmontados pelos coletores de recicláveis participantes da atividade.  

Fonte: UEPG 

Para oficina de confecção de brinquedos recicláveis foram utilizados materiais 

recicláveis do museu da computação da UEPG. Para isso foram previamente desmontados 

equipamentos eletrônicos não utilizados pela universidade como leitores de CD/DVD e 

mouses antigos. As crianças participantes da atividade confeccionaram seus próprios 

brinquedos. Após a confecção as crianças tinham a opção de permanecerem com os 

brinquedos. 

Figura 3: Atividade de confecção de brinquedos 

 

 Legenda: Brinquedos confeccionados pelos participantes da atividade.  

Fonte: UEPG 
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RESULTADOS 

É esperado que as ações realizadas agreguem conhecimento tanto para comunidade de 

Porto Amazonas quanto para o ambiente acadêmico da UEPG. 

Para a coletores de recicláveis participantes das atividades de desmonte de eletrônicos 

é esperado que as ações realizadas sirvam como acumulo de conhecimento para o decorrer de 

suas atividades. Para os participantes das atividades de inclusão digital é esperado que as 

atividades expandam seus conhecimentos e mudem a maneira de visualização das coisas ao 

seu redor. Para as crianças participantes das atividades de confecção de brinquedos é esperado 

que atividades sirvam como uma maneira de conscientização a respeito da reciclagem de 

materiais eletrônicos. 

Já para os alunos e professores da UEPG é esperado que as atividades realizadas sejam 

aproveitadas para agregar conhecimento para o decorrer de suas vidas acadêmicas, 

profissionais e pessoais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A interação dos alunos e dos professores com a comunidade externa ao ambiente 

acadêmico tem a finalidade de gerar novas experiências e capacita-los para o futuro, seja no 

mercado de trabalho ou dentro da própria universidade. 

Com a realização do evento ARPATEC houve a troca de experiências entre 

professores, alunos e comunidade, visando a partilha de experiências e o benefício mútuo, 

com isso cada uma das partes adquiriu conhecimentos novos sejam eles técnicos ou sociais.    
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