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INTRODUÇÃO: 
A presença constante e massiva de recursos digitais na vida cotidiana de pessoas 
comuns tem causando uma série de preocupações. Há relatos de problemas sérios de 
privacidade, de relações interpessoais, de problemas e, transações financeiras e 
mesmo de disponibilidade dos serviços. A humanidade neste século já está 
relativamente acostumada aos benefícios do uso de tecnologia digital. Porém, muitos 
ainda desconhecem os problemas e efeitos colaterais desta dependência tecnológica. 
Baseado nesta condição, foi criado um projeto de extensão para detectar e estudar os 
principais problemas e dúvidas da população em geral. Este estudo dará subsídios para 
a construção de materiais informativos utilizando os próprios recursos tecnológicos 
digitais, tais como redes sociais e vídeos educativos. Além disso, está sendo gerado um 
conjunto de materiais para palestras em escolas destinadas aos pais, professores e 
alunos. A presença constante e massiva de recursos digitais na vida cotidiana de 
pesso      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A partir da identificação da existência de problemas devido a falta de conhecimento, 
foi criado o projeto de Extensão Zion, que tem por objetivo principal identificar, 
estudar e levar o conhecimento para a população em geral, especialmente pais, alunos 
e professores de escolas. 
Neste primeiro semestre de existência do projeto, está sendo feita a identificação e o 
tratamento dos principais problemas relacionados à privacidade e segurança das 
informações, além de incidentes comportamentais. Já foram realizados alguns cine-
debates, onde após o público assistir à um documentário, é aberto um espaço para 
discussão. Desta discussão, são relacionados os principais problemas discutidos dando 
início ao tratamento e alimentando o material a ser produzido posteriormente. 



 

Também foram realizadas duas aulas sobre segurança e privacidade no uso de 
ferramentas digitais e entrevistas na rádio Atlântida, na rádio 99 UPF e na TV UPF. 
O grupo que participa do projeto Zion, está construindo spots de 30 segundos, para 
publicação em rádios, apresentando situações e propondo reflexões sobre os 
principais incidentes e comportamentos em redes sociais ou outros serviços de 
comunicação. Também serão construídas vídeo aulas para publicação em um canal no 
Youtube e um perfil na rede social Facebook para ampliar as discussões. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Neste pouco tempo de existência do projeto, em cada evento realizado com contato 
com o público em geral, estão sendo coletadas muitas dúvidas. Isto comprova a 
necessidade e importância deste projeto de extensão que pretende levar o 
conhecimento adquirido dentro da universidade para a comunidade. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


