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Resumo 

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de uma rede social para intermediar a 

identificação de necessidades da comunidade, além de buscar soluções que atendam a essas 

necessidades por meio do trabalho colaborativo e da troca de experiências. O sistema faz parte do 

projeto de extensão “ELO - Estimulando Links de Oportunidades: uma rede social de colaboração 

em favor do desenvolvimento local", vinculado ao Campus Itaperuna do Instituto Federal 

Fluminense (IFF). A rede está em fase de desenvolvimento e inclui um cadastro de perfil no site, 

para que os voluntários informem as habilidades que tenham, para que possam ajudar no 

atendimento de demandas de escolas públicas e instituições beneficentes (demandantes), público-

alvo do projeto. Além do perfil dos voluntários, a rede prevê o cadastro das instituições e o registro 

de suas demandas, sejam elas culturais, esportivas, educacionais ou de infraestrutura. Com a 

publicização das demandas, a rede social visa estimular uma colaboração entre os voluntários 

cadastrados, que podem ser projetos, empresas ou pessoas, para que juntos contribuam com 

melhorias das escolas públicas ou das instituições beneficentes. Com a rede, pretende-se fortalecer 

o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, bem como aproximar a teoria da prática, uma vez que cursos e 

projetos do IFF, devido à sua variedade de áreas, são os potenciais colaboradores do projeto. Na 

rede social, também há uma área para registros das demandas atendidas, sendo esse espaço um local 

para divulgação e transparência do projeto. Além de contribuir para o desenvolvimento regional, 

fortalecendo instituições de ensino e beneficentes, o projeto pretende estimular a consciência social 

e cidadã entre os colaboradores da rede e potencializar as ações dos projetos e dos cursos do 

Instituto Federal Fluminense. 
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