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RESUMO 

 

Produzir conteúdo para públicos específicos, no ambiente da internet, é uma 

necessidade das organizações que já compreendem o sentido das relações mediadas pela 

tecnologia. No entanto, ter um perfil nas plataformas digitais não é suficiente para 

garantir que os conteúdos publicados satisfazem as necessidades informacionais de seus 

públicos, sendo fundamental fazer uso de pesquisa de opinião. O objetivo deste artigo é 

discutir como os alunos do curso de Comunicação Social - Relações Públicas da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam) percebem a fan page5 do curso em relação 

ao conteúdo compartilhado, na plataforma virtual Facebook. A partir dos dados 

coletados e analisados, pretende-se melhorar os processos interativos entre a 

coordenação do curso e os alunos. Como procedimentos metodológicos foram utilizadas 

as pesquisas bibliográfica e documental, além da pesquisa de opinião.  

 

Palavras-chave: Facebook; Ambiente Virtual; Interagentes e Relações Públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é discutir como os alunos do curso de Comunicação 

Social - Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) percebem 

a fan page do curso6 em relação ao conteúdo compartilhado, na plataforma virtual 

Facebook. A partir disso, pretende-se melhorar os processos interativos entre a 

                                                 
1Trabalho apresentado na Divisão Temática de Relações Públicas e Comunicação Organizacional, da 

Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XIII 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte 
2Aluna do 3º período de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E-mail: 

agdasales@hotmail.com 
3Aluna do 5º período de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E-mail: 

tayarawanderley@gmail.com 
4 Orientadora do trabalho, Professora Mestre do Curso de Relações Públicas Universidade Federal do 

Amazonas, UFAM. E-mail: judy.tavares@gmail.com 
5 Disponível em https://www.facebook.com/relacoespublicas.ufam?ref=hl  
6Disponível em https://www.facebook.com/relacoespublicas.ufam?ref=hl 
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coordenação do curso e os alunos, sendo este um dos principais públicos a serem 

alcançados. 

            As atuais ferramentas comunicativas oriundas do processo tecnológico digital 

alteram o modo de agir social, gerando novas formas de interação e relacionamento. 

Não se trata da exclusão ou substituição das tradicionais formas de se relacionar com o 

outro, mas sim, do surgimento de relações mediadas pelas tecnologias virtuais. 

Portando, deve-se atentar para a potência dos instrumentos mediadores característicos 

da era informatizada em que vivemos, a Cibercultura. 

            A Cibercultura, segundo Lemos (2003), trata-se da relação que se estabelece 

pela emergência de novas formas sociais surgidas a partir da década de 60, denominada 

como sociabilidade pós-moderna, e de novas tecnologias digitais. Contudo, o prefixo 

"ciber", para ele, tem o sentido de um novo determinismo tecnológico. E ainda, o autor 

define a Cibercultura como a cultura contemporânea marcada pela presença das 

tecnologias digitais, sendo consequência direta da evolução da cultura técnica moderna. 

            Esta nova conjuntura tecnológica-comunicativa instaura uma estrutura midiática 

diferente de todas as outras registradas na história mundial, possibilitando novas 

conjunturas de espaço-tempo, de relação social e de emissão e recepção de informação. 

Sendo assim, a ideia de tempo e espaço na modernidade são re-significados, 

possibilitando o estar aqui agindo à distância. 

            A nova dinâmica informativa, proporcionada pela Cibercultura, permite a 

emissão e recepção de informações por qualquer pessoa em tempo real, para qualquer 

lugar do mundo. Percebe-se assim uma vivência híbrida no mundo offline eonline, no 

qual pessoas conectadas, através de dispositivos tecnológicos, produzem e trocam 

informações, no cotidiano. Estar conectado, ter uma identidade no mundo virtual, seja 

através de email ou perfis em redes sociais digitais, é fazer a imersão em um ambiente 

de trocas instantâneas de informações, sem hora programada de acesso, funcionando 24 

horas por dia. 

            Tais conceitos nos permitem compreender a ideia de mobilidade, classificada 

por Lemos (2003) como "a curva de deslocamento de pessoas pelo mundo correlata a 

essa revolução tecnológica". Desta forma, a rede vai além da rede mundial de 

computadores, a internet, sendo caracterizada por tudo e presente em tudo. Com o 

barateamento e possibilidade acessíveis da compra de aparatos tecnológicos móveis 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Belém -PA – 01 a 03/05/2014 

 3 

como smartphone e tablets, a mobilidade passou a fazer parte de forma efetiva no 

cotidiano atual. 

            É a presença da mobilidade que também acaba por permitir que o antigo 

receptor de informações, indivíduo ainda presente nos primeiros anos de internet, 

acabasse por assumir uma identidade mais atuante no ambiente dessa rede, a partir do 

surgimento das tecnologias móveis e da criação das mídias sociais. Se antes para obter 

informações, o internauta precisava acessar a rede em um desktop estático, em casa, 

trabalho ou lanhouse, hoje, o acesso está presente no aparato tecnológico presente nos 

bolsos, como nos casos dos celulares inteligentes. O internauta que antes ia em busca 

das interações virtuais, hoje, mais do que recebe conteúdos, tornando-se também um 

produtor de informações.   

            Portanto, o estar conectado reconfigurou a dinâmica cultural e social em que 

vivemos. Pode-se afirmar, então, que a multiplicidade e não-linearidade das mensagens, 

a flexibilização do tempo e a virtualização dos relacionamentos e intercâmbios 

deixaram de ser características online, do ambiente virtual, e passaram a fazer parte do 

mundo offline. 

            A Internet é considerada um sistema e ambiente de comunicação mediadora, na 

qual se reúnem diversas mídias e que, por tal característica, constrói sua relevância no 

surgimento de novas relações entre os indivíduos que por ela interagem. Possibilita 

ainda o uso das mídias digitais nela existentes como meios de propagação de conteúdo, 

exposição de ideias e expressão pessoal e pública, transformando o usuário em um 

produtor, propagador, consumidor e disseminador de ideias e conteúdo no ambiente 

virtual (Terra, 2011). 

Tais pontos revelam um usuário-mídia, que vai além do modelo de comunicação do 

emissor e receptor, cujos recursos para a sua capacidade de criação são extremamente 

amplos, e alinhados ao ambiente virtual, caracterizado como um local de 

experimentações e transformações de seus códigos, transmitindo uma constante carga 

de registros em fluente mutação, gera um espaço necessariamente interativo, criativo e 

multifacetado (Azevedo, 2009). 

Por conseguinte, para este trabalho será adotado o termo interagente, proposto por Alex 

Primo (2003), para dar ideia de ação (ou relação) que acontece entre os participantes das 
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plataformas digitais. Para o autor, não é justo tratar os envolvidos nesse processo 

simplesmente como usuários já que o papel desempenhado é mais ativo e dinâmico. 

            Interligando diferentes ferramentas, a Internet demonstra a característica de 

pluralidade7. Porém, como em todo avanço que causa um novo rumo para a história, a 

Internet também se transforma em uma lupa que alcança todas as mazelas e as expõem 

de forma explícita em seu espaço digital. Com seu uso, há uma percepção de problemas 

interligados nela própria, como a exclusão digital, as novas modalidades de violência, o 

retrocesso da linguagem escrita por meio de uma nova geração, ou ainda o 

distanciamento físico de uma pessoa para a outra com o uso extensivo das redes sociais 

digitais. Estes pontos fazem parte de etapas características de mudanças significativas 

no cenário vigente. 

            Com as formas tradicionais de comunicação ampliadas e reconfiguradas com a 

Cibercultura, as organizações passam a fazer uso das ferramentas digitais para 

estabelecer conexões com seus públicos conectados, permitindo maior aproximação.   A 

respeito disso, Elizabeth Corrêa aponta outra necessidade a ser pensada, conforme 

abaixo “a comunicação digital se configura no ambiente corporativo na medida e na 

oportunidade em que a combinação entre proposta comunicacional e características do 

público tiver mais eficiência [...] na ambiência digital” (CORRÊA, 2009, p. 321). 

            Diante desta perspectiva, a tecnologia da informação passou a fazer parte da 

atividade de comunicação organizacional e da mídia, o que alterou e ainda vai modificar 

mais a relação entre corporações, comunicadores e públicos. 

 O poder comunicativo, que antes era restrito aos veículos de comunicação 

tradicional (televisão, jornal, rádio, etc.) e as organizações, está hoje nas mãos do 

público, gerando novas formas de interação. Assim, possibilita, hoje, ao profissional de 

Relações Públicas trabalhar com plataformas digitais no campo corporativo, 

principalmente nas redes sociais digitais, estratégias estas mais adotadas por instituições 

e organizações que desejam aumentar o seu alcance através de espaços já consolidados 

no ambiente virtual. 

                                                 
7 Plurilateral que é apresentado aqui como uma das diversas características encontradas na Internet, 

apontadas pelo pesquisador Alexandre Paveloski (2002), em seu artigo “Subsídios para uma Teoria da 

Comunicação Digital: Uma análise das teorias da comunicação à luz da nova realidade da comunicação 

em tempos de Internet”. 
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            Seguindo esta tendência e propondo um novo modelo de abordagem estratégica 

para a comunicação organizacional, o curso de Relações Públicas da Universidade 

Federal do Amazonas (Ufam), no papel da coordenação de curso, criou a sua fan 

Page, na plataforma digital Facebook, com o objetivo de ser um instrumento de 

comunicação e de interação entre a coordenação e os alunos, divulgando informações 

do cotidiano do curso. 

 

Fan Page do Curso de Relações Públicas – UFAM 

 

A plataforma digital Facebook é a rede social mais acessada pelas empresas, 

com 74% de adesão pelos entrevistados, seguido pelas redes Microsoft 

SharePoint (39%), IBM Open Connections (17%) e SalesforceChatter (12%). No 

Brasil, o Facebook também se destaca como a rede social de maior alcance, com 75% 

da população interagindo na rede, seguido pelo Twitter (49%) e Linkedin(47%)8. 

A fanpage Curso de Relações Públicas - UFAM9 teve crescimento de 60% de 

julho de 2013 a março deste ano, 2014, passando de 182 ao número atual de 

303 likes10. Durante este crescimento, houve a necessidade de conhecer de forma 

qualitativa a opinião dos alunos do curso sobre a atuação da coordenação do curso de 

Relações Públicas como gerenciador e produtor de conteúdo no espaço virtual, 

resultando na aplicação da Pesquisa de Opinião (PO), a fim de analisar a eficiência 

comunicativa dos conteúdos compartilhados na fanpage, mensurando quais são de 

maior interesse por parte dos acadêmicos. 

  A PO usou como instrumento de coleta de dados o questionário, com perguntas, 

na sua maioria, fechadas, o que permite uma coleta de dados mais simples, 

possibilitando o levantamento de informações necessárias para a análise da atuação 

da fanpage, no que se refere ao conteúdo. Com divisões em tópicos para se conhecer o 

                                                 
8Segundo o portal Pense Empregos. Disponível em 

< http://revista.penseempregos.com.br/noticia/2013/06/facebook-e-a-principal-rede-social-utilizada-pelas-

empresas-no-mundo-4159432.html> 
9Em artigo anterior, foi feita a apresentação da fanpage, seu objetivo, conteúdos publicados, o motivo de 

sua criação. O artigo está disponível em http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-

0763-1.pdf. 
10Visualizado no dia 27/03/2014. 

http://revista.penseempregos.com.br/noticia/2013/06/facebook-e-a-principal-rede-social-utilizada-pelas-empresas-no-mundo-4159432.html
http://revista.penseempregos.com.br/noticia/2013/06/facebook-e-a-principal-rede-social-utilizada-pelas-empresas-no-mundo-4159432.html
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-0763-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2013/resumos/R8-0763-1.pdf
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perfil do aluno, seu comportamento no ambiente digital, seu nível de interação e 

relacionamento com a página. Neste trabalho, serão explicitados os resultados colhidos 

durante sua aplicação no mês de março deste ano. É válido ressaltar que a pesquisa foi 

realizada de forma online, utilizando-se do Google Drive, para abrigo do questionário, 

além do próprio Facebook para o seu compartilhamento. O número de respostas total foi 

de 40 questionários e reflete a relação tênue de uma pesquisa realizada online, na qual 

há uma grande dependência da disponibilidade do questionado ao participar ou não da 

pesquisa. 

A seguir, serão apresentados os dados da pesquisa, seguidos da análise. 

O questionário foi dividido nas seguintes seções: sobre você; sobre o seu 

comportamento na ambiência virtual, sobre seu nível de interação com 

a fanpage “Curso de Relações Públicas – UFAM” e sobre o seu relacionamento com a 

página. 

Para conhecer melhor o interagente da fanpage, houve a elaboração de três 

questões chaves: o período ao qual o aluno estava cursando, o seu sexo e sua faixa 

etária. Para cada resposta apresentada, foram levadas em consideração as duas opções 

mais escolhidas pelos alunos. 

Quanto ao período cursado, o maior número de respostas foi de alunos do 8º 

período, com 11 alunos, seguidos pelos alunos do 2º e 4º quarto períodos, com 08 

alunos cada um. O gênero em maior número foi o feminino com 88%, reflexo do perfil 

de inscritos no curso. Para a idade, foi apresentado um percentual jovem na faixa dos 18 

a 21 anos, 55% dos entrevistados, e em segundo lugar, de 22 a 25 anos, correspondendo 

a 35% questionários. 
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No item sobre o comportamento na ambiência virtual, a rede social com maior 

número de opções selecionadas foi oFacebook, com 48% das respostas, seguido 

pelo Twitter, com 28%. Estes resultados entram em acordo com as pesquisas referentes 

a popularidade destes sites de redes sociais (SRS), no mercado global e nacional, e 

ainda, ratificam a escolha correta da Coordenação do Curso de Comunicação Social - 

Relações Públicas em produzir um espaço de interação em uma destas redes sociais, 

o Facebook. 

 

 

 

De acordo com os dados da pesquisa, o tempo médio dos alunos no espaço 

virtual gira em torno de 04 a 08 horas, expressando o número de 38%. A segunda opção 

mais escolhida foi a do dia inteiro, o que corresponde a 31% dos 

entrevistados, respaldando que, atualmente, a Internet é um ambiente extremamente 

utilizado e presente diariamente de forma ativa no núcleo social em que os acadêmicos 

estão inseridos. 
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Indicando o alto grau da presença de mobilidade no acesso ao conteúdo, as 

respostas adquiridas indicam que o aparelho celular se fez presente em valor expressivo 

de 85% das respostas, ou seja, 34 pessoas. Enquanto o notebook esteve em segundo 

plano com 13%, no total de 05 respostas. Este dado comprova a influência das 

tecnologias móveis na sociedade globalizada, na qual através de um aparelho móvel, o 

interagente pode acessar um espaço interativo inesgotável, em um fluxo mundial que o 

conecta com outros espaços. 

          Pensando nisso, a quarta e quinta questões referentes ao comportamento no 

ambiente virtual trazem indagações quanto ao local e a forma de conexão mais utilizada 

no acesso ao ambiente virtual. É neste ponto que ocorre um paradoxo entre a 

mobilidade e a forma de acesso do interagente, pois, de acordo com os resultados 

obtidos nesta questão, o local onde os alunos mais acessam a Internet é em casa, com 

70% das respostas, seguido pela universidade, com 18% das respostas. Esse dado sobre 

o maior acesso no domicílio converge com as respostas sobre o tempo de acesso online, 

de 04 a 08 horas por dia. Talvez, esses alunos que indicam também acessar via celular, 

na maior parte do tempo, optem em acompanhar as publicações em sua casa enquanto 

estão envolvidos com outras atividades. 

        Verificando estas informações, é possível concluir que estes usuários estão 

interagindo não somente no ambiente social da universidade ou trabalho, mas em suas 

casas com o uso do celular, uma vez que este aparelho cujas características são 

mobilidade e dinamismo permite maior facilidade ao acesso à rede. 

            Ainda foi questionado a conexão que estes alunos usam com mais frequência. A 

junção da rede Wi-Fi e o pacote de dados da operadora foi a opção mais considerada 

pelos alunos, com 16 respostas, correspondente a 40% dos entrevistados. Sendo ainda a 

rede Wi-Fi Doméstica a segunda opção, com 35% das respostas. É possível 

compreender que o aluno que acessa mais via celular, também faz uso de conexão wi-fi 

(em casa e na faculdade), mas também usa bastante o pacote de dados da operadora. 

No que diz respeito ao nível de interação com a fan page Curso de Relações 

Públicas – UFAM, o primeiro ponto perguntado foi por qual meio os alunos estariam 
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obtendo as informações compartilhadas pela página. O feed de notícias11 foi escolhido 

como meio de acesso por 75% dos interagentes, o que corresponde a 30 votos. A 

segunda opção mais votada foi de busca de informações na própria página do curso, o 

que contabiliza 25% dos entrevistados, ou seja, 10 respostas. Tais dados apontam uma 

diferença significativa dos interagentes que apenas consomem o conteúdo, ou seja, são 

passíveis no processo comunicativo, esperando a informação aparecer no feed de 

notícias dos que participam ativamente, buscam informações diretamente na fonte e, 

ainda, os que participam através de comentários e compartilhamento (TERRA, 2011). 

 

             

Quanto a frequência de visualizações das informações publicadas pela página, o 

maior resultado foi na opção de uma única visualização por dia, selecionada por 20 

pessoas, equivalente a 50% dos interagentes. Em segundo lugar, com 13 pessoas, 

correspondente a 33%, aparece a resposta de que o conteúdo é visto duas vezes ao dia. 

Relacionando estas informações ao meio pelo qual estes alunos obtém o conteúdo no 

Facebook, através do feed de notícias, é justificável a frequência com que estes 

interagentes acessam a informação, ressaltando as diferenças entre esperar a informação 

e ir em busca dela. 

          Sobre seu relacionamento com a página, a primeira pergunta foi referente ao 

conteúdo que estes alunos estão procurando na página do curso de Relações Públicas. 

Para esta questão agrupou-se os conteúdos postados em hashtags12, para classificá-los, 

                                                 
11 Segundo o Facebook “O Feed de notícias – a coluna central da sua página inicial – é uma lista em 

constante atualização de históricos de pessoas e Páginas que você segue no Facebook. As histórias do 

Feed de notícias incluem atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividade de aplicativos e opções 

Curtir”. Disponível em < https://www.facebook.com/help/www/21034640233922 > 
12 De acordo com o Facebook “As hashtags transformam tópicos e frases em links clicáveis em 

publicações da sua linha do tempo pessoal ou Página. Isso ajuda as pessoas a encontrar publicações sobre 

https://www.facebook.com/help/www/21034640233922
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além de ter como propósito sugerir à coordenação do curso a utilização de 

tais hashtags em futuras postagens, construindo assim categorias na publicação de 

conteúdo. 

            Os resultados obtidos nesta questão foram: em primeiro lugar para a opção sobre 

informes referentes à Universidade, #InformativoUfam, escolhido por 16 pessoas, 

somando 41% dos entrevistados. Em segundo lugar, foi mais votada a opção Relações 

Públicas, #RP, que agrupava informações, curiosidades e tendências da área, com 

adesão de 38% dos discentes que responderam ao questionário. 

 

            Sobre as informações que os interagentes buscam na página, 63% assinalaram 

que encontram o que procuram e 38%, responderam que, às vezes, encontram. É 

importante ressaltar que nenhum dos entrevistados não deixa de encontrar os conteúdos 

que procura na fan page, demonstrando que mesmo que não haja total eficiência no 

conteúdo postado, a página caminha na direção certa para alcançar de forma efetiva o 

seu maior público de interesse, os alunos. Mais é também necessário refletir sobre as 

expectativas que as pessoas têm relação ao conteúdo publicado, as quais podem não 

corresponder com a ideia inicial de se criar um canal de relacionamento entre 

coordenação e, principalmente, seus alunos. Todavia, se a página tem alcançado outros 

públicos e os próprios alunos indicam também a necessidade de ter acesso a outros 

conteúdos, além do que atualmente é publicado, é preciso pensar em outras 

possibilidades. 

 Contando como primeira pergunta aberta da PO, a questão sobre quais 

conteúdos você sente falta na página apresenta diversas opiniões sobre o que deveria ser 

mais recorrente. Boa parte dos assuntos levantados pelos alunos como conteúdo que 

falta na fan page estão presentes na rotina de pauta da plataforma, como os eventos, 

                                                                                                                                               
tópicos nos quais eles estão interessados”. Disponível em < 

https://www.facebook.com/help/587836257914341 > 

https://www.facebook.com/help/587836257914341
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vagas para estágio e notícias gerais sobre a área de Relações Públicas. Isto pode ser um 

reflexo de uma deficiência quanto a disseminação do conteúdo pela rede social digital 

Facebook ou mesmo o reflexo da escolha do aluno em apenas esperar o conteúdo surgir 

em seu feed de notícias (conforme já foi respondido anteriormente), sem se deslocar 

para observar o que está sendo abordado diariamente na página. O esperar a informação 

chegar e o ir em busca dela, no Facebook, possui alcance bem diferentes, pois enfrenta 

uma espécie de falha técnica, quando há indicações de que o feed de notícias não 

apresenta todas as informações publicadas, fenômeno conhecido como EdgeRank. 

            Entretanto, alguns dos entrevistados também apontaram conteúdos com menor 

recorrência na página, tais como informações sobre a delegacia ou Conselho de 

Relações Públicas, relato de experiência de alunos que realizaram intercâmbio, ou 

ainda, indicações de leitura. Pontos que podem ser trabalhados de forma mais ativa 

pelos gerenciadores da página, a coordenação do curso. Mais para tanto, é necessário 

também pensar na possibilidade da página ser também alimentada por outros 

colaboradores, uma vez que a fan page não é atividade fim de uma coordenação 

acadêmica de curso, devendo haver assim uma descentralização do gerenciamento da 

página. E, além disso, é preciso comparar as expectativas dos entrevistados com o 

objetivo da página, pois, de acordo com as respostas obtidas parece haver uma 

expectativa em perceber a página como um portal de notícias, diferente da proposta feita 

pela coordenação de curso. 

 

            Quanto à periodicidade da página, 32 pessoas a caracterizaram como adequada a 

periodicidade utilizada, ou seja, 80% das respostas. Apenas 08 pessoas, 20% dos 

entrevistados, apontam a necessidade de haver aumento no número de conteúdo 

compartilhado. 
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            Finalizando a pesquisa de opinião, foi investigado sobre o interesse dos alunos 

em produzir conteúdo para a página do Facebook, sendo esta questão elaborada com 

pergunta aberta. Embora apontem em questões anteriores a necessidade de outros 

conteúdos, a maior parte dos entrevistados apresentam resposta negativa; alguns 

indicando estarem muito ocupados e, em boa parte delas, nenhuma justificativa. Essas 

respostas demonstram que apesar de todos questionamentos apontados anteriormente, 

sugestões levantadas e opiniões sobre o conteúdo da página, a disponibilidade para a 

colaboração na produção de conteúdo para a fan page é mínima, representada apenas 

por duas respostas positivas. Assim, faz-se necessário pensar de que forma os alunos 

podem trabalhar de forma colaborativa em um espaço, sentindo-se motivados para 

produzir conteúdo para seus pares. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

 A Pesquisa de Opinião que analisa a percepção dos alunos do curso de 

Comunicação Social - Relações Públicas em relação ao conteúdo postado na fan page 

foi motivada pela necessidade de conhecer o que pensam os interagentes desse 

ambiente. O presente artigo teve o propósito de dar continuidade, de forma qualitativa, a 

discussão promovida no artigo intitulado RP UFAM: A plataforma digital Facebook 

como forma de aproximação entre a coordenação do curso de Relações Públicas e seus 

públicos, apresentado no Congresso Nacional da Intercom, realizado em Manaus, no 

ano de 2012. 

 No entanto, foi necessário aprofundar a análise e verificar a real eficiência 

comunicativa da página, uma vez que no artigo anterior foi possível concluir, através 

dos dados quantitativos disponíveis na página de gerenciamento de conteúdo da própria 

plataforma Facebook, que a fan page satisfaz as necessidades de comunicação entre a 

coordenação do curso e do seu público primário, os alunos. 

 Contudo, esta pesquisa não pode ser considerada finalizada, uma vez que ainda 

necessita de pesquisa constante e com maior aprofundamento para tornar a fan page um 

ambiente que deixe de ser visto como um portal informativo da coordenação aos 

discentes, como foi possível constatar e, passe a ser um ambiente de trocas, 
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relacionamento e interação entre coordenação, acadêmicos do curso, egressos, 

profissionais e demais públicos interagentes da páginas. 

 Outro ponto que merece destaque é que, por mais que os dados quantitativos 

apontem interação e eficiência da plataforma, os discentes apresentam desconhecimento 

sobre os conteúdos compartilhados na página, uma vez que as sugestões feitas para os 

conteúdos da página não apresentam novidades no que já é postado pela mesma.    
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