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Resumo:
A adaptação quanto às relações comunicacionais é fator determinante para garantir 
a existência de uma imagem, dada as mudanças que a sociedade vem sofrendo por 
influência  da  internet e  da tecnologia.  Assim,  o crescente  uso das redes sociais 
pelas pessoas como meio de interação exige que instituições, organizações e, como 
objeto  de  análise  desse  estudo,  o  Curso  Pré-Vestibular  da  UNICENTRO 
(Universidade Estadual do Centro-Oeste) esteja presente nesse ambiente. Por isso, 
observou-se aqui de que forma o Cursinho buscou realizar essa atuação frente ao 
uso  das  redes  sociais  e  quais  os  resultados  obtidos,  a  partir  de  pesquisa 
bibliográfica e de estudo de caso do projeto. 

Introdução 

As redes sociais virtuais são estruturas e espaços online disponíveis para que 
a interação humana se faça em um ambiente com outra noção de espaço-tempo do 
que a interação face a face. Não há restrição quanto ao espaço geográfico para que 
a  comunicação  seja  estabelecida  entre  os  usuários,  necessita-se  apenas  de 
conexão  com  a  internet. Assim  como  não  há  restrição  quanto  ao  horário  para 
acessar, compartilhar conteúdos, entre outras ações. 

Dessa maneira,  dada a  facilidade de acesso e a  adesão das pessoas no 
espaço virtual, torna-se necessário alcança-las também nesse ambiente. No que se 
refere a prática educacional, como no caso do Curso Pré-Vestibular, é importante 
conversar e interagir com os estudantes nesse ambiente virtual, visto que os jovens 
destinam muitas horas por dia às redes sociais e também, utilizam a internet para 
realizarem testes e provas de vestibulares.  

A  troca  de  conteúdo  através  das  redes  possibilita  que  professores  e 
estudantes mantenham contato e troquem conteúdos adicionais como vídeos, filmes 
e obras literárias, pois são conteúdos difíceis de explorar durante o horário de aula 
devido ao tempo escasso. Além do mais, como os alunos já estão navegando na 
rede social, é mais fácil atingi-los e fazer com que acessem o conteúdo. 

 Diante disso, o Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO posicionou-se a favor 
dessa ferramenta, desfrutando do espaço virtual como ambiente para estabelecer 
relações com seus alunos e com a sociedade em geral, importando então, nesse 
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estudo,  investigar  esse posicionamento adotado, através da análise  da utilização 
dos recursos da rede social, em específico o Facebook. 

Revisão de literatura 

A web representa, atualmente, um dos meios mais utilizados por jovens para 
garantir o acesso à informação e estabelecer comunicação. Isso acontece devido 
aos diversos serviços e fontes disponíveis nesse ambiente, o que propicia a busca 
por conhecimento de forma rápida e quase simultânea com o acontecimento dos 
fatos (ARAÚJO, 2010, p. 3). 

Dentre os serviços disponíveis no cenário digital, estão as redes sociais. A 
rede social é de forte adesão do público jovem, principalmente no caso do Brasil, 
entre 15 e 34 anos, como aponta uma pesquisa divulgada pela empresa de análises 
digitais ComScore referente aos acessos no primeiro semestre de 2014, e, aponta 
ainda que o brasileiro destina aproximadamente 12 horas mensais para o uso de 
sites de relacionamento social. Isso porque o estudo deixou de fora a análise de 
acesso através de dispositivos móveis, como os smartphones, o que provavelmente 
aumentaria esse índice.   

Assim, a educação é uma instituição que necessita adaptar-se a esse novo 
perfil  de  estudante,  para poder estabelecer  e  garantir  uma educação que  esteja 
favorável  ao  interesse  do  seu  público,  cada  vez  mais  digital  e  multidisciplinar. 
Multidisciplinar porque se envolve em atividades simultâneas e possui interesse em 
diferentes campos do conhecimento. 

Se o estudante está na rede social, utiliza-se dela para alcançá-lo e manter 
uma  interação.  De  maneira  complementar,  é  possível  compartilhar  materiais 
multimídia,  notícias de jornais e revistas,  vídeos, músicas,  trechos de filmes que 
envolvam assuntos trabalhados em sala, passar recados rápidos, enfim, é mais fácil 
atingi-lo, pois ele encontra-se disponível naquele ambiente. 

A rede social está, nesse sentido, como uma ferramenta para aproximar os 
professores e estudantes do Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO e possibilitar a 
troca de conteúdos e materiais, além de divulgar sua imagem para a sociedade. 

Resultados e Discussão 

O Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO faz uso da interatividade advinda da 
internet por  meio  de  algumas  ferramentas.  Possui  um  blog 
(prevestunicentro.wordpress.com/),  e-mail  (cursinhounicentro@gmail.com)  e  conta 
na  rede  social  Facebook  (www.facebook.com/unicentroprevestibular).  O  e-mail  é 
destinado para troca de mensagens diretas entre os participantes do projeto, mas 
também é disponível para a comunidade tirar dúvidas e entrar em contato. O blog é 
uma página aberta onde há a publicação de materiais didáticos trabalhados em sala, 
dicas e indicação de conteúdos para os estudantes. Com o blog, a disposição dos 
conteúdos está acessível para qualquer pessoa, apesar de ser direcionado para os 
participantes do projeto.

Já no  Facebook é onde há maior interatividade e aproximação. Possui uma 
fanpage e um grupo fechado, desde Agosto de 2014. O grupo é destinado para 
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participantes  do projeto,  ministrantes,  coordenadores  e  aos  estudantes,  tanto  da 
edição vigente  quanto de anteriores.  Nesse espaço acontece maior  aproximação 
entre os envolvidos no Cursinho do que na fanpage, por exemplo. É importante, pois 
atinge  rapidamente  os  alunos  que  possuem conta  nessa  rede  social,  a  maioria 
esmagadora.

Na fanpage qualquer usuário do Facebook pode curtir, seguir e acompanhar o 
projeto. As publicações envolvem fotografias da turma e de ações dos participantes, 
além de avisos sobre datas importantes, como abertura de edital para ministrantes 
ou  inscrição  para  nova  edição.  Nesse  espaço  a  comunidade  pode  acompanhar 
algumas  práticas  e  funcionamento  do  Curso,  o  que  acaba  gerando  uma 
aproximação e conhecimento, agregando assim à sua imagem. 

Os  estudantes,  ao  deparar-se  com  suas  fotografias  compartilhadas  na 
fanpage também são  atingidos.  Sentem-se  reconhecidos  e  acabam ajudando  a 
divulgar  através  do  compartilhamento  com  seus  próprios  amigos  online.  Esse 
compartilhamento faz com que o projeto alcance, a cada publicação, novas pessoas 
e cresça cada vez mais.  

A página conta com aproximadamente 365 curtidas e possibilita acompanhar 
o alcance de cada publicação, o perfil dos seguidores, a cidade e qual o conteúdo 
mais acessado pelos usuários, dentre os materiais publicados. Já o grupo fechado 
possui pouco mais de 450 membros e é muito eficiente no que se refere a repasse 
de recados e indicação de leituras e links interessantes entre professores e alunos. 
A efetividade dessas interações é medida pela resposta imediata dos estudantes na 
rede  ou  ainda  durante  presença  nas  aulas,  onde  os  alunos  se  mostram  com 
conhecimento acerca do conteúdo postado pelo projeto no grupo e/ou blog. 

O Curso Pré-Vestibular da UNICENTRO ainda não investe financeiramente 
em  mídia  online,  como  impulsionar  publicação,  comprar  publicidade  em sites  e 
blogs, etc., utiliza apenas serviços disponíveis gratuitamente, até por se tratar de um 
projeto de extensão da Universidade, mas o resultado positivo fica evidente a cada 
edição, visto o crescimento contínuo de interessados em envolver-se com o projeto. 

Conclusões 

A  presença  do  Curso  Pré-Vestibular  da  UNICENTRO  no  universo  digital 
agrega  na  sua  construção  de  um  posicionamento  positivo  com  relação  ao  seu 
público-alvo,  os  jovens.  A  utilização  de  ferramentas  como  a  rede  social  e  a 
possibilidade de estar presente em um ambiente no qual o estudante também está 
(fortemente) presente, gera uma aproximação. 

É possível envolvê-lo em publicações onde sua imagem é composta, trocar 
mensagens e divulgar suas ações para a comunidade em geral, que pode avaliar as 
atividades e acompanhar o andamento do projeto de extensão, que possui como 
objetivo estabelecer justamente uma ligação entre a Universidade e a sociedade.

Assim,  fazer  uso do  Facebook,  tanto  com o  grupo  como com a  fanpage, 
torna-se positivo e satisfatório para garantir que a imagem do projeto seja divulgada, 
possibilitando uma visibilidade e conhecimento social cada vez maior.  
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