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Resumo: O artigo apresenta abordagens a respeito das mídias e redes sociais. Apresenta 
como foco a utilização da rede social facebook como canal de comunicação pelas bibliotecas 
universitárias. Tem por objetivo analisar o uso do facebook pelas 19 bibliotecas pertencentes 
ao sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória descritiva com abordagem quali-quantitativa. Os dados apontam que as 
bibliotecas do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará com perfil no 
facebook totalizam 11 e perfazem um quantitativo de 15.628 seguidores nesta rede social, 
sendo que a biblioteca com maior número de seguidores é a biblioteca central do Campus do 
Pici. Dentre as categorias de postagens, a mais utilizada com 23% do total postado refere-se 
às publicações. Conclui-se que o uso da rede social facebook pelas bibliotecas universitárias 
contribui para divulgar seus serviços e produtos bem como um meio que oportuniza múltiplas 
possibilidades de interação com seus usuários. Configura-se por ser uma forma de interação 
mais próxima do usuário por utilizar-se de uma linguagem mais coloquial. Através da mesma, 
cria-se a possibilidade de maior visibilidade das bibliotecas universitárias. 
Palavras-chave: Bibliotecas Universitárias. Facebook. Redes Sociais. Internet 
 
Abstract: The article presents approaches regarding media and social networks. It focuses on 
the use of the facebook social network as a communication channel for university libraries. Its 
objective is to analyze the use of facebook by the 19 libraries belonging to the library system 
of the Federal University of Ceará. This is an exploratory descriptive research with a 
qualitative-quantitative approach. The data show that the libraries of the library system of the 
Federal University of Ceará with facebook profile total 11 and account for a quantitative of 
15,628 followers in this social network, and the library with the largest number of followers is 
the central library of Campus do pici. Among the categories of posts, the most used with 23% 
of the total posted refers to the publications. It is concluded that the use of the facebook social 
network by the university libraries contributes to disseminate its services and products as well 
as a medium that offers multiple possibilities of interaction with its users. It is configured as a 
form of interaction that is closer to the user by using a more colloquial language. Through it, 
the possibility of greater visibility of the university libraries is created. 
Keywords: University Libraries. Facebook. Social Networks. Internet. 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

As fontes informacionais, o tratamento, a disponibilização e consequentemente sua 

recuperação, são determinantes para a eficácia do acesso e uso das informações registradas, 

independente do suporte e tipo de ambiente, uma vez que possibilita as condições adequadas 

para que o usuário obtenha informações relevantes para a produção de conhecimentos, 

realização de atividades, dentre outros anseios. 

Hoje, vive-se a era da informação e assiste-se ao desenvolvimento de uma sociedade 

em rede, em que a coleta, processamento e partilha da informação constituem as principais 

formas de geração de riqueza, tanto o exercício pleno da cidadania quanto o sucesso 

econômico dependem da habilidade informacional dos indivíduos (CASTELLS, 2000). 

Diante dessa realidade, as mídias digitais apresentam-se como meios ou ferramentas 

essenciais no processo de produção, reprodução e transmissão de informações, 

desempenhando papéis cada vez mais importantes. Bévort e Belloni (2009) argumentam que 

as pessoas vêm apropriando-se das mídias como meios ou ferramentas de expressão e 

participação, acessíveis a qualquer cidadão jovem ou adulto. Nesse contexto, surgem as redes 

sociais como um canal de comunicação necessário para o indivíduo comunicar-se, acessar 

informação e usá-la. 

Dessa forma, este estudo aborda conceitos de mídias digitais e tem o intuito de refletir 

sobre as redes sociais e qual o uso do facebook pelas bibliotecas universitárias. Ademais, o 

estudo elabora considerações sobre as possibilidades do facebook como eficiente canal de 

comunicação. 

Diante disso, a fim de contextualizar o uso do facebook pelas bibliotecas 

universitárias, optou-se por analisar o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do 

Ceará (UFC).  

 

2 AS MÍDIAS DIGITAIS 
 

No início da Idade Média, o sistema de mídia contava com as opções da época: livros 

em formatos de rolo, de códex, escritos à mão, aparecendo mais tarde à opção pela imprensa 

tipográfica. Ribeiro (2009, p. 19) diz que 

Se há alguns séculos o sistema de mídias era composto por poucas opções, tais como 
o livro impresso e a oralidade, mais recentemente o incremento desse sistema deu-se 
com a emergência de mídias como a televisão, o rádio e a internet. O sistema ficou 
mais complexo, acarretando uma aplicação de práticas para o leitor/escritor. 



 

Na contemporaneidade, as mídias digitais encontram-se envolvidas por diferentes 

culturas e hábitos de consumo e vêm evidenciando-se de forma amplificada no 

entrecruzamento entre o individualismo e a interatividade. 

Por certo, as transformações observadas na percepção tempo e espaço, após o advento 

das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na sociedade contemporânea e, em 

particular, da expansão do universo das mídias digitais, corroboram com o acesso as 

informações, vindo beneficiar os diferentes indivíduos que compõem a sociedade e que se 

utilizam destas mídias de forma adequada. 

Em se tratando da origem do termo mídia, observa-se que ele surge do inglês “media”, 

que vem do latim “media”, plural de “médium” e que significa “meio” ou “forma”. Conforme 

Houaiss e Cardim (2008), o termo mídia tem sido recorrente no contexto contemporâneo. 

Ribeiro (2009, p. 20) destaca que 

 

Digital passou a ser o adjetivo empregado para se referir a máquinas que funcionam 
com microprocessadores que transformam informações em números. Bits e Bytes 
passaram a ser a essência das operações de computadores e da informação que 
trafega por cabos e fios (e mesmo sem eles). 
 

Devido aos avanços da tecnologia de informação e comunicação, “mídia tem sido 

sinônimo de veículos de comunicação em massa, daí a mídia rádio, jornal, revista, para citar 

alguns exemplos” (LIMA; BARBOSA, 2011, p. 4). 

No ano de 1960, McLuhan (1997 apud CARDOSO, 2007, p. 127) argumentava que a 

“mídia era a mensagem”. Por outro lado, Castells (2002 apud CARDOSO, 2007, p. 127) 

caracteriza a relação organizativa da mídia atual como baseada no fato da “mensagem ser a 

mídia, isto é, moldam-se as mídias em função da mensagem que se pretende fazer chegar [...] 

ao destinatário”. Percebe-se que, em nossos dias, as mídias podem ser vistas como um espaço 

sem precedentes para registro de mensagens textuais, sonoras e imagéticas, ensejando uma 

enorme gama de possibilidades. 

 

3 AS REDES SOCIAIS NO CONTEXTO ATUAL 
 

McGarry (1984, p. 84) expõe que “tornar a informação disponível significa remover 

quaisquer barreiras a sua difusão e transferência”. Parte-se assim, do princípio que na 

sociedade da informação mediante as diferentes mídias digitais e fontes informacionais 

existentes, os recursos informacionais físicos, disponíveis na biblioteca não seriam a única 

fonte de conhecimento. Desta forma, é importante o bibliotecário criar meios para que os 

usuários possam conhecer as novas ferramentas tecnológicas e a partir disto possam 



 

selecionar quais informações lhes interessam, assumindo desta forma um papel ativo no 

processo de apropriação e compreensão da informação. 

Através das redes sociais vão sendo criados novos espaços para a difusão da 

informação, isso vem exigir que a biblioteca investisse ainda mais em ações e projetos 

direcionados à construção e à socialização de conhecimentos, buscando oportunizar aos 

professores e discentes meios para que se apropriem dos recursos tecnológicos como sujeito 

críticos (SILVA, 2011). 

Do ponto de vista de Bandeira (2005), a inscrição neste ambiente das mídias digitais 

vai depender da apropriação tecnológica e da capacidade de produção e processamento da 

informação pela sociedade. 

Observa-se que as mídias digitais revelam-se como espaços para a difusão da 

informação, exigindo que as bibliotecas invistam ainda mais em ações e projetos direcionados 

à construção e a socialização de conhecimentos, superando-se os limites da massificação 

cultural e a superficialidade da sociedade da informação (SILVA, 2011). 

É necessário salientar que a biblioteca deve aproveitar o leque de possibilidades 

ofertadas pelas redes sociais para inserir o usuário nas mais diversas situações comunicativas, 

que, por ventura, exigirão dele conhecimento sobre vários campos e domínios discursivos. 

 
3.1 O Facebook 
 

O Facebook, ainda que seja o mais acessado, dentre as redes sociais, pelos jovens 

atualmente, possui um grande público adulto. Provavelmente, o professor também pertence à 

rede. Está aí uma oportunidade incrível de transformar o site em um canal de comunicação 

com foco no aprendizado. Trata-se de uma rede social lançada em 2004, sendo que em 

outubro de 2012 atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos tornando-se com isso a maior 

rede social do mundo (WIKIPÉDIA, 2017). 

De acordo com Teixeira (2011, online) a missão do Facebook “é servir como mapa 

segundo o qual o indivíduo pode se mover pela rede e descobrir novas coisas com base nas 

outras pessoas que vai encontrando, nas pessoas que já conhece e nas recomendações que 

essas pessoas lhe dão”. 

Gomes, Prudêncio e Conceição (2010, p. 146), destacam que “a utilização das redes 

sociais pelas bibliotecas auxilia a torná-las mediadoras da informação de forma a contribuir 

com as práticas de leitura e proporcionar maior interação com o usuário”.  

Para que os usuários das bibliotecas possam fazer uso do facebook como um canal de 

comunicação, primeiramente é necessário que os mesmos tenham uma conta nessa rede 



 

social. Caso ainda não possuam, basta possuírem um e-mail a fim de que a conta no facebook 

seja criada, e assim, poderão curtir as páginas das Bibliotecas para que recebam as 

informações variadas geradas e disponibilizadas pelas mesmas. (Figura 1). 

Figura 1 – Página Inicial do Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.facebook.com/bcs.ufc/. 
 

É possível através da linha do tempo postar fotos, textos, vídeos, links de artigos, 

avisos enfim informações que potencialmente possam interessar aos usuários das bibliotecas. 

Isso permiti aos usuários o acesso às informações relativas às bibliotecas a que se encontram 

vinculados, bem como a outras que tenham interesse (Figura 2). O usuário poderá curtir, 

comentar, compartilhar a postagem, enfim utilizar-se da rede social para interagir com a 

biblioteca. 

O facebook quando utilizado em bibliotecas universitárias poderá disponibilizar 

informações direcionadas a públicos específicos tais como ciências humanas e sociais, 

ciências da saúde, ciências agrárias, tecnologias, dentre outros a depender dos usuários reais e 

potenciais que queiram atingir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 – Postagens na linha do tempo 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/bcs.ufc/.> 

 

Essa rede social permite ainda, a criação de enquetes para análise e discussão de 

opiniões. Conforme enfatiza Costa (2017, online)  

O facebook permite que usuários criem enquetes em grupos, páginas, perfis e 
eventos. Seja por meio de aplicativos ou pela própria ferramenta de publicação, as 
enquetes podem ajudar usuários a receber opiniões sobre conteúdos compartilhados, 
assuntos do cotidiano, opinião sobre produtos ou serviços oferecidos. Enquetes 
também são excelentes canais de comunicação para receber opiniões e feedbacks do 
público de um grupo, página ou evento. 

 

Nesse sentido, para criação dessa ferramenta é necessário acessar a página do 

aplicativo enquete e clicar em usar. Em seguida, seremos direcionados para página que 

possibilitará a elaboração da enquete, e posterior publicação (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Criando enquetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.facebook.com/games/minhas-enquetes/. 
 

Garcia Giménez (2010 apud CALDEIRA, 2013, p. 42) considera como vantagens no 

uso do facebook:  

a) a possibilidade de marketing através do Facebook, b) a fidelização de utilizadores, 
c) a captação de potenciais utilizadores, d) a obtenção de contactos profissionais, e) 
a optimização dos recursos, f) ampliação dos canais de comunicação com os 
utilizadores, g) a adaptação ao meio envolvente e reforço dos mecanismos de 
avaliação do serviço, h) a transmissão de uma imagem atual no que diz respeito à 
utilização de novas tecnologias e i) o carácter gratuito do Facebook.  

 

Assim, apreende-se, a partir dessas abordagens, que é viável promoverem acesso a 

informações relevantes bem como ter uma via de interação através da rede social facebook, a 

fim de disseminar conteúdos informacionais. A seguir serão abordadas algumas questões que 

permeiam o uso do facebook pelo sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

 

4 METODOLOGIA 

Estudo exploratório e descritivo que para Rodrigues (2007), exploratória é uma 

pesquisa que tem por finalidade descortinar o tema e reunir informações gerais sobre o objeto. 

A abordagem de análise é de natureza quali-quantitativa. Segundo Minayo et al. (2002), os 

dados quantitativos e qualitativos não se opõem, pelo contrário, se complementam, pois, a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

Os procedimentos utilizados para recuperação dos dados da pesquisa foram delineados 

por meio da extração de dados contidos nos portais das bibliotecas que fazem parte do sistema 

de bibliotecas da UFC.  

Procurou-se investigar a presença da rede social facebook nas páginas das citadas 



 

bibliotecas bem como sua utilização como ferramenta de comunicação e interação para com a 

comunidade acadêmica. A pesquisa foi realizada no sistema de bibliotecas da UFC e 

contemplou o total de 19 bibliotecas setoriais, e os dados coletados correspondem ao período 

dezembro de 2017. 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Sistema de Bibliotecas da UFC é constituído por 19 bibliotecas, destas 14 estão 

domiciliadas na capital e cinco no interior do estado do Ceará. As bibliotecas atendem a 

cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de ciências exatas, tecnológicas, agrárias e 

saúde, e estão localizadas nos seguintes campi: em Fortaleza – Pici, Benfica, Porangabuçu e 

Labomar; Interior -Sobral, Cratéus, Russas e Quixadá. 

Gráfico 1 – Distribuição das Bibliotecas por Campi da UFC 

 

Fonte: As autoras 

 

Para dinamizar a comunicação com a comunidade acadêmica e o público em geral, as 

bibliotecas utilizam-se de ferramentas tecnológicas, tais como: blogs, página web, Facebook, 

Twitter, Instagram.  

Em relação à rede social Facebook constatou-se que 11 bibliotecas da UFC, dentre as 

19 que compõem o sistema, possuem perfil nessa rede social (Gráfico 2). 

Das 11 bibliotecas que possuem perfil no Facebook, sete localizam-se em Fortaleza e 

quatro no interior do estado do Ceará:  



 

- Em Fortaleza: Biblioteca do Curso de Arquitetura; Biblioteca Central do Campus do 

Pici; Biblioteca de Ciências da Saúde; Biblioteca Universitária; Biblioteca de Pós-

graduação em Engenharia; Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade e Biblioteca de Ciências Humanas; 

- No interior do estado do Ceará: Biblioteca do Campus de Quixadá; Biblioteca do 

Campus de Russas; Biblioteca do Campus de Sobral e Biblioteca de Medicina de 

Sobral. 

Gráfico 2 - Bibliotecas da UFC com perfil no Facebook 

 

Fonte: As autoras 

 

Todas as 11 bibliotecas (57,8%) com perfil no facebook seguem as recomendações do 

documento intitulado “Diretrizes para utilização das mídias sociais pelo Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará”, criado em 2015 pela Comissão de Serviços da 

Biblioteca Universitária, e ainda em vigência.  

O referido documento “estabelece padrões de conduta para o Sistema de Bibliotecas da 

UFC que permitam o bom uso das redes sociais digitais (Facebook, Twitter, Pinterest, Blogs, 

dentre outras)” (UFC, 2015). 

Como primeira característica para postagens de conteúdos na Rede Social é exigido que: 

O conteúdo publicado pela biblioteca nas mídias sociais (seja ele elaborado pela 
instituição ou oriundo de outras fontes) deve ter, necessariamente, um caráter 
institucional, ou seja, as postagens realizadas pela biblioteca devem estar em 
consonância com os valores éticos defendidos pela instituição e, portanto, absterem-
se da emissão de juízos de valor, evitarem comentários discriminatórios e/ou 
depreciativos e manterem a laicidade e o respeito aos direitos básicos do cidadão. 
Também deve ser de acesso público, de interesse da comunidade atendida pelas 
bibliotecas, ser originado de fonte fidedigna, observar direitos autorais e outros 
existentes (UFC, 2015).  

 



 

Os perfis das bibliotecas devem estar alinhados aos demais perfis institucionais da 

Universidade, e ser periodicamente atualizados observando-se as normas da língua portuguesa 

para estabelecer uma comunicação clara com os eventuais usuários (UFC, 2015). 

O gráfico 3 a seguir relaciona o número de seguidores aos perfis das bibliotecas: 

 

Gráfico 3 – Perfis de Bibliotecas da UFC no Facebook com os respectivos nº de 

seguidores

 
Fonte: As autoras 

 

Os dados apontam que as bibliotecas do sistema de bibliotecas da UFC com perfil no 

facebook perfazem um total de 15.628 seguidores nesta rede social.  

A Biblioteca que se destaca pela quantidade de seguidores é a Biblioteca Central do 

campus do Pici com 39% dos seguidores. Logo em seguida vem a Biblioteca Universitária da 

UFC com 26%, sendo que esta biblioteca é detentora de todo acervo editado pelas edições 

UFC. 

As bibliotecas do sistema são encorajadas a utilizarem as mídias sociais em geral para: 

 Divulgar produtos e serviços; 

 Estabelecer e manter contatos com instituições, profissionais e públicos afins, 

com o intuito de formar parcerias ou mesmo de prestar serviços; 



 

 Identificar e compartilhar recursos multimídias que sirvam à divulgação da 

ciência; 

 Fortalecer as bibliotecas para que possam dar suporte às demandas 

informacionais dos usuários; 

 Interagir com os usuários fomentando reflexões sobre temas de interesse; 

 Apoiar as ações desenvolvidas pela Universidade levando ao conhecimento dos 

usuários através das mídias. 

    

Gráfico 4 – Categoria das postagens nos perfis das bibliotecas 

 
Fonte: As autoras 

  

Conforme explicitado pelos dados, a categoria de postagem mais utilizada pelas 

bibliotecas são as publicações com 25%, seguida pelas categorias de fotos com 23%. Seguem 

as postagens sobre eventos e avaliações ambas correspondendo a 14%. 

Ainda dentre as categorias de postagens, as que em menor percentagem são postadas 

referem-se à temática renovação e as notas, ambas com 2% do total de postagens.  

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Hoje, a democratização da informação está intensamente ligada ao acesso da 

comunidade acadêmica e sociedade em geral às tecnologias da informação. 

Nesse quesito, as redes sociais são instrumentos facilitadores de interação entre as 

instituições e a sociedade. As universidades, suas bibliotecas e demais órgãos não podem ficar 

alheias ao que se passa no mundo.  

Em face dos dados expostos, é possível afirmar, a rede social facebook tem sido 

utilizada pela maioria das bibliotecas do sistema de bibliotecas da UFC como instrumento de 

comunicação. 

Das 19 bibliotecas setoriais e pertencentes ao sistema de bibliotecas da UFC, 11 

disponibilizam a rede social facebook em suas respectivas páginas, ou seja, em torno de 

57,8% destas.  Sendo possuidoras de 15.628 seguidores. 

Dentre as postagens das bibliotecas da UFC no facebook, pode-se citar: notícias 

publicadas no portal da Universidade, eventos nas áreas de conhecimento relacionadas aos 

cursos atendidos pela instituição, divulgação de campanhas criadas pelo Sistema de 

Bibliotecas, indicação de sites de filmes, divulgação do calendário de treinamentos de 

usuários realizados pelas bibliotecas, listas de novas aquisições para os acervos do sistema, 

datas comemorativas, avisos e alertas para os alunos sobre prazos de devolução de materiais, 

bem como horário de funcionamento dos serviços, dentre outras.  

Conclui-se que o uso da rede social facebook pelas bibliotecas universitárias contribui 

para divulgar seus serviços e produtos bem como se configura como um meio que oportuniza 

múltiplas possibilidades de interação com seus usuários.  

A rede social facebook é uma forma de interação mais próxima com o usuário por 

utilizar-se de uma linguagem mais coloquial. Através da mesma, cria-se a possibilidade de 

maior visibilidade das bibliotecas universitárias não apenas perante a comunidade acadêmica, 

mas para os milhares de usuários das redes sociais no país e no mundo. 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 
 
BANDEIRA, Messias Guimarães. A assimetria tecnológica e a nova economia na sociedade 
global da informação. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n. 26, abr. 2005. Disponível em:< 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3302>. Acesso 
em: 15 set. 2017. 
 
BÉVORT, Evelyne; BELLONI, Maria Luiza. Mídia-educação: conceitos, história e 
perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas, v. 30, n. 109, p. 1081-1102, set./dez. 2009. 
Disponível em:<www.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a08.pdf>. Acesso em: 15 set. 2017. 
 
CALDEIRA, Filipa Maria de Sousa Marinho da Silva. A utilização da rede social facebook 
nas bibliotecas escolares Portuguesas (2010-2011). 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Portucalense, 2013. 
Disponível em:<http://repositorio.uportu.pt:8080/handle/11328/695>. Acesso em: 15 set. 
2017. 
 
CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines e notícias. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2007. 
 
CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
COSTA, Marvin. Como criar enquetes no facebook. TechTudo, fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2017/02/como-criar-enquetes-no-
facebook.html>. Acesso em: 22 nov. 2017. 
 
GOMES, H. F.; PRUDÊNCIO, D. S.; CONCEIÇÃO, A. V. A mediação da informação pelas 
bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na 
web. Informação & Sociedade: Estudos, v. 20, n. 3, p. 145-156, 2010. Disponível em:< 
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/9047>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
 
HOUAISS, Antônio; CARDIM, Ismael. Dicionário universitário webster’s. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2008. 
 
LIMA, Alice da Silva; BARBOSA, Romilda Meira de Sousa. Mídias digitais no processo de 
produção de textos em diferentes gêneros. Web revista página de debates, 2011. Disponível 
em:<http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/15/15.htm>. Acesso em: 07 
jan. 2018. 
 
McGARRY, K. J. Da documentação à informação: um contexto em evolução. Lisboa: 
Presença, 1984. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
RIBEIRO, Ana Elisa. Letramento digital: um tema em gêneros efêmeros. Revista da 
ABRALIN, v. 8, n. 1, p. 15-38, jan./jun. 2009. Disponível em:< 
www.abralin.org/revista/RV8N1/ANA.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2018. 
 



 

RODRIGUES, Rui Martinho. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação 
de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
SILVA, Ivanda Maria Martins. Tecnologias e letramento digital: navegando rumo aos 
desafios. ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v. 13, n. 1, p. 27-43, jul./dez. 2011. 
Disponível em:<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/1164>. 
Acesso em: 17 nov. 2017. 
 
TEIXEIRA, Carlos Alberto. A origem do facebook. O Globo, 2011. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/a-origem-do-facebook-4934191>. Acesso 
em: 21 nov. 2017. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Biblioteca Universitária. Diretrizes para 
utilização das mídias sociais pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 
Ceará. Fortaleza, 2015. Disponível em: <http://www.biblioteca.ufc.br/wp-
content/uploads/2015/06/diretriz-utilizacao-midia-social.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
 
WIKIPÉDIA. Facebook. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Acesso 
em: 30 dez. 2017. 
 

 

 

 

 

 

 


