is.
na
cio
a

pa
ra

fin

s

ed
u

ca
A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

tig

o

é

ex
clu
siv

ona Carmozina Boa Sorte
tem 75 anos, alguns distúrbios de saúde e diversos questionamentos sobre eles. Ela
usa o Facebook para tirar dúvidas,
pedir ajuda e conversar com alunos da Universidade São Francisco
(USF) sobre essas dúvidas. Porém,
por mais que possa parecer real, a
simpática senhora não existe: foi
uma maneira que os professores da
instituição encontraram para incentivar debates, explorar temas e promover a integração entre os estudantes do terceiro módulo
do curso de farmácia.
O perfil fictício foi criado em fevereiro
de 2012 e qualquer semelhança com uma
pessoa real é mera coincidência. A história
de vida é construída em seis etapas pelos
docentes da universidade, de acordo com
as disciplinas que são vistas ao longo do
terceiro módulo do curso. A ação já conta
com a participação de mais de cem alunos,
que comentam as postagens e propõem
soluções para os problemas levantados.
É uma atividade extracurricular sobre as
temáticas vistas em sala de aula. "Pensa-

mos em uma maneira de abordar assuntos
densos de uma forma que façam sentido
para o jovem", afirma Márcia Aparecida
Antonio, coordenadora do curso. Segundo ela, as redes sociais ainda são pouco
aproveitadas na rotina de instituições de
ensino. "Podemos, de forma leve, interativa e até divertida, desenvolver conteúdos,
aproximando alunos e docentes", explica.
O projeto ainda ajuda a estimular as
pesquisas e auxilia na busca pelo conhecimento de características biológicas e
antropológicas do ser humano. "Tudo isso
é possível utilizando os desequilíbrios de
saúde apresentados no perfil; é o nosso
ponto de partida para outros assuntos e
questionamentos", comenta.
De acordo com Márcia, o retorno por
parte dos alunos tem sido positivo. "Eles
demonstram interesse, participando ativamente da rede social", diz. Antes de publicá-los no Facebook, os professores do curso
debatem quais os temas mais interessantes
para determinado período. Um dos docentes é o responsável por receber e compilar
as informações do grupo, enquanto outro
profissional gerencia o perfil.
•

Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 42, maio 2012.

