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CONTRIBUIÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DO
PROJETO DE EXTENSÃO “MAIS CHÁ, POR FAVOR!”
Vitória de Oliveira Cavalcante1, Francisco Costa de Sousa2, Kauanny
Vitória dos Santos 3, Ana Raiane Alencar Tranquilino4, Maria Lucilândia de
Sousa5, Bianca Fernandes Marcelino6, Izabel Cristina Santiago Lemos de
Beltrão7.
A pandemia por COVID-19 trouxe diversos desafios para a sociedade, dentre
eles, as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária passaram
por um processo de readaptação, com a implementação de recursos
tecnológicos, sendo as redes sociais uma importante ferramenta para
disseminação do conhecimento. Objetivou-se relatar as contribuições das redes
sociais no contexto extensionista, com foco para as atividades do Projeto de
Extensão “Mais Chá, por favor!”, durante a Pandemia por COVID-19. Trata-se
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente às contribuições
das redes sociais para realização das atividades remotas do projeto de extensão
“Mais chá, por favor!”, durante o período de suspensão das atividades
acadêmicas presenciais, realizado por Acadêmicos de Enfermagem da
Universidade Regional do Cariri (URCA). Para continuidade das atividades do
projeto de extensão, os integrantes do projeto criaram uma conta na rede social
Instagram, que proporcionou a realização de atividades remotas no ambiente
virtual, com o compartilhamento de posts educacionais que evidenciam: nome
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popular,

científico,

indicações

terapêuticas,

propriedades

terapêuticas,

contraindicações, parte utilizada e a forma de uso de plantas medicinais. Os
posts divulgados enfatizam a importância do uso consciente e racional de plantas
medicinais para a população, com linguagem acessível e layout padronizado
para as apresentações, evidenciando um amplo e relevante alcance, com
aumento gradativo de seguidores, curtidas e compartilhamentos. Nesse
contexto, percebemos que os usuários são personagens autônomos do seu
conhecimento, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses
compartilhados, por sua vez, compreende-se que uma rede social estabelece
um conjunto de relações e proporciona a comunicação direta ou indireta entre
os indivíduos. Assim, percebe-se que as redes sociais promovem o
compartilhamento de informações que proporcionam ao grupo a possibilidade de
desenvolver as atividades do projeto de extensão “Mais chá, por favor!”, diante
do contexto pandêmico.
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