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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Esta proposta objetiva reconhecer, checar e corrigir notícias falsas, ora denominas fake
news, sobre a pandemia de SARS-CoV2 causada pelo corona vírus (covid-19) nas principais mídias
sociais, assim como produzir conteúdo digital de popularização da ciência. A princípio, terá como foco
a desmistiﬁcação de notícias falsas (Fake News), principalmente relacionadas à pandemia da
COVID-19, que guiará a abordagem dos temas desejados. Esse canal de informações será estabelecido
nas plataformas digitais escolhidas, o instagram®, Facebook® e youtube®, e por meio delas, o
conteúdo será divulgado. O material será produzido no formato de vídeos, fotos, debates, enquetes e
entrevistas pelos alunos participantes do projeto, com embasamento em revistas e artigos cientíﬁcos,
incorporando a participação de especialistas e professores da própria Universidade Federal de
Pernambuco. Através dele, será possível atingir principalmente aqueles que buscam informações por
redes sociais, permitindo uma relação direta e segura no processo do esclarecimento. O canal agregará
a completa comunicação com o seu público, composto por discentes de variados cursos, docentes e
membros da comunidade, proporcionada pelo formato das plataformas, possibilitando a troca de
informações e construção do conhecimento em conjunto, caracterizando uma proposta
multidisciplinar. O UFPE, esclarece para mim! democratizará o conhecimento cientíﬁco como forma
de combate à pandemia, além de incluir o aluno de graduação da UFPE como protagonista da ação,
também estabelecerá um diálogo permanente com a sociedade como ponto essencial para interação
dialógica e transformação so

