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A  Seara  da  Ciência  é  um  órgão  de  divulgação  científica  da  Universidade
Federal  do  Ceará  (UFC),  um  museu  de  ciências,  que  tem  como  intuito  divulgar
ciência principalmente entre as crianças e jovens. Assim, a Seara da Ciência criou
em março de 2012 uma página no Facebook, porém foi a partir do início de 2014
que  as  atualizações  da  página  ficaram constantes.  Ao  pensar  o  conteúdo  para  a
publicação  na  página  da  Seara  da  Ciência  no  Facebook  a  ideia  é  que  o  teor  das
postagens  da  página  compreendam  não  apenas  as  publicações  de  pesquisas
científicas  em  forma  de  curiosidades,  pequenos  vídeos,  desenhos,  gifs,  memes,
para  que  a  interação  com  o  público  que  curte  a  página  possa  ter  uma  resposta
mais  rápida,  mas  também  promover  a  divulgação  do  museu,  dos  eventos  que
ocorrem  dentro  da  Seara  e  também  dos  eventos  externos  dos  quais  a  Seara  da
Ciência  participa.   Muitas  das  postagens  publicadas  pela  página  da  Seara  da
Ciência no Facebook são repostagens de outras páginas e sites que tem conteúdos
científicos, constatando-se que as postagens com grandes alcances de resposta do
público  são  as  que  mostram  conteúdos  científicos  de  forma  divertida,  o  que
corrobora  com  a  ideia  da  Seara  da  Ciência  de  divulgar  ciência  de  uma  forma
lúdica.  Em  dois  anos,  a  página  da  Seara  da  Ciência  alcançou  3980  curtidas  e  a
página do Grupo de Teatro da Seara alcançou 586 curtidas em um pouco mais de
um ano. Ou seja, a rede social Facebook configura-se em mais uma ferramenta de
divulgação  científica  da  qual  a  Seara  da  Ciência  se  utiliza  para  delinear  uma
relação mais próxima com o seu público jovem.
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