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Trata-se de relato de experiência da criação de uma fanpage na rede social
Facebook  para  a  biblioteca-laboratório  do  curso  de  Biblioteconomia  da
Universidade Federal do Ceará (UFC), resultado de uma atividade da disciplina de
Serviços de Informação. O objetivo é possibilitar mais um canal de contato com os
usuários  (alunos  de  Biblioteconomia),  visando  promover  visibilidade  a  biblioteca,
além de apresentar os serviços ofertados, quais sejam: disponibilização de visitas
guiadas para a familiarização dos alunos com o curso e com os principais teóricos
da  área,  criação  de  oficinas  referentes  as  temáticas  técnicas  do  curso,  a
disponibilização  do  espaço  para  a  realização  de  palestras,   sendo  que  todas  as
atividades  serão  desenvolvidas  por  alunos  do  curso  sob  a  supervisão  de  um
professor. A justificativa para criação deste canal de comunicação com os usuários,
se  deu  pensando-se  na  demanda informacional  que  o  bibliotecário  lida  enquanto
profissional  mediador  da  informação,  por  isso  se  faz  necessária  que  a  correta
disseminação dos serviços por ele prestados chegue a sociedade de forma rápida e
precisa.  Esta  rede  social  foi  escolhida  pela  popularidade  entre  os  discentes  do
curso,  os  quais  já  utilizam  grupos  para  interação  com  professores  e  disciplinas.
Percebe-se  a  fanpage  como  uma  ferramenta  de  estratégia  para  conhecer  os
anseios  trazidos  pelos  usuários.  O  resultado  desta  experiência  surge  com  a
divulgação dos  serviços  e  eventos  da  biblioteca,  e  espera-se  que as  informações
coletadas sirvam para impulsionar o crescimento acadêmico dos alunos, e auxiliar
os  professores  no  tocante  às  orientações  a  serem repassadas  ao  corpo  discente.
Conclui-se  que  esta  atividade  desenvolvida  durante  a  disciplina  Serviços  de
Informação, promoveu uma oportunidade para as criadoras da fanpage, colocarem
em prática a teoria absolvida durante a disciplina, bem como para exercitarem as
competências  profissionais  ainda  enquanto  discentes,  preparando-as  para  o
mercado de trabalho.
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