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Resumo: 
A pesquisa se propôs a realizar o acompanhamento das ações do projeto de 
extensão Cultura Plural nas redes sociais, com o propósito de observar o alcance e 
as interações do projeto junto ao público. O Cultura Plural é um projeto criado no 
Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em 2011 
que busca colocar em pauta a cultura em Ponta Grossa e região. O projeto mantém 
um site com atualização regular (disponível em https://culturaplural.sites.uepg.br/) e 
também está presente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. 
Além da produção de conteúdos sobre cultura, o projeto promove ações como feiras 
culturais, mostra de documentários e apoio a grupos e artistas da cidade. A pesquisa 
teve como foco o monitoramento do Cultura Plural no Facebook 
(https://www.facebook.com/culturaplural), rede social em que possui mais de 2.900 
seguidores, com ênfase nas publicações realizadas entre os meses de março a maio 
de 2020. É importante considerar que a pandemia do coronavírus, registrada a partir 
do mês de março, interferiu nas atividades realizadas pelo projeto e exigiu 
alterações no trabalho da equipe, com uma maior concentração do uso das mídias 
sociais. O projeto interrompeu a cobertura de eventos culturais e suspendeu as 
reuniões de pauta e passou a atuar na realização e divulgação de lives de artistas e 
pessoas ligadas à área da cultura. No total, foram realizadas 38 postagens no 
período, que obtiveram uma média de alcance de mais de 1.600 pessoas, de acordo 
com análise dos dados do Facebook. A publicação que mais recebeu interações, 
realizada no mês de março, somou 445 curtidas e 37 comentários. Registra-se 
também que o projeto utilizou as redes sociais (Facebook e Instagram) para difundir 
painéis com debates sobre cultura e também realizou a transmissão do Festival 
Universitário da Canção com o material de arquivo de 2019 e comentários sobre as 
produções, fomentando a interação do público. A partir do mês de junho, passou a 
promover entrevistas ao vivo sobre cultura com artistas, gestores públicos e 
pesquisadores de Ponta Grossa. Como resultado final, considera-se que as redes 
sociais, em especial o Facebook, serviram como ferramenta importante para a 
continuidade das ações do projeto de extensão no período de isolamento social e 
atuaram na difusão de conteúdos relacionados à cultura em Ponta Grossa. 
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