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O conhecimento é um dos norteadores da sociedade moderna e, na era da
informação, isso se tornou ainda mais relevante, alavancado pelo uso de
tecnologias disponíveis de forma fácil e rápida. Assim, o acesso e transmissão
desse conhecimento, em tese, era para ser facilitado. No entanto, ainda existem
percalços para serem enfrentados com relação à forma e o local que o
conhecimento é transmitido, implicando na acessibilidade e entendimento para o
público alvo. Nesse sentido, um dos exemplos facilitadores é a realização de
palestras, pois possibilita a transmissão de informações para um grande público,
além de esclarecer dúvidas referente ao assunto discutido. Em vista disso, a Liga
Acadêmica de Rochas e Minerais Industriais (LARMI) da UFC em Crateús
desenvolveu três palestras de forma virtual, no Google Meet, divulgadas nas redes
sociais Instagram e Whatsapp. Foram realizadas no período de fevereiro a julho de
2021 e ministradas por profissionais da área, abordando conceitos sobre rochas e
minerais industriais, os aspectos econômicos e legislativos do setor de rochas
ornamentais. Assim, as palestras foram desenvolvidas de forma interativa com o
público, através de discussões e perguntas direcionadas aos palestrantes, com o
intuito de despertar no discente a busca pelo conhecimento além do abordado nas
palestras. Para avaliar a participação, ao final das palestras foi disponibilizado um
formulário de frequência, que em média retornou 41 respostas. Além disso, para
avaliar como as palestras auxiliaram no aproveitamento do conteúdo, foram
criados dois formulários, um direcionado a LARMI, que é composta por 11
membros e outro para o público geral. Em relação aos resultados obtidos,
observou-se que o formulário do público geral retornou um baixo percentual de
respostas, equivalente a 22,6% dos participantes, não sendo considerado uma
amostra representativa. Porém, foi possível observar nos comentários do chat ao
longo das palestras, perguntas, discussões e elogios de discentes do curso e de
outras instituições, mostrando a abrangência desses momentos. Acerca do
formulário direcionado aos ligantes em relação a todas as palestras, estes
apresentaram resultados satisfatórios, sendo que 100% responderam que as
palestras os ajudaram a conhecer mais sobre a importância das RMI’s, 100%
avaliaram que os temas abordados foram relevantes para seu desenvolvimento
como aluno, 70% consideraram que seu nível de assimilação das informações
repassadas nas palestras foi ótimo e os outros 30% classificaram como bom.
Considerando os resultados obtidos, observou-se que os ligantes conseguiram
aproveitar o conhecimento repassado nas palestras, podendo aplicar os conteúdos
em outros momentos da Liga e, possivelmente, no ambiente profissional. Assim,
acredita-se que a realização desses momentos foram essenciais para o
aprendizado, proporcionando aos discentes interação com profissionais da área,
aumentando a percepção destes sobre o curso e possíveis áreas de atuação
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