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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Hoje em dia existem diversos recursos

tecnológicos a serem utilizados, diante disso, é

fato de que as pessoas estejam suscetíveis a ler e

receber todo o tipo de informação.

Portanto, analisar e desmentir notícias falsas

que são espalhadas pelo espaço virtual com

temas atuais no campo da política, economia,

meio ambiente, saúde, entre outros é dever de

qualquer cidadão. Procurar esclarecer e, na

medida do possível, impedir a grande variedade

de informações falsas que são trocadas entre os

usuários que utilizam as redes sociais é

imprescindível para evitar problemas maiores e

movimentos que contrariam a ciência.

Pretende-se analisar as mais preocupantes Fake

News que circulam pelos meios de comunicação,

investigar a veracidade dos fatos e divulgar, de

forma confiável e simples, através de um canal no

YouTube as informações corretas acerca destes

fatos.

No momento o canal conseguiu 10 inscritos até

a data de 04/11/2021, foram postados nele 4 vídeos

com os temas discutidos anteriormente. O que mais

obteve visualizações até o momento foi o do trânsito,

com um total de 4 visualizações, o segundo foi o da

vacina, tendo 3 visualizações o penúltimo e último

foram os de política e gasolina que obtiveram 2

visualizações cada.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa em sites da internet,

buscando obter dados e informações de

profissionais sobre as Fake News. No formato de

vídeos em um canal do YouTube, pretende-se

apresentar a versão correta destes fatos.

Foram selecionadas algumas notícias falsas com

os temas: política, doenças, gasolina e trânsito,

assim foi elaborado um roteiro que resumisse e

apresentasse os vídeos de forma clara facilitando o

entendimento de todos e baseado em fatos

científicos.

CONCLUSÃO

Figura 2 - Foto da capa do canal. Fonte: Autoria própria.
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Figura 1 – Abertura Fake News. Fonte: BBC News Brasil.

Ao analisar todos os vídeos foi concluído que a

maioria dos habitantes se interessam por notícias do

trânsito sendo metade gostar de receber

informações sobre a vacina e o restante em política

e gasolina.

Apoio:

Figura 3 – Vídeo do canal. Fonte: Autoria própria.
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