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1. Introdução 

 

Este documento trata de explicitar o Social Networking Software Product Line 

no qual foi proposto aos alunos de mestrado em Engenharia da Computação referente à 

disciplina de Software Reuse: Theory and Practice a qual é ministrada pelo professor 

Vinicius Garcia. O objetivo do projeto consiste em aplicar os conceitos adquiridos 

através da disciplina a um projeto do mundo real, evidenciando desta forma, o 

desenvolvimento de linhas de produtos de software para redes sociais.  

Portanto, o presente documento, o de especificação de domínio, tem como 

propósito descrever os produtos a serem desenvolvidos por uma linha de produtos de 

software e que, os conceitos de domínios dos produtos abordados serão devidamente 

embasados em casos reais, especificamente nas redes sociais voltadas para educação. 

De maneira geral, o desenvolvimento das linhas de produtos de software refere-se a um 

conjunto de métodos/técnicas da engenharia de software que permitem criar produtos 

com alto grau de similaridade entre eles e pontos de variabilidade a partir de um 

conjunto de artefatos básicos, criados por meio de uma produção comum.  

As redes sociais focadas na educação são comumente adotadas como ferramenta 

que possibilita o fortalecimento dos vínculos sociais entre alunos e professores. Além de 

permitir uma rápida propagação do conhecimento, estes também possuem mecanismos 

que incentiva o aluno a participar de forma ativa, em busca da construção da sua própria 

aprendizagem.  

Além dessa parte introdutória, o documento encontra-se organizado por seções. 

Encontram-se definições, origem histórica e possíveis classificações de redes sociais no 

capítulo 2. No capítulo 3, é posto em evidência algumas redes sociais consideradas 

“redes de sucesso”. O capítulo 4 define redes sociais focadas para a educação e 

apresenta os benefícios identificados ao uso delas, seguidos de exemplos. E, finalmente, 

no capítulo 5, os produtos da linha de software a serem desenvolvidos serão descritos 

brevemente, através da identificação das principais funcionalidades. 

 

 



2. Redes Sociais 

 

As redes sociais estão cada vez mais populares, e a cada dia as pessoas 

aumentam o tempo de permanência conectado a elas. Para uma melhor compreensão do 

domínio deste projeto inicia-se este capítulo expondo definições, origem histórica e os 

níveis de classificação das redes sociais. 

 

2.1 Definições 

 

Atualmente as redes sociais tornaram-se um serviço da internet com inúmeras 

aplicações como sites de relacionamento, trabalho colaborativo, recurso de partilha, etc. 

Esta passou a ser adotada como objeto de estudo tanto para a informática quanto para as 

ciências sociais. Colonomos (1995) apud Acioli [01] define que redes sociais em 

ciências sociais são um conjunto de relações sociais entre um conjunto de atores e 

também entre os próprios atores.  

As definições apresentadas para redes sociais são bem análogas, basicamente são 

definidas como relações entre pessoas e/ou organizações que possuem interesses 

comuns conectadas a um mesmo ambiente. Domingo-Ferrer et al. (2008) apud Batista 

L. et al. [02] define rede social como sendo uma comunidade de utilizadores de internet, 

onde cada utilizador pode publicar e partilhar informação e serviços (dados pessoais, 

blogs e, em geral, recursos) e que  ainda é possível estabelecer vários tipos de relações 

entre os utilizadores. Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Infopédia
1
, redes 

sociais são definidas das seguintes maneiras:  

i. Conjunto de relações entre pessoas ou organizações que partilham 

interesses, conhecimentos e valores comuns, por meio da internet; 

ii. Site ou página da internet onde se estabelece esses tipos de relações, 

através da publicação de comentários, fotos, web links, etc. 

                                                           
1
 Enciclopédia e Dicionário Porto Editora - http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/rede%20social. 



 

Por sua vez, a Wikipédia
2
 a define como uma estrutura social que pode ser 

composta por pessoas ou organizações, que mantêm conectadas por um ou mais tipos de 

relações partilhando interesses, valores ou objetivos semelhantes. De maneira geral, as 

redes sociais são ambientes com propósito de reunir pessoas visando à interação entre 

elas por meio da criação de listas de amigos e comunidades das quais se torna possível 

compartilhar uma série de informações como: perfil dos membros, fotos (Flickr), 

mensagens (Twitter/Facebook/Orkut) e vídeos (Youtube) e até mesmo expressar 

emoções e experiências emocionais por meio de emoctions. 

 

 

2.2 Origem Histórica e Classificação 

 

A Sociologia e Antropologia são as áreas onde se inicialmente originou a noção 

de redes sociais.  A idéia inicial para tal seria designada a um conjunto complexo de 

relações sociais entre membros a diferentes dimensões. J.A. Barnes começou a usar o 

termo em 1954 para definir grupos bem definidos e categorias sociais.   

Na realidade a relação entre os membros, numa 

estrutura de rede, se dá pela própria relação social e não 

pelos atributos como gênero, idade e classe social.  

Torna-se possível identificar no diagrama de rede as 

relações entre os membros, à distância que separa os 

membros de uma rede pode ser maior ou menor e alguns 

membros podem ocupar posições centrais. Para tais 

fenômenos, os teóricos definem laços fracos, fortes e 

buracos estruturais respectivamente. 

Quanto à classificação, as redes sociais podem operar em diferentes níveis. O 

Orkut, Facebook, Myspace entre outras, são as conhecidas redes de relacionamento. 

Muitas organizações e comunidades acadêmicas passaram a utilizar ambientes de redes 

                                                           
2
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social 



sociais para diversos fins.  O LinkedIn, por exemplo, é uma rede social focada nos 

negócios, para tal este tipo de rede é classificada como redes profissionais ou 

corporativas. As redes aplicadas à educação possuem um foco maior neste projeto e 

encontram-se de forma mais detalhada no capítulo 4. 

 

3. Redes Sociais de Sucesso 

 

Nos dias de hoje, as redes sociais estão cada vez mais populares 

conseqüentemente observa-se um aumento na quantidade de pessoas conectadas a estes 

tipos de ambiente.  Através da Figura 1 observa-se os acessos diários às redes sociais 

que recebem mais de 1 milhão de visitantes. O Facebook mantêm a liderança de 

acessos, e logo em seguida o Orkut. Em terceiro lugar, temos o Qzone uma rede chinesa 

e, em quarto, o Twitter.   

Este capítulo trata de descrever resumidamente as redes sociais mais utilizadas 

no Brasil como o Facebook, Orkut, Twitter e LinkedIn respectivamente. 

 

 

Figura 1: Redes Sociais com acesso de mais de um milhão por dia. 

Fonte: http://royal.pingdom.com/2011/03/25/social-networks-one-million-visitors-per-day/ 



3.1 Facebook 

 

O Facebook é a maior rede social do mundo, pois possui mais de 19 milhões de 

usuários registrados, em 47 mil redes regionais, de trabalho, universitários ou colegiais. 

A popularidade do site está vinculada ao controle dos usuários sobre o que os outros 

membros podem ver. 

A rede social Facebook era voltada somente para estudantes e professores cujo 

acesso só era permitido se a instituição de ensino fosse cadastrada. Mas agora qualquer 

pessoa pode se cadastrar e usufruir de seus serviços.  

Esta rede social é bastante respaldada por publicidade e ganhou um impulso 

significativo desde quando criou um aplicativo de anúncios. Desde que o site abriu para 

o público não estudante, o número de membros duplicou para mais de 24 milhões, de 

acordo com a empresa de pesquisa ComScore. Os usuários agora passam, em média, 14 

minutos no site por acesso, segundo o Hitwise, um serviço de medição de tráfego de 

rede. 

Inicialmente, usuários intermediários, que já estão acostumados a lidar com o 

Orkut, por exemplo, não terão dificuldades em utilizar o sistema. Com design clean e 

bastante intuitivo, o Facebook disponibiliza basicamente tudo que uma rede social pode 

oferecer. 

O sucesso desta rede social é tão grande que a 

Sony Pictures lançou o filme chamado Rede 

Social
3
 que conta a história de como o Facebook 

foi criado. O filme é baseado na versão de Mark 

Zuckerberg, um dos idealizadores e dono do 

Facebook. 

 

 

                                                           
3
  Site do filme rede Social - http://www.sonypictures.com.br/Sony/HotSites/Br/aredesocial/ 

 



3.2 Orkut 

 

 O Orkut foi desenvolvido por um 

funcionário da Google, o Orkut Büyükko, em 

2004 com o intuito de ajudar seus membros a 

criar novas amizades e manter relacionamentos. Não demorou muito tempo e, acabou se 

tornando um grande sucesso no Brasil e demais países. 

O Orkut sofreu, e vem sofrendo uma série de atualizações. Inicialmente, para 

manter uma conta o membro deveria ser convidado, e apenas em 2006 a rede é 

integrada ao sistema do Google Accounts permitindo que qualquer pessoa possa se 

cadastrar.  As alterações na interface foram realizadas em 2007 para combater o avanço 

dos demais sites de relacionamentos. Também foram criados mecanismos de 

compartilhamento de vídeos do Youtube assim como recursos como feed para 

publicações de fotos no Fotolog, álbuns do Picasa, Flickr, blog etc. Para manter a 

privacidade, foi criado o recurso de ocultação para álbuns, vídeos e depoimentos para os 

desconhecidos. O recurso chamado de “atualização dos seus amigos” permite ao usuário 

observar as modificações realizadas pelos seus membros. Em 2008, foi adicionada uma 

ferramenta que permitisse encontrar e adicionar os amigos de diferentes contas como 

Hotmail, Yahoo, Gmail.  

Atualmente o Orkut se encontra na versão beta e com uma série de mudanças e 

melhorias nos recursos. Com intuito de tornar cada vez mais atrativo, o novo Orkut 

permite que cada membro possa personalizar a interface como desejar utilizando temas 

e cores, utilizar o recurso “Orkut promova”, bate papo por vídeo, chat, aplicativos de 

jogos entre outros. 

 

 

 



3.3 Twitter 

 

O Twitter é uma rede social e servidor para microblogging, ou seja, uma forma 

rápida e breve de como publicar atualizações por meio de 140 caracteres, os conhecidos 

“tweets”. Estes podem ser enviados por meio do website do serviço, por SMS e 

por softwares específicos de gerenciamento. As atualizações 

são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e ao 

mesmo tempo elas são enviadas aos usuários seguidores, os 

conhecidos followers. Geralmente as publicações definem o 

que o indivíduo está fazendo naquele momento, outras 

vezes, publicam vídeos através de links compartilhados pelo 

Youtube , fatos, novidades, piadas, etc.  

O Twitter está sendo muito utilizado através dos dispositivos móveis, o que 

facilita no momento de publicar atualizações enquanto o indivíduo está no trânsito 

noticiando um acidente, por exemplo, lugares públicos como shoppings, praças, 

empresa onde trabalha, entre outros. Além disso, existem alguns aplicativos acoplados a 

ele, como exemplo pode-se citar o Twitpic, recurso este que possibilita o envio de fotos 

para o ambiente. 

Segundo [03] define que, desde sua criação em 2006 por Jack Dorsey, o twitter 

ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo. Algumas vezes é descrito 

como o "SMS da Internet". 

 

 

3.4 Linkedln 

 

O Linkedln é uma de rede social voltada para 

o domínio profissional e/ou corporativo.  O objetivo 

desta rede é permitir que cada membro possa se 

conectar com membros e/ou empresa em que trabalha ou com membros e/ou empresas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_mensagens_curtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfil_(comunidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey


do qual já tinha trabalhado. Desta forma, permitindo a criação de uma lista de contatos 

para a rede de conhecimento profissional.   

As pessoas de uma lista no LinkedIn são chamadas de “conexões”, e o uso desta 

lista pode ser utilizada para diversos fins.  Os empregadores podem buscar na lista 

candidatos compatíveis ao trabalho oferecido, por exemplo. 

Segundo o site oficial do LinkedIn
4
, o mesmo começou na sala de estar da co-

fundador Reid Hoffman, em 2002, mas foi lançado oficialmente em 5 de maio de 2003. 

No final do primeiro mês de funcionamento, o LinkedIn tinha um total de 4.500 

membros na rede e este número vem aumentando cerca de um milhão de novos 

membros a cada semana.  

A empresa é uma empresa privada e tem um modelo de negócios diversificado, 

com receitas provenientes de assinaturas do usuário, as vendas de publicidade e 

soluções de contratação. Com sede em Mountain View, na Califórnia, o LinkedIn 

também tem escritórios nos EUA, em San Francisco, Chicago, Nova York e Omaha, 

Neb Internacional LinkedIn escritórios estão localizados em Amsterdã, Dublin, 

Londres, Paris, Sydney, Toronto e Mumbai, na Índia. A equipe de gestão da empresa é 

composta por executivos experientes de empresas como Yahoo, Google, Microsoft, 

TiVo, PayPal e Electronic Arts. O CEO do LinkedIn é Jeff Weiner. Atualmente, o 

LinkedIn encontra-se disponível em seis idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 

Português e Espanhol. 

 

 

4. Redes Sociais para Educação 

 

Após toda a contextualização apresentada a respeito de redes sociais nos 

primeiros capítulos deste documento, torna-se mais fácil entender a especificação do 

domínio para este projeto, que especificamente manterá um foco nas redes sociais 

voltados para a educação.  

                                                           
4
 Site oficial do LinkedIn - http://www.linkedin.com/ 



A adoção de redes sociais para a educação passou a ser a realidade em muitos 

países, inclusive no Brasil. Esta inovação tecnológica permitiu aos docentes uma 

maneira inovadora, sobretudo para lidar com o compartilhamento do conhecimento e 

interesses em comuns através das trocas de mensagens e participações dos alunos 

durantes chats, fóruns, enquetes e interação mútua entre os alunos/professores. Desta 

forma, as redes sociais voltadas à educação, se bem utilizadas, podem acarretar uma 

série de benefícios, dentre os quais destacamos:  

i. Fácil acesso a informação; 

ii. Rápida propagação do conhecimento; 

iii. Fortalecimento dos vínculos sociais entre alunos e professores; 

iv. Interação e compartilhamento de experiências e idéias; 

v. Participação ativa dos alunos por meio de discussões e grupos de estudo 

para conduzi-los na construção de sua própria aprendizagem.  

 

O uso destas redes não altera o objetivo de aprendizagem, porém facilita a 

compreensão e introduz novas metodologias de ensino agregando mais valor à 

educação. Nos tópicos seguintes, iremos descrever de forma breve algumas redes 

sociais voltadas para educação, e para cada, há uma funcionalidade específica para sua 

melhor utilização. 

 

 

4.1 Até Passar 

 

A rede Até passar
5
 é uma rede social educacional focada para pessoas com foco 

em concursos púbicos. Para tal, o objetivo desta rede é permitir uma interação entre 

concurseiros através de troca de mensagens como também organizar seu plano de 

estudos, formar grupos de estudos de interesses comuns entre outros. 

 

                                                           
5
O AtéPassar é a maneira mais rápida e fácil de organizar os seus estudos para concursos públicos. O 

serviço é um ambiente interativo onde é possível compartilhar conhecimentos e aprender de forma 
colaborativa. http://atepassar.com/ 



 

 

Esta rede social é de grande valia quando se deseja gerenciar seu tempo e 

organizar disciplinas. Assim como todos os demais, o usuário pode criar e editar perfil e 

convidar amigos, contudo o objetivo principal desta rede é permitir que o indivíduo 

possa gerenciar de forma prática e organizada o seu tempo de estudo. Para tal, a respeito 

dessa finalidade o AtéPassar permite: 

i. Criar um plano de estudo definindo data de início e data de término. Nele 

é possível cadastrar e adicionar disciplinas. Para cada disciplina o 

estudante pode inserir assuntos e materiais. O ambiente mostra em forma 

de gráficos as horas estudadas e também um resumo geral do plano de 

estudos, esclarecendo quantas horas o estudante previa pra estudar, 

quantas ele realmente estudou a quantidade de questões resolvidas, seu 

percentual de acerto e a disciplina que foi mais estudada.  

ii. Agendar o estudo, o estudante poderá programar o momento para 

estudar, definindo datas, horário, disciplina, tipos de estudo (estudo 

individual, assistir aula presencial, em vídeo ou em áudio) indicando a 

periodicidade do programa (única vez, diariamente, semanalmente). 

iii. Compartilhar novidades por meio de outras redes sociais como facebook; 

iv. Verificar o desempenho em relação à média dos demais usuários do site; 

Figura 2: Página Inicial da rede social AtéPassar. 



v. Realizar anotações, comentários em vídeos-aulas, inclusive compartilhar 

para seus amigos e fazer download; 

vi. Participar e criar lista de grupos de estudos, blogs e fóruns; 

vii. Criar e responder simulados, assim como resolver questões de diversas 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

4.2  Mr. Student 

 

Um brasileiro de Minas Gerais criou uma rede que é hoje o maior ponto de 

encontro das repúblicas e estudantes do Brasil, a Mr Student
6
. Além do 

compartilhamento de informações para estudantes dos mesmos cursos, a rede permite 

registrar república, consultar bibliotecas, participar de campeonatos e até concorrer a 

prêmios.  A idéia deste ambiente é manter relações entre amigos novos e o reencontro 

com amigos do colégio e/ou faculdade. 
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 https://www.mrstudent.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Logo no cadastro de acesso a este ambiente, o usuário informa uma série de 

dados condizentes a sua vida estudantil, como nome da escola do ensino fundamental, 

ano de conclusão para o ensino fundamental e médio. Se o indivíduo mora em 

república, qual universidade que possui vínculo, entre outras. As principais 

funcionalidades identificadas para este ambiente foram: 

i. Criar e editar o perfil noticiando suas preferências e interesses, podendo 

utilizar fotos e vídeos para defini-lo; 

ii. Buscar, convidar e aceitar solicitação de amigos. O ambiente ainda 

apresenta uma lista de sugestões de amigos. 

iii. Cadastrar e participar de repúblicas/universidades podendo verificar se 

há vagas nelas; 

iv. Compartilhar vídeos e fotos; 

v. Participar de fóruns, eventos, chat, jogar e adicionar aplicativos; 

vi. Receber atualizações das repúblicas premiadas; 

vii. Pesquisar em bibliotecas do mundo; 

viii. Criar e publicar eventos. 

 

Figura 3: Página inicial da rede social educacional Mr Student. 



4.3  a.m.i.g.o.s 

Um exemplo de ambiente utilizado pelo C.E.S.A.R. desde novembro de 2006 é o   

a.m.i.g.o.s (Ambiente Multimídia para Integração de Grupos e Organizações 

Sociais).  Trata-se de um ambiente corporativo focado na gestão de conhecimento 

organizacional.  Em seu blog, “Dia a dia, bit a bit” [04] o idealizador do C.E.S.A.R. , 

Silvio Meira, relata sobre os significativos resultados com o uso deste ambiente: “...esta 

abordagem está suprindo as necessidades de cooperação, colaboração e 

compartilhamento do conhecimento dentro da organização. A utilização deste ambiente 

está permitindo a adição de características orientadas a pessoas em abordagens 

tipicamente orientadas a sistemas, tornando seu uso uma opção promissora e 

aproximando estas iniciativas de uma abordagem dinâmica para Gestão do 

Conhecimento”. E, para quem deseja utilizar a versão aberta do mesmo software está 

disponível na rede o ambiente oro-aro.  

Figura 4: Página de acesso ao ambiente oro-aro 



 

O oro-aro é uma ótima opção de ambiente para quem deseja manter relações 

sociais educacionais e compartilhar conhecimento. Para tal, foram identificadas 

funcionalidades das quais permitem: 

i. Criar e editar o perfil do usuário, mantendo informações pessoais, de 

interesse, profissional e de contato; 

ii. Adicionar amigos a sua lista de contatos, podendo inclusive importar 

contatos de demais contas de e-mail a ela; 

iii. Criar e participar de comunidades e projetos; 

iv. O usuário pode recomendar comunidades aos seus amigos e também, 

pode visualizar as comunidades que os amigos recomendaram para ele. 

v. Realizar publicações, estas estão dividas em quatro tipos: relato, notícia, 

discussão e aviso. O relato condiz com a publicação de uma experiência 

vivida que traz algum aprendizado. A notícia se trata da publicação de 

matérias de assunto em geral. Já a discussão só pode ser realizada no 

ambiente das comunidades, é através dela que são iniciados os debates e 

o momento de esclarecimento as dúvidas. Por fim, o aviso, este, é 

comumente utilizado para publicar recados rápidos com limite de 

caracteres. 

vi. Compartilhar arquivos o que incluem imagens, áudios, vídeos e textos 

como também bookmark pelo compartilhamento de links, sites, blogs, 

entre outros.   

vii. Trocar mensagens entre pessoas, comunidades; 

viii. Bater papo pelo ambiente 

 

 

 

 

. 

 

 



4.4 LearnCentral 

 

O LearnCentral possui diferenças no seu ambiente por permitir: anúncios 

informativos aos alunos; definição e obtenção de avaliação online com feedback e 

gerenciamento das notas com o monitoramento do progresso de cada aluno. A mesma é 

descrita como [05] “More than a social network or a learning community, this open 

environment enables those who are passionate about teaching and learning to improve 

their education experiences and inspire others do the same. In addition to social 

networking tools that allow you to connect with others and share content and best 

practices, LearnCentral gives you the tools to meet in real-time virtual rooms and even 

hold and attend events.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Página inicial do LearnCentral. 



4.5  Academia Follow Research 

 

Outra rede social usada para aplicações educacionais que não podemos deixar de 

descrever é a Academia Follow Research
7
. Esta permite que o membro compartilhe suas 

pesquisas e realize buscas por pesquisas de seu interesse podendo até entrar em contato 

com os demais pesquisadores. Entre o conteúdo encontrado nesta rede social incluem 

teses, dissertações, artigos de uma gama de variedade de conteúdos.  
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 http://www.academia.edu 

Figura 6: Página Inicial da rede social Academia.edu. 

http://www.academia.edu/


 

5. Produtos a serem desenvolvidos 

 

Como já foi citado anteriormente, o objetivo deste projeto é desenvolver redes 

sociais voltadas à educação, cujo desenvolvimento baseia-se em linhas de produtos de 

software. Inicialmente, apenas os produtos Academic Networking e Events Transmission 

foram idealizados para tal.  As funcionalidades destes irão ser descritas nos próximos 

tópicos. 

 

5.1 Academic Networking 

 

Este produto tem como principal objetivo desenvolver uma rede de 

relacionamentos, especificamente voltada aos pesquisadores, como intuito de auxiliá-los 

na busca de informações as suas pesquisas. As principais funcionalidades identificadas 

foram: 

i. Cadastro de pesquisador (dados pessoais e foto); 

ii. Cadastro de obras (artigos, teses, dissertações); 

iii. Cadastro de instituições de ensino/pesquisa (nome, descrição e logo); 

iv. Cadastro de grupos de pesquisa (nome, descrição, departamento e logo); 

v. Envio de mensagem entre pesquisadores e/ou grupos (texto e imagem); 

vi. Criação de conexão entre pesquisadores mediante a confirmação e 

especificação do nível da conexão.  “Amigos de faculdade?”,  “Trabalharam 

juntos?”, perguntas como estas são tidas como exemplo; 

vii. Bate-Papo entre pesquisadores conectados; 

viii. Ranking de obras (notas dadas pelos usuários com direito a comentário). 

 

 



5.2 Events Transmission 

 

Este produto tem como principal objetivo a divulgação de eventos, o que 

incluem congressos, encontros, palestras e cursos. Para tal, as principais funcionalidades 

identificadas foram: 

i. Cadastro do pesquisador (dados pessoais, área de interesse e foto); 

ii. Cadastro do Evento (nome, local, descrição, área relacionada); 

iii. Cadastro de Excursão para eventos cadastrados (responsável, evento 

relacionado, meio de transporte, custos, datas e hospedagem); 

iv. Envio de mensagem entre pesquisadores (texto e imagem); 

v. Criação de conexão entre pesquisadores mediante a confirmação e 

especificação do nível da conexão.  “Amigos de faculdade?”, 

“Trabalharam juntos?”, perguntas como estas são tidas como exemplo; 

vi. Bate-Papo entre pesquisadores conectados. 
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