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   Nesse contexto, surge o Arqhacks, um
projeto que tem como objetivo proporcionar
dicas e tutoriais interativos, rápidos, didáticos e
eficientes, afim de sanar dúvidas e agregar
conhecimento para o estudante.
    Por meio das plataformas do instagram
(arq.hacks.lmp), do canal do youtube (Arq
Hacks) e através do site (www.lmpufpb.com) o
Arqhacks se propõe a transmitir o contéudo
gratuitamente para quem tiver interesse.
       O projeto é coordenado pelo professor Dr.
Carlos Nome e conta com a participação de
sete estágiários, estudantes do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFPB.
          

     Redes sociais e de entretenimento, como
Instagram, Facebook e Youtube são uma
ótima maneira de difundir conhecimento rápido
e acessível. Sendo assim, vários canais se
utilizam dessas plataformas para gerar
contéudo educacional.
       Na esfera da arquitetura e construção civil,
onde há uma grande demanda por conteúdo
na área de softwares, como Autocad, Revit,
Archicad, Photoshop etc, têm-se a
necessidade de se buscar por tutoriais de
qualidade que supram as dúvidas de
estudantes, técnicos, arquitetos, engenheiros
ou qualquer pessoa que busque por
conhecimento.

INTRODUÇÃO
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       "A tecnologia move o mundo". A frase de
Steve Jobs faz alusão ao importante impacto
que a tecnologia causa para a sociedade e
para o indíviduo, ao ponto de um smartphone
se tornar uma extensão de seu próprio corpo,
e lá, é o lugar onde várias de suas
informações, seus principais gostos e seus
melhores momentos são registrados e
catalogados, dia após dia.
     Nesse âmbito, a internet funciona como
uma grande "enciclopédia de bolso", onde há
diversos conteúdos e tutoriais sobre
absolutamente tudo (desde como dar um nó
de gravata a coisas impossíveis,  como
modelar no software rhinoceros, por exemplo).         
         

1.2 OBJETIVOS1.1 JUSTIFICATIVA



     A metodologia do Arq Hacks segue 5
conceitos básicos:
- Relevância: O contéudo tem o objetivo de
agregar conhecimento e sanar dúvidas
frequentes aos estudantes. Para garantir a
qualidade nas publicações, a proposta da
dica/tutorial é apresentada, anteriormente, ao
coordenador e a equipe do ArquiHacks, afim
de encontrar erros e propor melhorias;
- Velocidade: As dicas e os tutoriais são feitos
para serem processados de forma rápida. Os
vídeos têm a duração de 1 a 4 minutos e são
feitos a partir de softwares de edição de vídeo
e imagem;

1.3 METODOLOGIA
- Interatividade: Os vídeos são propostos com
pausas após cada etapa da instrução, de
modo que o internauta possa chegar ao
resultado junto ao tutorial, além disso, os
comentários estão abertos afim de expor
dúvidas;
- Intuitividade: O vídeo é dividido em etapas,
essas, são acompanhadas por legendas que
seguem o processo do tutorial;
- Acessibilidade: O conteúdo é postado duas
vezes por semana (vídeos às quartas e dicas
às sextas) no instagram @arq.hacks.lmp, no
site www.lmpufpb.com e no canal do Youtube
(Arq Hacks).
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por sua vez, possui grande relevância, visto
que conta com diversas informações
referentes ao LM+P e ao ArqHacks. Já o canal
do youtube direciona os vídeos diretamente
para os usuários que pesquisam por esse tipo
de conteúdo, afim de aprender os hacks e
sanar suas dúvidas.
          

     Como já foi dito, o ArqHacks possui três
plataformas para difundir o conteúdo: a página
no instagram @arq.hacks.lmp, o site
www.lmpufpb.com e o canal do Youtube (Arq
Hacks).
      O principal meio, e o que há mais interação
por parte dos internautas é o instagram que
conta com  mais  de  1200  seguidores; O  site,

O ARQHACKS

Instagram
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O INSTAGRAM
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     O instagram recebe acessos de várias
pessoas diariamente. Através do estudo de
engajamento vimos que a maior parte dos
internautas estão na faixa de 18-24 anos.
       Há seguidores de diversas cidades do
país e até mesmo do exterior. A maior parte se
encontra em João Pessoa e Campina Grande.
         Através dos gráficos vimos que o horário
com mais acessos ao instagram são às
21horas, porém se chegou a conclusão que o
mais conveniente e o que rende melhor
engajamento são às 17horas da tarde.
        Em Julho de 2020, foi proposto uma
campanha para captação de seguidores para a
página, além de uma forma de torná-la mais
interativa, através disso, conseguimos
quadruplicar o número de seguidores (de 330
à 1360) em um pouco mais de um mês e gerar
conteúdos, quase diários no instagram. A
página possui um crescimento exponencial
que vai de 15 a 60 seguidores novos todos os
dias.
          



OS STORIES

     Os stories são uma ótima maneira de gerar
conteúdo para o instagram. Duram apenas
24horas, mas podem ficar salvos nos
destaques do  perfil.  É  algo  "despretencioso''
          

e que pode abordar vários temas, como esse,
que nos ensina sobre a sigla LEED, que é
bastante utilizada na arquitetura sustentável.
Esse foi o  primeiro  stories  com  conteúdo  do
          

ArqHacks, e funcionou bem: das 120 pessoas
que o abriram, 100 viram o conteúdo até o
final.
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       A proposta desses stories foi abordar o
decreto nº 10.306 que estabelece o uso do
BIM em projetos a partir de 2021. É um
assunto que ainda gera muitas dúvidas, por
isso sua escolha. Esse stories teve
aproximadamente 180 visualizações.
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AS DICAS

      As dicas foram desenvolvidas para auxiliar
os estudantes, tanto no uso de softwares como
na vida acadêmica. Indo desde de dicas de
produtividade até de atalhos de softwares.  
     Através da análise de engajamento foi visto
que as dicas que são feitas em formato de
"carrosel" geram mais interação por parte dos
usuários (curtidas, compartilhamentos,
salvamentos etc).
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35 likes;
1 comentário;
4 compartilhamentos;
18 salvamentos

        Ao modelar no Revit, há a necessidade
de se buscar por famílias específicas para seu
projeto, Sendo assim, essa dica serve de
apoio, para que o estudante se utilize desses
sites para procurar por suas famílias.

5.1 20 SITES PARA
BAIXAR FAMILIAS
GRATUITAS NO REVIT
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22 likes;
0 comentários;
3 compartilhamentos;
4 salvamentos

        Essa dica serve para muitos usuários do
revit que possuem limitações em suas
máquinas ou querem otimizar seu tempo da
modelagem no software. As dicas são
acompanhadas pela legenda do post que
especifica os tópicos.

5.2 11 DICAS PARA PARA
MELHORAR A VELOCIDADE
DA MODELAGEM NO REVIT
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       Entender os materiais e acabamentos é
fundamental para um bom projeto
arquitetônico, sendo assim, foram listados 8
dos principais acabamentos para piso,
abordando suas características, seus usos etc.

88 likes;
1 comentário;
3 compartilhamentos;
21 salvamentos

5.3 8 PRINCIPAIS TIPOS
DE ACABAMENTOS DE
PISOS
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      Os vídeos tutorial são o principal conteúdo
produzido no ArqHacks, através deles,
buscamos solucionar dúvidas frequentes aos
usuários dos softwares comumumente
utilizados na arquitetura, como Photoshop,
Illustrator, Revit, Excel, Archcad,  Autocad  etc.
      Os "Hacks" foram feitos de forma intuitiva 
 e eficiente, com duração de 1 a 4 minutos.

OS VÍDEOS TUTORIAIS
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120 views;
15 likes;
0 comentários;
0 compartilhamentos;
1 salvamentos.

    O percurso virtual é uma importante
ferramenta de apresentação de projeto. Sendo
assim, a proposta do tutorial é ensinar o
estudante a gerar um vídeo para apresentar as
fachadas de seu edifício.
        

6.1 TUTORIAL PERCURSO
VIRTUAL REVIT
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(duração: 3minutos)



     Esse hack traz essa ferramenta super
imersiva para quem quer dar aquela
caprichada em seu projeto. A Realidade Virtual
do Revit é mais simples do que parece, basta
apenas você está logado em sua conta da
autodesk e renderizar na núvem seguindo
essas configurações. Após o processo e só
gerar o QR Code ou copiar o link, e você terá
sua vista totalmente imersiva em VR.

6.2 REALIDADE VIRTUAL
NO REVIT

153 views;
26 likes;
1 comentário;
3 compartilhamentos;
4 salvamentos.
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(duração: 1min e 30 seg)



322 views;
44 likes;
16 comentários;
32 compartilhamentos;
6 salvamentos.

     O intuito desse hack é fazer com que os
estudantes possam levar seu projeto para a
realidade aumentada. Basta seguir esses
passos e imergir sua edificação em uma obra
ou até mesmo na mesa de seu escritório. 

6.3 REALIDADE AUMENTADA:
REVIT- AUGIN
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(duração: 3min e 05 seg)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

informação   para   a  troca   de  conhecimento,
geração de conteúdo na internet, como
funciona a rede social, suas diretrizes, sua
forma de ganhar engajamento etc.
       Além do mais, cada post gerou um
aprendizado para quem o fez, desenvolvendo
assim, as habilidades em softwares,
conhecimentos gerais na arquitetura, edição
de vídeo e photoshop.
        O ArqHacks cresce diariamente, com a
captação de 15 a 60 novos seguidores todos
os dias. Sendo assim, vimos o potencial da
página.

      O ArqHacks se mostrou uma importante
ferramenta de educação para arquitetura, que
vai muito além da universidade. Ele está
presente no bolso de cada um de nossos
seguidores e pode ser acessado por qualquer
pessoa, a qualquer momento. O conteúdo
gerado auxilia diversos alunos do Brasil inteiro,
e a cada dia que passa, ganhamos cada vez
mais, novos seguidores.
    Como aprendizado, o ArqHacks
desenvolveu habilidades de trabalho em
equipe, diálogos, trocas de ideias e gerou boas
amizades entre os participantes. Se entendeu
a      importância      das       tecnologias       de
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