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Resumo: Objetivou-se relatar o evento de extensão “A Saúde Mental e a Comunidade UEPG: Ações de 

Prevenção e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”. O evento utilizou como metodologias: palestras e 

mesas redondas compostas por pesquisadores, professores e profissionais especializados no campo da saúde 

mental. Participaram do evento 113 pessoas, dentre ouvintes e equipe organizadora. Os principais temas 

abordados foram: Programa UEPG Abraça; Saúde Mental dos Universitários; Programa de Acolhimento 

Relacionado ao Uso de Álcool e Outras Drogas; Ações em Saúde Mental na Comunidade; Experiências e 

Projetos para a qualidade de vida da comunidade universitária; Contribuição dos Programas de Residência 
Multiprofissional; Rede de Atenção Psicossocial de Ponta Grossa. Conclui-se que o evento de extensão 

contribuiu com a sensibilização e discussão de políticas públicas de saúde mental e a atuação da universidade 

diante da problemática do uso de álcool e outras drogas, enfrentamento de transtornos mentais e prevenção do 

suicídio. 

                                                
1  Acadêmica Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 

jussanymiranda@gmail.com 

2  Docente Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 

suvienscoski@hotmail.com 

3 Docente Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 

luciane.pcabral@gmail.com 

4 Coordenadora do Projeto de Extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Enfermagem; 

larasmessias@gmail.com  

 

 

mailto:luciane.pcabral@gmail.com


17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

Palavras-chave: Saúde Mental. Universidade. Educação em Saúde.  

 

NOME DO PROGRAMA 

Programa de Extensão UEPG Abraça. 

PROJETO VINCULADO  

Projeto UEPG Abraça: Compartilhando Saúde Mental com a Comunidade. 

PÚBLICO-ALVO  

Na tentativa de contribuir com a saúde mental dentro da universidade elaborou-se o 

Programa UEPG Abraça, destinado aos docentes, discentes e agentes da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa e Teatro PAX. 

JUSTIFICATIVA  

Atualmente, nota-se a importância dada à organização de serviços/eventos que 

oferecem cuidados frente à saúde mental da comunidade universitária. A difusão desses 

serviços de saúde mental deve-se a Primeira Conferência Internacional sobre Saúde Mental 

Estudantil, que teve como finalidade elaborar programas e projetos que pudessem servir de 

modelo às universidades de todos os países (CASTRO, 2017). 

Ressalta-se que um dos fatores que dificulta o tratamento e prevenção de 

transtornos mentais nos estudantes é a comunicação deficitária entre diferentes serviços de 

suporte e alunos. As universidades precisam aumentar os investimentos em serviços e 

programas relacionados à orientação, acompanhamento, aconselhamento e encaminhamento 
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de estudantes, identificando quais as necessidades dentro de suas políticas atuais relacionadas 

(CERCHIARI et al., 2005). 

Frente a esta temática e preocupada com as demandas de saúde mental junto à 

comunidade universitária, o Programa UEPG Abraça surgiu como uma iniciativa da gestão 

(2018-2022) da Reitoria da UEPG. Assim, o evento de extensão “A Saúde Mental e a 

Comunidade UEPG: Ações de Prevenção e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”,  

vêm de encontro com a necessidade em disseminar o conhecimento, bem como em 

sensibilizar a população em relação a problemática do uso/abuso de álcool e outras drogas, 

prevenção do suicídio e enfrentamento dos transtornos mentais, como ansiedade e depressão 

no âmbito das universidades. 

OBJETIVO 

Relatar o evento de extensão “A Saúde Mental e a Comunidade UEPG: Ações de 

Prevenção e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”.  

METODOLOGIA 

Trata-se do relato do evento de extensão ”A Saúde Mental e a Comunidade UEPG: 

Ações de Prevenção e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”, a partir do Programa 

UEPG Abraça, realizado no mês de novembro de 2018, nas dependências do Teatro PAX, 

utilizando como metodologias: palestras e mesas redondas compostas por pesquisadores, 

professores, profissionais especializados no campo da saúde mental da UEPG e parceiros 

externos. 

Para a execução do evento foram promovidas: três mesas redondas que abordaram a 

saúde mental dos universitários e comunidade; bem como quatro palestras que abordaram os 

programas e projetos referentes à qualidade de vida e saúde no âmbito da UEPG e instituições 

parceiras. 

O evento foi destinado aos docentes, discentes, agentes universitários, profissionais 

de saúde, comunidade externa, educadores, serviço social, entre outros, e interessados na 

temática de saúde mental e álcool e outras drogas, os quais deveriam estar previamente 

inscritos no evento. Com o término do evento ”A Saúde Mental e a Comunidade UEPG: 
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Ações de Prevenção e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”, um questionário foi 

entregue aos ouvintes participantes, com a finalidade de avaliar o impacto e a qualidade deste 

evento. 

RESULTADOS 

O Evento de extensão contou com a participação de 113 pessoas, sendo 95 ouvintes 

dentre profissionais de saúde e comunidade universitária. A equipe organizadora foi composta 

por 3 docentes e 15 discentes. 

Conforme o Quadro 1, os temas relevantes abordados por psicólogos, enfermeiros, 

assistentes sociais e educadores foram: Programa UEPG Abraça; Programa de Acolhimento 

Relacionado ao Uso de Álcool e Outras Drogas; Ações em Saúde Mental na Comunidade; 

Experiências e Projetos para a qualidade de vida da comunidade universitária; Contribuição 

dos Programas de Residência Multiprofissional; Rede de Atenção Psicossocial de Ponta 

Grossa, direitos humanos, sustentabilidade, educação e cultura de paz. 

Quadro 1 – Programação desenvolvida no evento 

Ministrantes Título da atividade ministrada Instituição 

Ana Paula Almeida Rocha 

Ohata – Assistente Social 

Mesa Redonda: Rede de Atenção Psicossocial de 

Ponta Grossa, direitos humanos, sustentabilidade, 
educação e cultura de paz. 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Ponta Grossa. 

Camila da Silva Eidam de 

Lima- Psicóloga 

Mesa Redonda: A Saúde Mental dos Universitários. Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa. 

Profª. Drª. Christina Fadel 

Profº. Dr. Edmar Miyoshi 

Mesa Redonda: Experiências e Projetos para a 

qualidade de vida da comunidade UEPG. 

UEPG 

Luciane Patricia Andreani 

Cabral- Enfermeira 

Palestra: Contribuição dos Programas de Residência 

Multiprofissional. 

UEPG/HURCC 

Filipe Rebelo - Psicólogo Palestra: Acolhe USP- Programa de Acolhimento 
Relacionado ao Uso de Álcool e Outras Drogas. 

USP 

Laís Mariana da Fonseca- 

Enfermeira 

Palestra: Ações em Saúde Mental na Comunidade. USP 

Prof. Dr. Nei Salles Filho Palestra: Me deixe em Paz (?). UEPG 

Fonte: Programa UEPG Abraça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O evento de extensão ”A Saúde Mental e a Comunidade UEPG: Ações de Prevenção 

e Acolhimento Programa UEPG Abraça 1ª Edição”, contribuiu com a sensibilização e 

discussão de políticas públicas de saúde mental e a atuação da universidade diante da 

problemática do uso de álcool e outras drogas, enfrentamento de transtornos mentais e 

prevenção do suicídio. A instituição preocupada com essas questões descritas utilizou também 

o evento para apresentar o ambulatório de saúde mental UEPG, com vistas ao acolhimento e 

acompanhamento psicossocial da comunidade universitária, de forma humanizada. 
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