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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: Trata-se do Evento de extensão ”Programa UEPG Abraça: Comportamentos Agressivos e a Influência 

das Mídias Sociais”, promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em parceria com Instituições de 

Ensino Superior de Ponta Grossa, no período de maio de 2019. Objetivou-se dialogar sobre as ameaças às 

Instituições de Ensino Superior e sobre os comportamentos agressivos bem como a influência das mídias sociais 

para a disseminação do pânico coletivo. Nessa perspectiva, foi proposto o debate em relação à rápida 

disseminação de informações sobre o assunto por meio das mídias sociais e da corroboração do pânico coletivo 
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causada pelas mesmas. O evento deu-se por meio de palestras expositivas realizadas por psicólogos e 

enfermeiros, contando com 118 participantes.  Conclui-se que o Evento de extensão contribuiu para o 

estabelecimento de diálogo e reflexão sobre o assunto e serviu também para a formulação de estratégias e 

ferramentas no combate do pânico coletivo no contexto universitário. 

 

Palavras-chave: Mídias Sociais. Saúde Mental. Universidades.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

PROGRAMA DE EXTENSÃO UEPG ABRAÇA 

PÚBLICO-ALVO  

Discentes, docentes e servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 

e Instituições de Ensino Superior de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa - Auditório Central. 

JUSTIFICATIVA  

Pôde-se afirmar que o período técnico-científico-informacional, mídias sociais, 

através das tecnologias da informação e comunicação, enquanto possibilidade de 

comunicação e informação, estão mudando a maneira como as pessoas se relacionam, 

aprendem e se comunicam (SANTOS, SANTOS; 2014). 

Neste contexto, é necessário refletir sobre a presença e influência das mídias sociais 

na educação, buscando identificar sua importância como ferramenta de comunicação e 

informação para o processo de ensino e aprendizagem, fenômenos que precisam ser pensados, 

em especial pelas instituições de ensino superior (BERGER; LUCKMANN, 2012). 

Sabe-se que nos últimos meses diversas universidades públicas vêm recebendo 

ameaças de atentados por meio de cartas e postagens em websites. Diante disso, as 

universidades têm tomado medidas que visam à prevenção de possíveis atentados. No entanto, 
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a propagação de informações sobre o tema por meio de redes sociais faz com que as 

informações se espalhem de maneira rápida, atingindo um grande número de pessoas e 

consequentemente colaborando para o pânico coletivo.  

Nessa perspectiva, o Programa UEPG Abraça, em parceria com Instituições de 

Ensino Superior de Ponta Grossa propuseram a realização do evento ”Programa UEPG 

Abraça: Comportamentos Agressivos e a Influência das Mídias Sociais 1ª Edição”, a fim de 

estabelecer local de debate sobre a influência das mídias sociais para o pânico coletivo no 

contexto das universidades. 

OBJETIVO 

Objetivou-se dialogar sobre as ameaças às Instituições de Ensino Superior e sobre os 

comportamentos agressivos bem como a influência das mídias sociais para a disseminação do 

pânico coletivo. 

METODOLOGIA 

Trata-se da realização do evento de extensão ”Programa UEPG Abraça: 

Comportamentos Agressivos e a Influência das Mídias Sociais 1ª Edição”, a partir do 

Programa UEPG Abraça, realizado no mês de maio de 2019, nas dependências do Auditório 

Central da UEPG, utilizando como metodologias: debate, palestras e mesa redonda, 

compostas por profissionais dos segmentos da psicologia e enfermagem vinculados a 

universidade e parceiros de outras Instituições de Ensino Superior de Ponta Grossa. 

De acordo com as metodologias propostas para a execução do evento, as atividades 

oferecidas foram: uma mesa redonda abordando as mídias sociais; bem como três palestras 

que abordaram comportamentos agressivos e pânico coletivo nas universidades. 

O evento foi destinado aos docentes, discentes, servidores da UEPG, profissionais de 

saúde, comunidade externa, educadores, entre outros e interessados na temática de saúde 

mental e mídias sociais, os quais deveriam estar previamente inscritos no evento. 

RESULTADOS 
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O Evento de extensão contou com a participação de 118 pessoas, sendo 107 ouvintes 

dentre profissionais de saúde, comunidade universitária e instituições parceiras. A equipe 

organizadora foi composta por 1 docente e 10 discentes. 

Os temas relevantes abordados por psicólogos e enfermeiros foram: As ameaças de 

massacres às Instituições de Ensino Superior em todo o Brasil; Disseminação rápida de 

informações através das mídias sociais; Linha tênue que separa o papel de informar atribuido 

às mídias sociais; Mídias Sociais; Pânico coletivo nas universidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O evento de extensão ”Programa UEPG Abraça: Comportamentos Agressivos e a 

Influência das Mídias Sociais 1ª Edição” contribuiu para estabelecer o diálogo e reflexão 

sobre a temática das mídias sociais e pânico coletivo dentro das universidades bem como a 

reflexão sobre o assunto, servindo de estopim para a formulação de estratégias e ferramentas 

no combate ao pânico coletivo no contexto universitário. 
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