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Resumo: 
O Elos é um projeto de extensão do Curso de Jornalismo da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) que busca trazer informações e notícias sobre os direitos 
humanos e tem como público principal as escolas públicas da cidade. A pesquisa 
tratou da difusão do Elos nas redes sociais, tendo como base para a análise as 
publicações no Instagram do projeto desde 2019, quando teve sua primeira 
postagem, até maio de 2020. No total, foram 30 postagens sobre os seguintes 
temas: gênero (9), raça (5), ações do projeto (5), violência (4), política (2), direitos 
humanos e sociais (3) e saúde (2). Além de textos, o Elos também publica fotos, 
vídeos e podcasts sobre direitos humanos. O Instagram do projeto funciona como 
meio para difundir as produções. Em relação aos formatos, a grande maioria dos 
conteúdos publicados são informativos em forma de notícia (15), mas também 
constam textos de divulgação de ações e eventos do projeto (7), colunas produzidas 
por pessoas externas ao projeto (5) e podcasts (3). Na análise das publicações do 
Elos no Instagram no período considerado, observou-se pouca interação nas 
primeiras postagens, porém, já no início de 2020, o projeto realizou postagens mais 
regulares e ampliou as interações do público, embora ainda sejam registrados 
poucos comentários. A média de interações para cada postagem é de 30 curtidas, 
mas há publicações que alcançam mais de 60 interações. O Elos busca não postar 
somente fotos na sua página do Instagram, mas também vídeos e artes produzidos 
pelos próprios integrantes da equipe, dinamizando as formas de difundir conteúdos 
de direitos humanos. 
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