


SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CIÊNCIA 

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – SETI 



VISÃO 
 

Garantir os direitos de mulheres em situação de 

violência  e que necessitam da proteção e 

acolhimento com serviço especializado 

assegurando a tutela de seus direitos e a  

desvinculação do agressor. 
 

 

 



MISSÃO 
 

 

Acolher e apoiar gratuitamente mulheres em situação de 

violência doméstica e vulnerabilidade social e econômica, 

prestando orientação jurídica, psicológica, social e 

pedagógica articulada à rede de atendimento. 



AÇÕES 
 

• Campanhas de conscientização sobre a violência 

doméstica; 

• Eventos em diversos lugares públicos no dia da mulher; 

• Palestras sobre a importância da Mulher na sociedade; 

• Palestras em escolas públicas sobre o tema  violência 

doméstica; 

• Ações articuladas com a rede de assistência 

especializada; 

• Encaminhamento para cursos de capacitação; 
 

 



AÇÕES 
 

• Assistência social; 

• Assistência jurídica; 

• Assistência educativa; 

• Atendimento psicológico; 

• Triagem e orientação; 

• Acompanhamento de processos criminais e audiências; 

• Reuniões para a articulação e ampliação da rede de apoio e 

atendimento de mulheres em situação de risco devido à violência 

doméstica; 

  



AÇÕES 
 

• Trabalho de recuperação da auto estima com os serviços gratuitos de 

manicure, corte de cabelo e maquiagem; 

• Ações de sensibilização/conscientização da população em bairros 

periféricos por meio de palestras; 

• Oficinas nas escolas públicas com material didático sobre o tema;  

• Divulgação da população “Lei Maria da Penha”. 

• Organização de eventos, produção de trabalhos científicos: discussão 

de textos, livros, participação em eventos, palestras mini cursos.  



Equipes multidisciplinares na 
áreas de Conhecimento 

Direito, Serviço Social, Psicologia e Pedagogia 



Execução  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ –  UEM  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE – UNIOESTE  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OSTE – UNICENTRO  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR  



INVESTIMENTO 

 

 

R$1.353.400,00 (HUM MILHÃO, 

TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS 

MIL E QUTROCENTROS REAIS)  
 

 

 



 

 

ATENDIMENTO ATÉ 

SETEMBRO 2021 
 

12.800 MULHERES  
 

 
 

 

 



OBRIGADA! 


