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VISÃO



VISÃO
Garantir os direitos
que promovam o atendimentoque promovam o atendimento
em situação de violência
acolhimento com
sejam asseguradas
desvinculação do agressor

direitos de mulheres, desenvolvendo ações
atendimento gratuito para as que estejamatendimento gratuito para as que estejam

violência e que necessitam da proteção e
serviço especializado, para que lhes

asseguradas a tutela de seus direitos, além da
agressor.



MISSÃO
Acolher e apoiar
doméstica e vulnerabilidadedoméstica e vulnerabilidade
atendimento jurídico,
articulado à rede
condições estabelecidas
Defensoria Pública
gratuita.

mulheres em condição de violência
vulnerabilidade social e econômica prestandovulnerabilidade social e econômica prestando
jurídico, psicológico, social e pedagógico
rede de atendimento paralelamente as

estabelecidas pelo Conselho Superior da
Pública do Paraná para assistência judiciária



AÇÕES
• Assistência

• Assistência

• Atendimento

• Triagem• Triagem

• Ações

• Acompanhamento

• Reuniões

atendimento

violência

• Divulgação

órgãos

Assistência jurídica;

Assistência educativa;

Atendimento psicológico;

Triagem e orientação;Triagem e orientação;

civis;

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;

Divulgação dos atendimentos à rede: com reuniões em vários

órgãos da rede;



AÇÕES
• Divulgação

espaços

públicas

• Campanhas• Campanhas

detentas

• Arrecadação

• Realização

socialização

• Produção

mulheresmulheres

Divulgação do trabalho do NUMAPE na comunidade em

espaços como: feiras, supermercados, parques e praças

públicas entre outros;

Campanhas de arrecadação de produtos higiênicos paraCampanhas de arrecadação de produtos higiênicos para

detentas do sistema penitenciário;

Arrecadação de livros para oficinas de leitura para mulheres;

Realização de oficinas de leitura para mulheres como meio de

socialização e compartilhar;

Produção de documentários com relatos de experiências por

mulheres que vivenciaram tal situação;mulheres que vivenciaram tal situação;



AÇÕES • Trabalho

gratuitos

• Ações

bairros

• Oficinas• Oficinas

tema;

• Fortalecimento

• Divulgação

• Organização

discussão

mini cursos

Trabalho de recuperação da auto estima com os serviços

gratuitos de manicure, corte de cabelo e maquiagem;

de sensibilização/conscientização da população em

bairros periféricos por meio de palestras;

Oficinas nas escolas públicas com material didático sobre oOficinas nas escolas públicas com material didático sobre o

Fortalecimento da rede de proteção.

Divulgação da “Lei Maria da Penha”.

Organização de eventos, produção de trabalhos científicos:

discussão de textos, livros, participação em eventos, palestras

cursos.



AÇÕES
• Capacitação

mulheres

• Campanhas

doméstica

• Eventos

• Palestras

• Palestras

doméstica

• Ações• Ações

Capacitação de policiais militares para o atendimento de

mulheres vítimas de violência doméstica;

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;Ações articuladas com a rede de assistência especializada;



AÇÕES

ATENDIMENTOATENDIMENTO

ENTRE

2020

ATENDIMENTO DE 37.450 MULHERESATENDIMENTO DE 37.450 MULHERES

JANEIRO DE 2018 A ABRIL DE



Equipes multidisciplinares 
áreas de Conhecimentoáreas de Conhecimento

Direito, Serviço Social, Psicologia e Pedagogia

Equipes multidisciplinares nas 
áreas de Conhecimentoáreas de Conhecimento

Direito, Serviço Social, Psicologia e Pedagogia



NÚCLEOS DE ATENDIMENTOATENDIMENTO



DIFICULDADES DIFICULDADES 
ENCONTRADAS



• Atendimento policial tardio das chamadas

• Necessidade de espaço com salas individuais

espaços existentes;

• Móveis e equipamentos para as salas;• Móveis e equipamentos para as salas;

• Dificuldade para estabelecer metodologia

em algumas escolas;

• Dificuldade em conseguir voluntárias para

experiências de mulheres que sofreram violência

chamadas em caso de violência doméstica;

individuais para o atendimento e melhorias nos

metodologia para a divulgação do serviço do NUMAPE

para a produção de documentário sobre as

violência e superaram;



• Dificuldades para criar uma rede de compartilhamento de pastas por meio de um 

sistema de informatização unificada, para melhor organização dos arquivos e ações 

protocoladas; 

• Dificuldades com o sistema de informatização, devido a utilização de LINUX por • Dificuldades com o sistema de informatização, devido a utilização de LINUX por 

algumas IES de maneira que o que o Projudi não aceita o protocolo das ações por 

outro programa;

• Falta de veículos para as visitas e atendimentos de emergência;

• Conseguir um horário adequado para realizar palestras para mulheres 

trabalhadoras;trabalhadoras;

• Dificuldade de acesso à área rural com evidencia de violência doméstica;

Dificuldades para criar uma rede de compartilhamento de pastas por meio de um 

sistema de informatização unificada, para melhor organização dos arquivos e ações 

Dificuldades com o sistema de informatização, devido a utilização de LINUX por Dificuldades com o sistema de informatização, devido a utilização de LINUX por 

algumas IES de maneira que o que o Projudi não aceita o protocolo das ações por 

Falta de veículos para as visitas e atendimentos de emergência;

Conseguir um horário adequado para realizar palestras para mulheres 

Dificuldade de acesso à área rural com evidencia de violência doméstica;



BENEFÍCIOS



• Atendimento de 37.450 (janeiro 2018 a abril

acolhimento, apoio e orientações socioeducativas

• Adesão de diferentes e novos parceiros às

• Intervenção positiva na vida de mulheres• Intervenção positiva na vida de mulheres

• Afastamento de mulheres do lar em virtude

• Encaminhamento de mulheres para tratamento

• Encaminhamento de mulheres para apoio

• A participação em eventos que propiciou

teórico e prático da equipe;teórico e prático da equipe;

abril de 2020), mulheres diretamente com o

socioeducativas;

às ações do núcleo;

mulheres em situação de violência doméstica;mulheres em situação de violência doméstica;

virtude da violência;

tratamento psicológico;

apoio jurídico;

propiciou a troca de experiências e enriquecimento



• Alcance positivo da divulgação dos serviços

• Aprovação de bolsistas do NUMAPE em

tratando da respectiva temática;

• Estabelecimento de parcerias com prefeituras• Estabelecimento de parcerias com prefeituras

municipal;

• Atendimento de mulheres na área rural;

• Desvinculação da vítima do agressor;

• Oferta de atendimento gratuito e de qualidade

doméstica;doméstica;

serviços e da atuação do NUMAPE;

em cursos de Pós-Graduação (Mestrado)

prefeituras e outros órgão da rede de assistênciaprefeituras e outros órgão da rede de assistência

qualidade para as mulheres vítimas de violência



• Sensibilização da sociedade quanto ao

doméstica;

• Divulgação da oferta do serviço de proteção

• Punição e reeducação de agressores;• Punição e reeducação de agressores;

• Inserção de mulheres no mercado de trabalho

• Efetivação da Lei Maria da Penha e o reconhecimento

• Orientação sobre as ofertas de empregos

recomeço;

• Produção de pesquisas, estudos, material• Produção de pesquisas, estudos, material

em eventos, oficinas entre outros.

ao fato da existência plural da violência

proteção e apoio às mulheres;

trabalho;

reconhecimento de suas ações;

empregos para mulheres que decidiram pelo

material científico e de divulgação, participaçãomaterial científico e de divulgação, participação



MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NOS 
KITS DE MERENDA ESCOLAR 
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO NOS 
KITS DE MERENDA ESCOLAR 



CARTÃO DIGITALCARTÃO DIGITAL



DIVULGAÇÃO COM ORIENTAÇÕESDIVULGAÇÃO COM ORIENTAÇÕES



LIVESLIVES



OBRIGADA
PROFª DRª SANDRA CRISTINA FERREIRA
Coordenadora do programa Universidade Sem Fronteiras 

OBRIGADA
CRISTINA FERREIRA

Coordenadora do programa Universidade Sem Fronteiras 


