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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo tratar sobre o atendimento do Núcleo Maria da Penha, Projeto de                  
Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa - NUMAPE/UEPG, especificamente do setor de Serviço              
Social, relacionando-o à rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência. São apresentados,                
além do público alvo, abrangência e local de execução do Projeto, são descritos a equipe multidisciplinar que                 
compõe o NUMAPE/UEPG, bem como suas metodologias de trabalho. Além do atendimento cotidiano do Núcleo à                
mulheres em situação de violência, é abordada também a importância do trabalho preventivo realizado pelo mesmo                
em parceria com outros órgãos públicos do município e outros projetos de extensão da universidade. Nos resultados                 
da pesquisa, é tratado sobre a importância da articulação com a rede de proteção para o setor de Serviço Social do                     
Núcleo, a partir da instrumentalidade da profissão. Serão apresentados dados do setor de Serviço Social em relação                 
aos atendimentos, bem como as principais demandas e encaminhamentos, para explicitar a importância do trabalho               
em rede. Por fim é percebida a essencialidade do trabalho em rede para o atendimento do NUMAPE/UEPG e como                   
este contribui à plena efetivação dos direitos da mulher. 

Palavras-chave: Trabalho em Rede. Violência Contra a Mulher. Serviço Social.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo das atividades do NUMAPE/UEPG são mulheres em situação de            

violência doméstica e familiar do município de Ponta Grossa/PR. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Desde o início de suas atividades, o NUMAPE/UEPG desenvolve suas atividades           

somente no município de Ponta Grossa/PR, podendo ser estendidas à outros municípios da             

região dos Campos Gerais, conforme a demanda. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades do Projeto são realizadas em sua sede, localizada no seguinte endereço:             

Avenida Maria Rita Perpétua da Cruz, s/nº - Oficinas (ao lado da Justiça do Trabalho), em Ponta                 

Grossa/PR. 

JUSTIFICATIVA 

O Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é um Projeto de               

Extensão da referida Universidade, que atua desde Janeiro de 2018 no município de Ponta              

Grossa/PR. Presente também em outras sete Universidades estaduais do estado do Paraná,            

realiza suas atividades sob a supervisão da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino             

Superior (SETI), sendo financiado através do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF). 

Atualmente, a equipe do NUMAPE/UEPG é composta pelo edital 009/2019, que           

dispõe sobre o resultado de seleção e convocação de profissionais e acadêmicos para atuarem no               

Projeto, sendo eles: uma Advogada, uma Assistente Social, uma Psicóloga, além de uma             

estagiária de graduação de cada uma das áreas presentes no Projeto (Direito, Psicologia e              

Serviço Social). Também possui em atuação como extensionista, um acadêmico do curso de             

Direito. 

O Projeto supracitado possui suas atividades voltadas ao atendimento à mulheres em            

situação de violência doméstica e familiar do município de Ponta Grossa/PR, sendo um             

integrante da rede de proteção e atendimento à mulheres que encontram-se em tal conjuntura.              

Desenvolve seu trabalho pautado nas disposições da Lei 11.340, de 7 de Agosto de 2006,               

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que prevê a violência contra a mulher              

como uma violação dos Direitos Humanos. 

OBJETIVOS 
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Dentre os objetivos do Projeto, destaca-se como objetivo principal o atendimento às            

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Tal objetivo é aliado a outros objetivos               

do projeto, a exemplo da proteção da mulher em situação de violência, requerimento de Medidas               

Protetivas de Urgência, aplicação da Lei Maria da Penha, acompanhamento das mulheres            

atendidas e destaque ao objetivo de retirá-las das violências vivenciadas, que muitas vezes             

ocorrem de maneira cíclica e por repetidas ocasiões. 

Também é essencial para o cumprimento de tais objetivos, a articulação, aproximação            

e trabalho com a rede de proteção e atendimento à mulheres em situação de violência no                

município, sendo o NUMAPE/UEPG um dos componentes da rede, a ser explorada nos itens a               

seguir. 

Ademais, outro objetivo do Projeto é o compromisso com o enfrentamento à violência             

contra a mulher. Este objetivo, em sua maioria, é atingido através de ações externas ao trabalho                

cotidiano do NUMAPE/UEPG, por meio de ações socioeducativas com a comunidade local,            

levando questões e discussões acerca da temática violência contra a mulher, bem como sobre a               

Lei Maria da Penha. 

METODOLOGIA 

Considerando que a equipe do NUMAPE/UEPG é composta por profissionais e           

estudantes das áreas do Direito, Psicologia e Serviço Social, estes integram a equipe             

multidisciplinar do Projeto. Tal configuração se faz essencial, considerando que “o trabalho            

multiprofissional consiste no estudo de um objeto por diferentes disciplinas, sem que haja             

convergência entre os conceitos e métodos” (GELBCKE, et al. 2012, p. 33). 

Portanto, a equipe do NUMAPE/UEPG, dentro de suas especificidades e competências           

de cada profissão, busca realizar, através do atendimento multidisciplinar, o atendimento à            

usuária que procura por seus serviços. Este trabalho já ocorre durante o acolhimento desta              

mulher, sendo um momento que: 

Não se limita ao ato de receber alguém, mas a uma seqüência de atos dentro de um                 
processo de trabalho. Envolve a escuta social qualificada, com a valorização da            
demanda que procura o serviço oferecido, a identificação da situação problema, no            
âmbito individual, mas também coletivo. (SANTOS, 2006. p. 11). 
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Durante o acolhimento é possibilitada a identificação da demanda, bem como os            

possíveis procedimentos a serem adotados. Quanto ao trabalho do profissional de Serviço            

Social, inserido no NUMAPE/UEPG, este é responsável por intervir na realidade social desta             

mulher, compreendendo-a para além das demandas relacionadas à situações de violência que a             

usuária possa apresentar. 

Muitas das intervenções necessárias ultrapassam as competências do NUMAPE/UEPG,         

a exemplo de questões pertinentes à habitação, renda, emprego, dentre outras, sendo            

fundamental o encaminhamento da usuária aos serviços competentes. Para que tais           

encaminhamentos possam ser realizados, é fundamental o contato e a aproximação com outros             

órgãos do município que compõem e realizam o atendimento a tais demandas. 

Ademais, o trabalho em rede também possui sua essencialidade quanto às atividades            

socioeducativas desenvolvidas pelo NUMAPE/UEPG. Nestas ocasiões, a equipe do Projeto          

frequentemente é solicitada para participar de atividades promovidas por outros órgãos, bem            

como, ao promover tais atividades, convida órgãos da rede a estabelecerem parcerias com o              

Núcleo. 

RESULTADOS 

Podemos compreender o conceito de rede como “(...) idéia de articulação, conexão,            

vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de         

serviços/ações/programas, para garantir a atenção integral aos segmentos vulnerabilizados.”         

(LAVORATTI, 2013, p. 131). Posto isto, é reafirmado o quão fundamental se faz o trabalho em                

rede para o NUMAPE/UEPG, ao passo que este realiza diversos encaminhamentos aos órgãos             

da rede, bem como recebe encaminhamentos para desenvolver seu trabalho com mulheres que já              

foram atendidas por outros órgãos, e que possam ser incluídas no atendimento do Projeto. 

Dessa maneira, diversas foram as atividades em que o setor de Serviço Social esteve              

presente e que estiveram relacionadas à rede local de proteção e atendimento à mulheres em               

situação de violência. Em um primeiro momento, vale ressaltar a relação entre o setor e a rede,                 

quanto aos encaminhamentos realizados: durante o primeiro semestre de 2019, foram realizadas            

26 Entrevistas Sociais com mulheres que buscaram os serviços do NUMAPE/UEPG. 
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A Entrevista Social “é o momento de articular o maior número possível de informações              

sobre a situação apresentada, possibilita fazer a tipificação da violência e o diagnóstico da              

situação.” (WOTTER, 2015, p.40). Através do reconhecimento da realidade da usuária e da             

identificação da demanda, são observados os possíveis encaminhamentos a serem realizados.           

Dos números citados anteriormente, em 23 dos 26 casos foram realizados encaminhamentos a             

órgãos da rede local, segundo dados do atendimento do setor de Serviço Social do              

NUMAPE/UEPG, afirmando o quanto o trabalho articulado à outros órgãos é fundamental ao             

exercício profissional da Assistente Social. 

Os principais encaminhamentos se concentram à Delegacia da Mulher, Juizado de           

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Anexos da Comarca de Ponta Grossa, ao               

Núcleo de Prática Jurídica da UEPG, ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania               

(CEJUSC), à serviços de saúde, aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e              

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), dentre outros. 

Para além dos encaminhamentos, a articulação da rede também ocorre nas ações            

socioeducativas realizadas, a exemplo: durante os dias 16, 17 e 18 do mês de Maio do presente                 

ano, foram realizadas atividades voltadas ao enfrentamento às violências contra crianças e            

adolescentes, atividade promovida por outro Projeto de Extensão da UEPG, que reúne diversos             

profissionais dos mais variados órgãos, sendo o NUMAPE/UEPG convidado à participar. Para            

tanto, o setor de Serviço Social esteve presente em quatro reuniões com os órgãos convidados,               

articulando-se para as atividades nas datas supracitadas. Ao realizar das atividades, mais de 100              

pessoas foram atingidas pelo Serviço Social do Núcleo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista as abordagens dos itens anteriores, podemos destacar a importância do             

exercício profissional da Assistente Social no NUMAPE/UEPG. Sendo esta aliada ao trabalho            

de órgãos da rede de proteção e atendimento à mulher em situação de violência do município de                 

Ponta Grossa/PR, somam forças para garantir a plena efetivação dos direitos dessa mulher,             

compreendendo-a para além das demandas que esta apresenta, relacionadas à situações de            

violência. 
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Apesar de ser apresentada somente uma pequena amostra da importância do trabalho em             

rede para o Serviço Social do NUMAPE/UEPG, esta já demonstra o potencial que a articulação               

com a rede possui em multiplicar o alcance do atendimento. Ademais, demonstra o quanto tais               

dados podem ser explorados em pesquisas posteriores. 

APOIO 

Agradecemos à Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e ao            

Programa Universidade Sem Fronteiras (USF). 
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