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Resumo: O Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e a Adolescência (NEPIA) 

objetiva, através do desenvolvimento de suas ações, favorecer a formação profissional de seus integrantes. Essas 

ações são voltadas ao estudo, a pesquisa sistemática e continuada de temas de relevância social e que emergem no 

enfrentamento das questões sociais do cotidiano, que afetam crianças, adolescentes e suas famílias e a assessoria 

aos municípios da Região dos Campos Gerais. No presente resumo, serão relatadas brevemente, algumas das 

atividades desenvolvidas pelo Núcleo, bem como a proposta de outras a serem realizadas no ano de 2019, as quais 

foram formuladas a partir das diretrizes pedagógicas do NEPIA. No que se refere a metodologia, destacam-se o 

desenvolvimento metodológico específico dos sub-projetos realizados e/ou em fase de execução durante o referido 

ano.  
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Universidade Estadual de Ponta Grossa; Serviço Social.  
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Universidade Estadual de Ponta Grossa; Direito.  
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Grossa; Serviço Social,  rai.chagas.14@gmail.com.  
4  Coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e a Adolescência; 

Professora adjunta do Dep. de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lavoratti@yahoo.com.br.  



2  

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG  

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária  

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas advindas da 

extensão universitária”  

PÚBLICO-ALVO   

A ações desenvolvidas pelo NEPIA são voltadas à comunidade acadêmica, à profissionais da 

Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violências, bem como à 

comunidade em geral.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

O Projeto trabalha com 19 municípios da Região dos Campos Gerais – PR, os quais são: São João 

do Triunfo, Palmeira, Porto Amazonas, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Tibagi, 

Reserva, Imbaú, Telêmaco Borba, Ventania, Pirai do Sul, Ortigueira, Curiúva, Arapoti, 

Jaguariaíva e Sengés 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

As atividades do Projeto em 2019 estão sendo desenvolvidas no município de Ponta Grossa – PR, 

sede da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA  

O Núcleo de Estudo, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre a Infância e a Adolescência - 

NEPIA, do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR existente desde 

1996 objetiva trabalhar com temáticas e atividades extensionistas que proporcionam a vivência de 

experiências interdisciplinares durante o processo de formação universitária, constituindo-se em 

um espaço privilegiado de construção coletiva de conhecimentos destinados a realimentar a prática 

profissional e ensino/pesquisa/aprendizagem. (LAVORATTI et al., 2014)  

O NEPIA desenvolve-se através da pesquisa sistemática e continuada de temas de 

relevância social e que emergem no enfrentamento das questões sociais do cotidiano que afetam 

crianças, adolescentes e suas famílias. (LAVORATTI et al., 2014)  

As atividades do Núcleo são operacionalizadas através de eventos, capacitações, 

assessorias, propiciando uma formação profissional cidadã, baseadas no respeito à dignidade 

humana, aos direitos sociais e em práticas éticas-teórico-metodológicas mediadas pela pesquisa e 

reflexão sobre a realidade concreta. Além de constituir como espaço diferenciado de formação 
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onde o ensino, a extensão e a pesquisa não são concebidas como atividades separadas por critérios 

burocráticos e institucionais, mas são realizadas de forma realmente indissociáveis.  

(LAVORATTI et al., 2014)   

 

OBJETIVOS  

O objetivo do NEPIA é possibilitar aos seus integrantes, nos diferentes espaços 

ocupacionais, o conhecimento e compreensão da realidade social, inserindo-o no processo 

ensino-aprendizagem, construindo conhecimentos e experiências coletivamente que solidifique 

a qualidade de sua formação, mediante o enfrentamento de situações presentes na ação 

profissional.   

No presente resumo, serão elencados ainda, os objetivos de algumas ações 

desenvolvidas e em andamento coordenadas por sub-projetos: A IV Semana de Enfrentamento 

às Violências contra Crianças e Adolescentes, a qual teve por objetivo fortalecer a rede de 

proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, além de propiciar conhecimentos aos 

profissionais e à comunidade no que tange à proteção à crianças e adolescente; o Projeto de 

Intervenção: Socialização das informações contidas no Protocolo de  

Atendimento às vítimas de violência do  Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - 

HURCG/ UEPG, cujo o objetivo central é disseminar em linguagem acessível as informações 

contidas no Protocolo pertinentes aos usuários do serviço; por fim destaca-se o Projeto 

“Tecnologia Social para a Proteção das Crianças e Adolescentes Vítimas de Violências”, o qual 

objetiva instrumentalizar as equipes escolares (professores, pedagogos, diretores, dentre outros 

profissionais) do município de Ponta Grossa através da criação de um aplicativo sobre formas 

de violências sofridas pelas crianças e adolescentes, fluxos de encaminhamento e atendimento 

a possíveis situações vivenciadas por esses profissionais. 

METODOLOGIA  

Como uma das ações do NEPIA no ano de 2019 foi organizada de 15 a 20 de maio a IV 

Semana de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, evento alusivo ao 18 de 

maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração sexual de crianças e adolescentes. O 

evento foi destinado aos profissionais da área da educação, assistência social, saúde, segurança 
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pública e à comunidade em geral, e teve como objetivos: discutir sobre o trabalho em rede no 

município de Ponta Grossa-PR, mobilizar a comunidade para a busca dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, propiciar o  acesso às informações, abrangendo formas de denúncia, até a 

proteção às vítimas e responsabilização dos agressores e proporcionar um momento para reflexão 

a respeito dos desafios no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes.   

Em relação ao Projeto de Intervenção: Socialização das informações contidas no Protocolo 

de Atendimento às vítimas de violência do  Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - 

HURCG/ UEPG, objetivo deste projeto de intervenção é disseminar as informações contidas no 

Protocolo, tendo em vista que, este documento é de linguagem técnica e voltado ao corpo 

profissional do hospital, a socialização das informações presentes no Protocolo em uma linguagem 

mais acessível à população, parte do pressuposto da democratização e garantia de direitos dos 

usuários.  

 No Protocolo, são definidos os conceitos, a tipificação e a natureza das violências interpessoais 

contra crianças/adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Além de elencar características que 

possibilitam a identificação de vítimas de violência física, sexual, psicológica, e negligência. Este 

documento, é um avanço no que se refere ao atendimento às vítimas de violência, além de definir 

um fluxo específico para o atendimento às vítimas de violência sexual, estabelece prerrogativas 

desde o processo de acolhimento das vítimas, a questão do sigilo e do respeito à privacidade das 

mesmas, o atendimento clínico adequado com a identificação e registro de lesões encontradas, a 

solicitação de exames para que se possa avaliar possíveis doenças sexualmente transmissíveis 

causadas pela violência sexual, bem como a indicação de medicamentos antirretrovirais para 

profilaxias das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e anticoncepção de emergência 

(UEPG, 2016). Desta forma, avalia-se que a socialização dessas informações, para além do corpo 

técnico profissional do hospital, é de extrema importância, por que os/as próprios/as usuários/as 

podem reivindicar ao procurarem o serviço.  

A metodologia aplicada para execução do projeto, será através do estabelecimento de 

parcerias interdisciplinares para o tratamento dos dados presentes no Protocolo a serem 

traduzidos para uma linguagem acessível. Em seguida, será elaborado um material didático 

educativo com as informações necessárias aos usuários (vídeos, cartilhas, panfletos), que por 

sua vez será implantado e divulgado em possíveis espaços do Hospital Universitário Regional 
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dos Campos Gerais - HURCG/ UEPG (sala de espera, TVs localizadas nos quartos dos usuários, 

etc).  

Já em relação ao Projeto “A Tecnologia Social para a Proteção das Crianças e Adolescentes 

Vítimas de Violência”, o mesmo visa o uso da tecnologia social para a proteção das crianças e 

adolescentes em situação de violência, instrumentalizando as equipes escolares da rede municipal 

e estadual de educação infantil, ensino fundamental e médio da cidade de Ponta Grossa, através 

da criação de um aplicativo  que auxilie na compreensão sobre formas de violências sofridas pelas 

crianças e adolescentes e de enfrentamento e encaminhamentos a possíveis situações vivenciadas 

por esses profissionais.  

 A utilização da tecnologia para enfrentar o grave problema social que é a violência contra 

crianças e adolescentes, pode significar um grande avanço para proteger os direitos das mesmas. 

Nessa perspectiva, a proposta da tecnologia social defende o desenvolvimento e utilização de 

tecnologias para inclusão social, com base na compreensão de que homens e mulheres devem estar 

envolvidos em um constante processo de ação e reflexão, de modo que a interação entre indivíduo 

e tecnologia permita expressar ações que valorizem uma sociedade mais justa, inclusiva e 

sustentável. (JESUS e COSTA, 2013, p. 20).   

A partir da revisão de literatura o projeto pretende pesquisar sobre formas de criação de 

aplicativos, além de estabelecer parcerias interdisciplinares, para criação de um aplicativo para 

uso da equipe escolar, nomeado NÃOVIOLE, que será utilizado enquanto um mecanismo 

facilitador de acesso a informações e busca de alternativas para o enfrentamento de violências 

contra crianças e adolescentes.  

RESULTADOS  

As diversas ações desenvolvidas pelo NEPIA (palestras, oficinas, mobilizações 

comunitárias) atingiram nesse ano um elevado número de pessoas no primeiro semestre (cerca 

de 7 mil entre profissionais de diversas áreas e a comunidade em geral) levando informações 

sobre as formas de violência e informações da Rede de Proteção do município de Ponta Grossa. 

Além disso evidencia-se a capacitação e aprimoramento de uma formação tanto teórica, quanto 

no exercício da prática profissional dos acadêmicos que atuam no Núcleo, com enfoque no olhar 

interdisciplinar e no trabalho em rede intersetorial para o enfrentamento das violências.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Avalia-se que o desenvolvimento das atividades do NEPIA, não só vem alcançando seus 

objetivos, como também avança em relação aos mesmos, extrapolando os muros da 

Universidades e de fato contribuindo, principalmente no que se refere à proteção de crianças e 

adolescentes. Para além das possibilidades reais já existentes, percebe-se que o Núcleo busca 

novos desafios, através de inovações e desenvolvimento de novas e possíveis atividades, 

reforçando o seu caráter de construção coletiva de conhecimentos destinados a realimentar a 

prática profissional de ensino/pesquisa/aprendizagem.  

APOIO  

Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais - PROEX/UEPG - Fundação Araucária.  
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