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Resumo: A violência doméstica ou familiar contra a mulher é uma violação aos direitos humanos, 
portanto, é necessário combatê-la com políticas públicas adequadas. Nesse contexto, surge a lei nº 
11.340/06, que determina o atendimento especializado à mulher em situação de violência doméstica 
ou familiar. Nesse sentido, o NUMAPE/UEPG, composto por uma equipe interdisciplinar de Direito, 
Serviço Social e Psicologia, desenvolve o atendimento a essas mulheres. Dos atendimentos 
resultaram dados que possibilitam várias análises, assim, o objetivo geral desta pesquisa é realizar o 
comparativo entre os dados utilizados pela equipe jurídica entre os atendimentos do primeiro 
semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, para isso foi necessário observar quais pontos do 
atendimento jurídico se destacavam, apontar as principais diferenças entre os semestre e analisar os 
dados. Utilizou-se a pesquisa quanti-qualitativa, por meio de análise documental. Como referencial, 
apropriou-se de Bianchini (2018), Cunha e Pinto (2014). Pode-se concluir que o número de 
atendimento cresceu consideravelmente no primeiro semestre de 2019, diversificando o perfil dos 
atendimentos, dos agressores e dos pedidos de medidas em relação ao primeiro semestre de 2018.
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Núcleo Maria da Penha da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

1 Bolsista graduanda em Direito; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Direito; 
smbartmeyer@gmail.com.
2 Bolsista graduando em Direito; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Bacharelado em Direito; 
gabrielbcsilva07@gmail.com.
3 Advogada bolsista; Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais;  Pós Graduanda em Penal e 
Processo Penal com Ênfase em Prática Jurídica; balsanobruna@gmail.com.
4 Coordenadora; professora doutora do Departamento de Direito Processual da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa; mcrbaranoski@gmail.com.



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 

Mulheres, em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social, em 

situação de violência doméstica ou familiar, residentes em Ponta Grossa, Paraná, 

que precisem de atendimento psicossocial e/ou jurídico e a comunidade do 

Município de Ponta Grossa, através de ações socioeducativas e de prevenção à 

violência contra a mulher. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa e os distritos de Guaragi, Itaiacoca, Piriquitos e Uvaia.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Prédio do Núcleo de Prática Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (NPJ-UEPG); Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); Centros 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); escolas estaduais e 

municipais; sindicatos, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); terminal 

central de ônibus; praças públicas; Fórum Estadual de Ponta Grossa; Delegacia da 

Mulher.

JUSTIFICATIVA

A violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema enfrentado 

pela sociedade brasileira e uma violação aos direitos humanos. (BIANCHINI, 2018). 

Buscando coibi-la e erradica-la foi criada a Lei Maria da Penha, Lei n°11.340/06 

(BRASIL, 2006). A lei supracitada, traz no seu artigo 8°, o atendimento especializado 

da mulher em situação de violência, objetivando efetivar o disposto, implementou-se 

através da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, o Projeto de 

Extensão Núcleo Maria da Penha, atuando desde 2018 (NUMAPE/UEPG). O 

atendimento realizado por este projeto é multidisciplinar e humanizado, com as 

áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social e busca, como previsto na Lei Maria da 

Penha, a proteção dos direitos humanos e efetivação da justiça. (CUNHA; PINTO, 

2014).
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OBJETIVOS

Os objetivos do NUMAPE/UEPG são: prestar atendimento jurídico gratuito 

na defesa e proteção dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar na cidade de Ponta Grossa atendidas pelo Núcleo; prestar atendimento 

psicológico às mulheres atendidas pelo Núcleo; orientar mulheres vítimas de 

violência da existência e forma de acesso à rede de proteção à mulher na cidade de 

Ponta Grossa; desenvolver ações socioeducativas buscando contribuir para: a 

divulgação da Lei Maria da Penha, a articulação e mobilização social de prevenção e 

combate à violência doméstica e familiar na cidade de Ponta Grossa; desenvolver, 

no contexto do Núcleo, atividades de pesquisa científica e divulgação dos resultados 

por meio de organização e participação em eventos, científicos ou não, sobre 

violência doméstica e familiar contra à mulher.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos do NUMAPE/UEPG, num primeiro momento, é 

realizado o acolhimento em conjunto da mulher para a compreensão ampla das 

necessidades que a atendida apresenta, bem como são coletados os dados 

pessoais da mesma para o seu registro, preenchimento do banco de dados do 

projeto e manutenção do contato. 

Caso a mulher apresente demandas específicas, será ofertado o 

atendimento individualizado com cada profissional. O atendimento contínuo, 

humanizado e especializado da mulher em situação de violência é, também, 

diferencial do projeto. Os profissionais atuam para que os direitos da mulher sejam 

garantidos, até que seja rompido o ciclo da violência ou que até que mulher decida 

cessar o atendimento.

Como a violência é um fenômeno que envolve dinâmicas que nem sempre 

chegam ao NUMAPE/UEPG, o projeto também se dispõe a atuar na comunidade, 

realizando palestras, oficinas, atividades de panfletagem e sensibilização sobre a 

violência contra a mulher, a respeito dos direitos humanos e sobre a rede de 

proteção existente no município de Ponta Grossa, desenvolvendo as ações 

socioeducativas previstas no projeto. 
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RESULTADOS

Ao final do primeiro semestre de 2018, sendo esse o primeiro semestre de 

atuação do NUMAPE/UEPG, pode se obter os seguintes dados quanto ao 

atendimento jurídico realizado:

Dentre os meses de Janeiro/2018 à Junho/2018, foram realizados 39 

atendimentos. Desses meses, o que apresentou maior demanda foi o mês de junho, 

com 13 atendimentos. Conforme a tabela abaixo:

Mês Primeiro Semestre de 2018 Primeiro Semestre de 2019

Jan 0 4

Fev 5 15

Mar 8 22

Abr 9 26

Mai 4 17

Jun 13 18

TOTAL 39 102

Acredita-se que o aumento significativo do atendimento em junho de 2018 

pode corresponder ao tempo que levou para o projeto se fixar como referência no 

campo de atendimento à mulher. Quanto a queda do atendimento no mês de 

jan/2019, pode se explicar pelo fato da população acreditar que o NUMAPE/UEPG 

não estaria atendendo no período de recesso da UEPG. 

Com relação aos agressores, no primeiro semestre de 2018, em 98% dos 

casos o agressor é do sexo masculino; 45% dos casos é o atual marido, e em 33% é 

o ex-marido. Já no primeiro semestre de 2019, em 90,4% dos casos o agressor 

pertencia ao sexo masculino, sendo que 30% o agressor é o atual marido e em 10% 

é o ex-marido. Pode-se observar que outros perfis de agressores chegaram ao 

atendimento em 2019. Os demais 60% dos agressores correspondem aos casos de 

agressores filhos, sogros, mães etc.
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Em todos os casos atendidos no primeiro semestre de 2018 foi identificado 

a violência psicológica, a seguir a de maior incidência foi a violência física, seguida 

da patrimonial, moral e sexual. Em 2019, não houve significativa alteração dos 

resultados. 

De janeiro a junho de 2018, em 40% dos casos foi solicitada a medida 

protetiva de urgência, sendo que 28% das mulheres atendidas já possuíam a 

medida e em 6% dos casos as mulheres decidiram por pensar sobre pedir a medida 

e retornar posteriormente ao NUMAPE/UEPG. Quanto aos demais atendimentos, ou 

a mulher não quis realizar o pedido de medida protetiva ou não era o perfil de 

atendimento do projeto.

Já no primeiro semestre de 2019, em 24% dos casos foi solicitada a medida 

protetiva e em 24% dos casos as mulheres já haviam solicitado a medida por outro 

órgão. Observa-se, que diferente do primeiro semestre, houve um queda 

proporcional ao número de medidas solicitadas pelo NUMAPE/UEPG, apesar do 

crescente número de atendimentos. Isso se justifica porque em alguns casos do 

primeiro semestre de 2019, as mulheres preferiram pensar sobre pedir a medida, 

correspondendo a 19% dos casos atendidos. Quando houve o retorno da atendida,  

não foi registrado pela equipe se as mesmas haviam optado ou não por realizar a 

medida. Como no mesmo período de 2018, algumas mulheres optaram por não 

solicitar a medida e outras não se enquadraram no atendimento do NUMAPE/UEPG.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, considera-se que no primeiro semestre de 2019, os 

números de atendimento quase triplicaram em relação aos atendimentos no mesmo 

período de 2018. Esse aumento pode ser explicado devido a maior divulgação que o 

projeto recebeu neste ano e a estabilização do projeto como referência na rede de 

proteção, assegurando cada vez mais os direitos humanos e efetivando a justiça.

O aumento no número dos atendimentos, por óbvio, leva a uma diversificação 

nos tipos de caso atendidos, o que refletiu nos dados apresentados acima. Assim, a 

proporcional diferença dos pedidos de medidas protetivas do primeiro semestre de 

2018 e o primeiro semestre de 2019 pode-se explicar em razão do aumento do 
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número de mulheres onde o pedido de medida protetiva não se aplicava, onde não 

havia a violência e que decidiram refletir sobre o pedido.

Quanto às violências identificadas, os números não possuem uma variedade, 

sempre se destacando a violência psicológica como a mais identificada pelos relatos 

das atendidas. Quando se fala do perfil dos agressores, o sexo de maior registro, em 

ambos os semestres, foi o masculino. Porém, no primeiro semestre de 2018 foram 

atendidos, em sua maioria, casos de agressores maridos ou ex-maridos, enquanto 

que em 2019 se apresentaram números menores para esses indicadores em razão 

de que outras relações, que também configuram violência doméstica ou familiar. 

Também se destacou a necessidade de contabilizar os retornos das atendidas 

quando optaram por refletir sobre o pedido, diferenciando os casos em que o retorno 

foi para solicitar a medida protetiva ou não.

Entende-se as limitações desta pesquisa, de maneira que, não pretendeu-se 

esgotar a temática, pois a análise de dados diferentes e metodologías diferentes 

poderiam levar a resultados diversos.

APOIO

Universidade sem Fronteiras e Fundação Araucária. 
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