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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo expender sobre o projeto de extensão Núcleo Maria da Penha, da                  
Universidade Estadual de Ponta Grossa (NUMAPE/UEPG), especialmente sobre o setor de Serviço Social do              
referido projeto. Para tanto, serão apresentados, através de revisão de literatura, como este setor atua, situado no                 
NUMAPE/UEPG, quais são as suas intervenções e objetivos desta. Além disso, integrando as reflexões sobre o                
Serviço Social do Núcleo, são apresentados algumas informações, advindas do banco de dados do projeto,               
referentes aos atendimentos realizados no segundo semestre do ano de 2019, como por exemplo, elementos               
quantitativos sobre o número de atendimentos realizados e encaminhamentos feitos, relacionados ao período             
supracitado. 
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O projeto ao qual o presente resumo está vinculado é o Núcleo Maria da Penha, da                

Universidade Estadual de Ponta Grossa (NUMAPE/UEPG). 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do NUMAPE/UEPG são mulheres em situação de violência, residentes           

na área de abrangência do projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O NUMAPE/UEPG desenvolve suas atividades somente no município de Ponta          

Grossa/PR, bem como nos distritos rurais da cidade citada, sendo eles: Itaiacoca, Piriquitos,             

Tibagi e Uvaia. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O NUMAPE/UEPG desenvolve suas atividades em sua sede, localizada no seguinte           

endereço: Avenida Maria Rita Perpétua da Cruz, s/nº - Oficinas, em Ponta Grossa/PR. 

JUSTIFICATIVA  

O NUMAPE/UEPG – Núcleo Maria da Penha, é um projeto de extensão vinculado à              

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), atua diretamente no atendimento e           

acolhimento das demandas de mulheres em situação de violência, no município de Ponta             

Grossa e em seus distritos. O Núcleo Maria da Penha de Ponta Grossa teve o início de suas                  

atividades em janeiro de 2018, oferecendo atendimento gratuito em três âmbitos, o do Serviço              

Social, jurídico e psicológico. 

Desta forma, visando o atendimento integral da mulher nas três áreas propostas, o             

NUMAPE/UEPG possui uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das três áreas           

acima citadas, sendo assim, uma Assistente Social, uma Psicóloga e uma Advogada, contando             

também com estagiários de cada área. 

Acerca da composição da equipe (TULLIO, DAINELLI e LAVORATTI, 2019) apud.           

(GELBCKE, 2012): 

 
Esta configuração da equipe se faz essencial ao desenvolvimento das atividades do            
NUMAPE/UEPG, considerando que “o trabalho multiprofissional consiste no estudo         
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de um objeto por diferentes disciplinas, sem que haja convergência entre os            
conceitos e métodos” (GELBCKE, et al. 2012, p. 33). Portanto, a equipe procura,             
através do atendimento das três áreas atuantes no Projeto, a integral proteção e             
efetivação de direitos da mulher em situação de violência. (TULLIO, A.;           
DAINELLI, S.I.; e LAVORATTI, C. 2019, p. 104) 

 
Quanto ao funcionamento do projeto, as atividades desenvolvidas consistem no          

“acolhimento às demandas de mulheres em situação de violência, concessão de informações e             

orientações àquelas que chegam ao Núcleo, bem como a solicitação de Medidas Protetivas de              

Urgência, com vistas à Lei Maria da Penha, além do acompanhamento psicológico, social e              

também ações socioeducativas em ambientes externos ao do NUMAPE/UEPG” (TULLIO,          

A.; DAINELLI, S.I.; e LAVORATTI, C. 2019, p. 104). 

Em síntese o atendimento no NUMAPE/UEPG, é direcionado às mulheres que           

sofreram ou sofrem violências, tendo suas ações pautadas na Lei Maria da Penha, a Lei               

11.340, de 7 de agosto de 2006. 

OBJETIVOS  

O NUMAPE/UEPG, possui como objetivo o atendimento das demandas de violências           

contra as mulheres, oferecendo à população de Ponta Grossa/PR, atendimento humanizado e            

de forma gratuita, buscando a integralidade no atendimento, o projeto conta com uma equipe              

multidisciplinar composta por profissionais do serviço social, do jurídico e da psicologia, ou             

seja, uma Assistente Social, uma Advogada e uma Psicóloga. 

A Assistente Social do projeto atua na garantia dos direitos das mulheres, visando não              

somente o fim da violência do caso específico que levou a mulher a procurar o serviço, mas                 

da retirada dessa mulher desse ciclo de violência. A da Assistente Social no Núcleo Maria da                

Penha se caracteriza a partir de uma intervenção humanizada, utilizando-se dos instrumentais            

técnico-operativos, e das dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas, na qual o          

profissional atua baseado na Lei de regulamentação da profissão e do Código de ética              

profissional, onde devem atuar na defesa intransigente dos Direitos Humanos e na superação             

de todas as formas de violência. Desta forma, “a formação e atuação do Assistente Social está                

em concordância com o caráter humanizado de atendimento a mulheres em situação de             

violência, o que torna esse profissional fundamental na composição da equipe multidisciplinar            

e no enfrentamento à violência contra a mulher.” (TULLIO, A.; DAINELLI, S.I.; e             

LAVORATTI, C. 2019, p. 103). 
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Desta forma, a Assistente Social realiza o acolhimento, e utilizando de escuta            

qualificada e de entrevista semiestruturada com o objetivo de obter um perfil socioeconômico,             

social, familiar, de habitação, renda, entre outros, a fim de compreender as demandas e possui               

as informações para tomar os encaminhamentos necessários para o atendimento e acolhimento            

integral das demandas. Se necessário realizando também o encaminhamento para as demais            

instituições e equipamentos da Rede de Proteção à Mulher em situação de violência. 

METODOLOGIA  

Para construção deste trabalho algumas metodologias foram utilizadas, tendo como          

universo da pesquisa o NUMAPE/UEPG. A fim de discorrer sobre a atuação do Serviço              

Social dentro do projeto, uma análise dos atendimentos realizados durante o segundo semestre             

do ano de 2019 foi realizada.  

Sendo a equipe do NUMAPE/UEPG multidisciplinar, os atendimentos realizados         

demandam diferentes metodologias e instrumentos técnicos de cada profissão. Ao primeiro           

contato com a mulher que busca os serviços do projeto, é realizado o acolhimento              

humanizado. Cada atendimento demanda de um olhar totalitário sobre a realidade de cada um,              

segundo Santos (2006, p. 40) o Serviço Social trabalha com redes de relações complexas              

sócio-político-culturais, e especificamente com seres humanos, mulheres e homens, crianças,          

adolescentes, jovens, velhos, que merecem ser tratados com dignidade. 

Durante o acolhimento, por meio dos instrumentais técnicos-operativos do Serviço          

Social, a Assistente Social é responsável por intervir na realidade social desta mulher.             

Utilizando a escuta qualificada, a profissional identifica o problema envolvido, o qual muitas             

vezes acaba por ser coletivo e demanda outros serviços da rede do município.  

Em casos onde é preciso recorrer a serviços de outras políticas públicas tais como:              

habitação, renda, pensão alimentícia, emprego, benefícios, entre outros, é necessário o           

encaminhamento da usuária para as instituições responsáveis.  

A intervenção profissional do Serviço Social perante a vítima de violência doméstica e             

familiar atende aos princípios contidos no Código de Ética da profissão. Princípios como a              

defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do autoritarismo, além da ampliação da              

cidadania. Como também a capacidade em transformar as informações mais acessíveis e            

garantir o acesso aos programas sociais e aos direitos de cada cidadão são fundamentos              

imprescindíveis da intervenção da profissão. 
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RESULTADOS  

Por meio da entrevista social, o setor de Serviço Social coleta os dados das mulheres               

atendidas no projeto e por conseguinte, observa as demandas individuais e coletivas de cada              

uma. Dessa maneira, são obtidas informações como: nome, como chegou ao           

NUMAPE/UEPG, tipo de atendimento (atendimento conjunto, individual, telefônico, visita         

domiciliar, acompanhamento de atendimento jurídico e atendimento pontual), procedimentos         

adotados e encaminhamentos. O registro destes dados é feito por meio de uma plataforma              

online do Gmail, o Google Forms.  

No segundo semestre do ano de 2019, o setor de Serviço Social atendeu 92 mulheres               

ao total, dos meses de julho até novembro. Ao mês de julho, 8 atendimentos foram feitos; em                 

agosto o total foi de 22 mulheres atendidas; setembro foram 28 atendimentos; 24             

atendimentos ocorreram em outubro e novembro foram 10 atendimentos ao total.           

Majoritariamente os atendimentos realizados ao ano de 2019 ocorreram devido a           

encaminhamentos de outros órgãos da rede, perfazendo um total de 69,8% por este meio. A               

demanda espontânea perfaz um total de 30,2% dos atendimentos.  

Dentro do projeto, o principal procedimento realizado, é o encaminhamento para           

outras instituições. Situações em que se faz necessário esta decisão de encaminhar a usuária,              

demandam capacidades de atuação que vão além do alcance do NUMAPE/UEPG, sendo            

assim é fundamental o conhecimento da rede e do fluxo que as instituições trabalham. Os               

principais encaminhamentos vão para o atendimento psicológico do projeto e para o setor de              

Direito, para que todos os direitos sejam garantidos sem prejuízos da integridade da mulher              

atendida.  

Para questões relacionadas à renda e ao trabalho, o NUMAPE/UEPG realiza 17,1%            

dos encaminhamentos para os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) do            

município. Os CRASs são unidades públicas advindas da política de assistência social, como             

um serviço contido na Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Consequentemente, quando a mulher entra com o pedido de questões como divórcio e             

pensão alimentícia, o projeto realiza o encaminhamento da mesma para o Núcleo de Prática              

Jurídica da UEPG, localizado no mesmo prédio do NUMAPE/UEPG. Tal ação abrange 19%             

dos encaminhamentos que são efetuados.  
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Em relação às usuárias atendidas no projeto, a faixa etária é majoritariamente entre 24              

a 41 anos. De acordo com os dados que a equipe obteve, 18,8% das mulheres que procuram o                  

atendimento possuem entre 36 a 41 anos de idade, sendo assim o maior público do núcleo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Realizadas as considerações dos itens anteriores evidencia-se a importância da          

inserção de profissionais do Serviço Social diante da questão da violência contra a mulher,              

para que, através das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da          

provisão, possam intervir diante da realidade de mulheres em situação de violência. 

Ademais, os dados apresentados referentes aos atendimentos do segundo semestre de           

2019, corroboram com o conceito da essencialidade da articulação em rede. Esta questão é              

afirmada com os números referentes aos encaminhamentos realizados pelo setor de Serviço            

Social do NUMAPE/UEPG: diversos são os encaminhamentos feitos à outras instituições do            

município, para a completude dos atendimentos do NUMAPE/UEPG, tendo em vista que as             

competências deste são limitadas. Portanto, tais limitações exigem a articulação em rede,            

questão que pode ser suprida através do exercício profissional da Assistente Social, visando a              

proteção integral de mulheres em situação de violência. 

APOIO 

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

ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF).  
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