
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: GABRIELA OLIVEIRA ARANTES

TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA CIDADE DE PASSOS

AUTORES: CAMILLA SILVA MACHADO GRACIANO, GABRIELA OLIVEIRA ARANTES, CAMILLA SILVA MACHADO GRACIANO, EVANDRA BARROS PEREIRA SOUZA, GABRIELA OLIVEIRA

ARANTES, GIEDRI ROSA DA SILVA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, MULHER, SERVIÇO SOCIAL.

RESUMO

O presente instiga ao conhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Passos/MG e seus desdobramentos. Tem o objetivo de implantar na Delegacia

da Mulher desta cidade um núcleo de estudos sobre a violência , por um programa de extensão, com foco na violência doméstica e familiar contra a mulher. A relevância social do

projeto está na possibilidade de contribuir para a execução de políticas públicas voltadas à proteção e atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, através dos

relatórios sociais produzidos nos atendimentos do serviço social e, visa oferecer um espaço que propicie a efetivação de direitos, promoção da cidadania e a transformação da

realidade social e familiar de mulheres vítimas de violência, por ser um espaço com ênfase na inclusão social.  A metodologia tem uma abordagem dialética para a compreensão

da demanda atendida na Delegacia da Mulher, buscando na entrevista com a Delegada de Polícia conhecer as necessidades do universo atendido para direcionar as ações de

extensão do Direito e do Serviço Social nesse espaço. A violência praticada contra as mulheres é uma violação à dignidade humana. Assim, a Lei Maria da Penha visa assegurar

os direitos e aplicação de medidas efetivas para proteger as mulheres e punir os agressores, contando com um procedimento processual diferenciado, para dar maior rapidez às

medidas de assistência e proteção e o projeto visa o fortalecimento da rede de proteção desse público, promovendo a reflexão de temas como: violência, cidadania, inclusão

social, gênero, acesso a direitos, entre outros, contribuindo para a atuação profissional, para a formação cidadã, gerando impacto na formação acadêmica dos alunos envolvidos. 

O conhecimento dos estudos socioeconômicos produzidos no projeto e encaminhados aos órgãos de defesa competentes pode trazer um avanço na defesa dessa demanda pela

criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo este um objetivo do projeto.
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