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RESUMO

O presente projeto implantou um núcleo de estudos da violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de Passos-MG, com sede na Delegacia da Mulher desta cidade.

Em um primeiro momento, em contato com a delegada da referida delegacia, através de entrevista, levantou-se a demanda da delegacia local. Para um levantamento de dados

preciso foi utilizado formulário aplicado à equipe daquela. O objetivo principal do núcleo é oferecer às mulheres um espaço de acesso e efetivação de direitos, além da

transformação da realidade social e familiar desse público. O atendimento é registrado em fichas de atendimento para elaboração de relatórios futuros e arquivados para

consultas quando necessário, baseia-se na orientação e exposição dos direitos das mulheres e, quando necessário, alguns casos são encaminhados para o NPJ (Núcleo de

Práticas Jurídicas) do Curso de Direito da UEMG-PASSOS. O projeto ainda tem como objetivo a realização de uma cartilha informativa sobre a Lei Maria da Penha, e os

mecanismos de defesa contra a violência doméstica e familiar. A Delegacia da Mulher de Passos cedeu três salas onde o atendimento jurídico é feito juntamente com uma

estudante do serviço social. É um atendimento sigiloso onde a mulher é protegida e tem suas informações resguardadas. São atendidas mulheres de qualquer faixa etária que

busquem apoio na Delegacia da Mulher de Passos e que tenham sofrido ou sejam alvo de violência doméstica e familiar. O projeto é fundamentado no art. 1º da lei 11.340/06, Lei

Maria da Penha, que busca criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Através de um protocolo de atendimento, construído com

base nos objetivos do projeto, este é realizado informando a vítima sobre seus direitos, sobre os caminhos da representação e sobre a possibilidade de conciliação, quando a

vítima de fato quer fazer a representação é encaminhada e atendida pela escrivã da Delegacia. Em média são atendidas 4 mulheres por semana.
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