Pró-Reitoria de Extensão / Diretoria de Programas e Projetos
Programa de Extensão Empoderamento e fortalecimento da mulher amazônica frente à violência
doméstica e familiar
Grande Área: Saúde da Mulher
Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Saúde, Direitos Humanos e Justiça
Coordenadora: Profa. Dra. Vera Lúcia de Azevedo Lima
O programa é organizado em torno de dois eixos: 1) a educação para o autoconhecimento; 2) o trabalho
como ferramenta libertadora. Estas linhas constituem o fundamento para elaborar um conjunto de
estratégias em torno da prevenção e da intervenção no campo das violências que ocorrem nos sistemas
familiares, destacando as mulheres como sujeitos das mesmas. As famílias, da nuclear aos arranjos pósmodernos são instituições clássicas em que as diversas formas de violência: física, psicológica,
patrimonial, sexual incidem contra mulheres; portanto, consideramos o esclarecimento às habitantes da
Amazônia Paraense, uma base para a elaboração das políticas públicas que o estado, por meio da
escola, das secretarias de saúde, educação, direitos humanos e assistência social. O estado, em conjunto
com a Universidade/Faculdades pode articular programas e projetos, cujos desenhos possibilitam a
prevenção e superação da violência doméstica. Assim, o objetivo geral desta proposta é informar,
sensibilizar, esclarecer e instrumentalizar as mulheres sobre as políticas públicas específicas que podem
proporcionar o empoderamento e o fortalecimento frente à violência familiar vivenciada no âmbito das
relações do dia a dia. O programa reúne docentes em uma equipe interdisciplinar: Dentista, Advogada,
Psicóloga, Enfermeira e Educador para realizar os objetivos e fomentar que as participantes adquiram
autonomia e inserção no mundo produtivo por meio da realização de cursos profissionalizantes em
parceria com o Serviço Nacional do Comércio (SESC) e a Delegacia da Mulher de Belém do Pará (DEAM).
Metodologicamente, os procedimentos incluem: levantar banco de dados, pesquisa bibliografia,
reuniões de planejamento, grupos de estudo, treinamento da equipe de discentes, seleção das
participantes, assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, facilitação de oficinas,
capacitação profissional, produção de relatório, cartilha e artigos. Os resultados esperados são
esclarecer às mulheres que as violências ocorridas nas famílias são formas de opressão que têm
diferentes matizes de gêneros relacionados às variações sociais e culturais; às orientações a que
masculino e feminino recebem das diversas instituições, especialmente família e escola. Deste modo,
romper com a socialização que induz a aprendizagem da violência requer praticar a ética do cuidado e
de gêneros, e também, novos processos de identificação que permitam a estruturação das ligações
entre o eu e o outro em base ao entendimento de ambos enquanto alteridades e diferenças.
Docentes:
1. Sheila Barbosa Paranhos – Faculdade de Enfermagem/ICS/UFPA
2. Liliane Silva do Nascimento- Faculdade de Odontologia/ICS/UFPA
3. Luanna Tomaz de Souza-Faculdade de Direito/ICJ/UFPA
4. Adelma do Socorro Gonçalves Pimentel-Faculdade de Psicologia/IFCH/UFPA
5. Lorena Santiago Fabini- Faculdade de Direito/UNIFESSPA
6. Evanildo Lopes Monteiro-Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional/ICED/UFPA
7. Genylton Odilon Rego-Faculdade de Educação/UFPA
Participante Externa:
1. Alessandra do Socorro Silva Jorge – DEAM
Bolsistas de Extensão: PIBEX/UFPA
1. Ádria Vanessa da Silva/Faculdade de Enfermagem/ICS/UFPA
Plano de Trabalho: Contribuindo para o fortalecimento e empoderamento da mulher em
situação de violência sob a ótica da Enfermagem.
2. Cyane Isabelle Evangelista Costa/ Faculdade de Medicina/ICS/UFPA
Plano de Trabalho: Contribuindo para o fortalecimento e empoderamento da mulher em
situação de violência sob a ótica do acadêmico de medicina.

Mestrandos:
1. Andrey Ferreira da Silva/Programa de Pós-graduação em Enfermagem/ICS/UFPA
2. Lidiane Xavier Sena/Programa de Pós-graduação em Enfermagem/ICS/UFPA
Voluntarias:
1. Alessandra Carla Baia dos Santos-Enfermeira, Docente da UNIFESSPA
2. Danielle Leal Sampaio- Enfermeira
3. Valquíria Rodrigues Gomes/Enfermeira
4. Gesiany Miranda Farias
5. Andre Ozela Augusto

