
PROJETO AGREGADOR

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER



Participação



Contextualização1



Linha do Tempo

• Identificação dos 

desafios sob a 

ótica da vítima e 

dos agentes 

públicos

• Alinhamento das 

expectativas do 

projeto

30/01/2020

Reunião de 

estruturação

• Apresentação dos 

desafios 

elencados pelo 

grupo

• Validação das 

linhas de ação

• Proposição de 

projetos a serem 

desenvolvidos

• Apresentação e 

validação dos 

projetos propostos

• Priorização das 

ações

27/04/2020

Reunião  de 

planejamento

• Estruturação dos 

Grupos de 

Trabalho - GT

• Apresentação do 

cronograma de 

reuniões dos GTs

03/07/2020

Estruturação dos 

Grupos de Trabalho

04/06/2020 a

03/07/2020

Reuniões dos 

Grupos de Trabalho

• Elaboração 

CANVAS

• Consolidação e 

estruturação do 

Termo de Abertura 

do Projeto

18/12/2019

Workshop

de ideação



1. Rede de Atendimento

2. Acesso à Informação

3. Autonomia Feminina

4. Políticas Protetivas com 

foco no agressor

Linhas de Ação



Priorização

1 – Início em curto prazo 2 – Início em médio prazo 3 – Início em longo prazo

Comitê Interinstitucional de 

Enfrentamento à Violência  

contra a Mulher

Espaço Mulher Trabalhadora Centros de Atendimentos

Monitoramento do agressor

Parceria com iniciativa 

privada para contratação de 

mulheres vítimas de  violência

Centro de Referência de

Atendimento Socioeducativo

Reabilita

Ações nas escolas Habilitação de novos serviços
Garantia de vagas em 

educação infantil

Informar, Prevenir, Proteger

Grupos Reflexivos de Gênero

11 
Projetos



Apresentação 

dos Projetos2



Líder: Karine Pires Soares Brum

– Brigada Militar

Projeto 1 |
Monitoramento do Agressor

Amanda Carlini – BM

Andréa Rezende Russo – PJ

Andrey Regis de Melo – DPE

Ângela Salton – MP

Bianca Acioly de Araújo – MP

Bianca Feijó – SJCDH

Cláudia Sobreiro de Oliveira – OAB

Eberson Trindade Rodrigues – SUSEPE

Eduardo Elsade – SES

Fernanda Machado Inácio – PMPA

Gabriele dos Anjos – SSP

Gioconda Fianco Pitt – PJ

Karine Pires Soares Brum – BM

Lisiane Hartmann – DPE

Nathiana Furquim – PC

Raquel Isotton – MP

Tatiana Barreira Bastos – PC



• Estratégia Pública Estadual para monitoramento de casos de violência doméstica

• Termo de Referência para solução tecnológica para monitoramento do agressor e da 

vítima

• Programa de Capacitação

PRODUTO

OBJETIVO

Desenvolver uma estratégia pública padronizada para aperfeiçoar a rede de monitoramento de

casos de violência doméstica no Estado do RS, visando minimizar os riscos e aumentar a

segurança das vítimas, disponibilizando ao sistema de justiça soluções tecnológicas que

possibilitem duplo monitoramento, tanto do agressor como da vítima, contemplando o uso e

cruzamento de tecnologias existentes, até julho de 2021.



• Termo de Referência (solução tecnológica)
• Fluxo de atendimento e avaliação de risco para monitoramento de casos de violência doméstica 

(adoção de ações e diferentes instrumentos,  conforme condições de monitoramento e  nível de 
controle): 
• Monitoramento do agressor (zoneamento)
• Monitoramento somente da  vítima
• Monitoramento de ambos (vítima e agressor)

• Programa de Capacitação dos servidores envolvidos no sistema

ENTREGAS

Termo 

de 

Referência

Dez/2020

Publicação 

da 

estratégia

Jul/2021

Aquisição da 

solução

Início das 

capacitações

Ago/2021

Implantação da 

rede de 

monitoramento 

estadual

Set/2021



Líder: Fabiana Pagel

– Poder Judiciário

Projeto 2 | 
Ações nas Escolas

Amanda Carlini – BM

Ana Luiza Lovato – SES

Ana Paula Cappellari – COSEMS

Annicele da Silva Andrade Gameiro – SES

Araci Menezes de Moura – SEDUC

Bianca Feijó – SJCDH 

Cláudia Flores – SEDUC

Cláudia Sobreiro de Oliveira – OAB

Elis Jacqueline Dockorn – SEDUC

Fabiana Pagel da Silva – PJ

Fernanda Machado Inácio – PMPA

Gabriella Meindrad – SEDAC

Helena Martins – SEDUC

Juçara Dutra Vieira – FAMURS

Karine Pires Soares Brum – BM

Lisiane Hartmann – DPE

Maria Luísa Giacobbo – SEDUC

Nathiana Furquim – PC

Tatiana Barreira Bastos – PC



PRODUTO

• Criação de um Projeto Piloto para a sensibilização da comunidade escolar

• Curso de formação para a equipe diretiva, professores, funcionários das escolas e CREs

• Criação de materiais informativos e distribuição

• Divulgação das experiências exitosas nos canais de comunicação e redes sociais do Estado

• Criação do cadastro de projetos através da publicação de edital anual e aprovação pela comissão

• Portal para cadastro de projetos que trabalhem com a temática da violência doméstica e de gênero e desejam
realizar ações nas escolas

OBJETIVO

Conscientizar as comunidades escolares e capacitar professores para a abordagem sobre o tema de combate à violência
contra a mulher, por meio da inclusão de temas transversais aos componentes curriculares, até julho de 2021, visando
prevenir a violência doméstica e a violência de gênero



• Projeto Piloto de sensibilização

• Curso de formação das equipes diretivas, professores e funcionários das escolas para
abordagem do tema

• Portal para cadastro dos projetos que trabalham com a temática da violência doméstica e
de gênero e queiram realizar ações nas escolas

• Levantamento das Redes de Apoio e enfrentamento à violência doméstica existentes nos
municípios

• Ações no Programa de Saúde nas Escolas (PSE)

ENTREGAS

Publicação do 

edital para 

cadastramento 

dos projetos

Out/2020 Abr/2021

Evento de 

sensibilização 

da comunidade 

escolar

Formação 

das equipes 

para 

abordagem 

do tema

Seminário de 

boas práticas

Nov/2021

Implantação 

das ações nas 

escolas

Maio/2021



Projeto 3 |
Informar, Prevenir e Proteger

Líder: Paola Stroschoen Pinent

– Rede Minha POA

Amanda Carlini – BM

Ana Paula Cappellari – COSEMS

Andréia Volkmer – SES

Ângela Salton – MP

Angelita Rios – IGP

Ariane Leitão – AL

Bianca Feijó – SJCDH 

Carla Cabral Lena Souto – MP

Cláudia Sobreiro de Oliveira – OAB

Débora Brondani da Rocha – TCE

Fernanda Machado Inácio – PMPA

Ivanara Gomes – STAS

Karine Pires Soares Brum – BM

Lisiane Hartmann – DPE

Nathiana Furquim – PC

Paola Stroschoen Pinent – REDE MINHA 

POA

Patrícia Couto – AL

Simone Palavé Peña – STAS

Tatiana Barreira Bastos – PC



PRODUTO

• Material didático com orientações (folders, cartazes, panfletos)

• Calendário de divulgação com informações

• “Mutirão” de ações e conscientização

• Rede de capacitação

• Equipe capacitada

• Revista com as divulgações (material diferenciado)

• Cards e vídeos para divulgações na internet

• Cartilha do programa, compartilhada com todas as Instituições

• Criação de perfil em rede social  (validar)

OBJETIVO

Gerar mudança de cultura e pensamento com a reflexão a respeito da violência de gênero e da

violência doméstica e da necessidade de ações de prevenção e proteção, através da criação de

estratégias de comunicação e de divulgação da rede de serviços que podem auxiliar mulheres em

situação de violência, até Julho de 2021.



ENTREGAS

• Elaboração do material de divulgação conjunto
• Calendário de divulgação
• Capacitação das equipes

Set/2020 Out/2020 Dez/2020

Ações 

conjuntas –

elaboração 

do 

calendário

Jun/2021

Divulgação 

com 

material 

existente

Termo de 

Cooperação 

entre os 

órgãos

Divulgação 

do material 

unificado



Projeto 4 |
Grupos Reflexivos de Gênero

Líder: Madgéli Frantz Machado

– Poder Judiciário

Amanda Carlini – BM

Ana Luiza Lovato – SES

Ângela Salton – MP

Ariane Leitão – AL

Bianca Feijó – SJCDH

Cláudia Sobreiro de Oliveira – OAB

Fernanda Broll Carvalho – MP

Fernanda Machado Inácio – PMPA

Gabriella Meindrad – SEDAC

Gioconda Fianco Pitt – PJ 

Ivana Machado Battaglin – MP

Ivanara Gomes – STAS

Juçara Dutra Vieira – FAMURS

Lisiane Hartmann – DPE

Madgéli Frantz Machado – PJ

Nathiana Furquim – PC

Paola Stroschoen Pinent – REDE MINHA POA

Patricia Couto – AL

Simone Palavé Peña – STAS

Sheila Moreira – SES

Tatiana Barreira Bastos – PC



PRODUTO

• Ampliação dos grupos reflexivos para homens envolvidos em violência contra a

mulher, oriundos de medidas protetivas e determinação em sentença condenatória -

quando houver a substituição prevista no art. 44 do CP ou a concessão do sursis

• Plano de expansão dos grupos (protocolos de ação para operacionalização, número

de encontros, limite participantes, metodologia)

• Capacitação dos facilitadores, especialmente em gênero, direitos humanos e Lei

Maria da Penha

OBJETIVO

Criar uma política pública para ampliação dos grupos reflexivos para homens envolvidos em

violência doméstica e familiar contra a mulher, encaminhados através de medidas protetivas e

determinação em sentença condenatória - quando houver a substituição da pena prevista no art.

44 do CP ou a concessão do sursis (artigo 77 do CP), para todas as comarcas (ampliar ao interior

do RS), até dezembro de 2020.



ENTREGAS

• Programa de capacitação dos facilitadores

• Plano de expansão dos grupos (novas localidades)

• Replicação do modelo de grupos reflexivos (do TJ) no Estado

Dez/2020

Publicação 

da política

Mar/2021

Divulgação 

plano de 

expansão 

dos grupos

Divulgação do 

cronograma de 

capacitações

Início das 

capacitações

Implantação 

dos novos 

grupos

Maio/2021



Grupo de Trabalho3





Obrigad@!



Participação


