
PROGRAMA INTERIOR EM REDE 

  

 Tecer e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher 

engloba não somente ações de combate em si, mas também atitudes relacionadas à 

prevenção, onde canais de interlocução entre órgãos e instituições tornam-se alicerces 

fortes e produtivos, principalmente quando se tratam de questões urgentes e de bases social, 

econômica, cultural e psicológica, como a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A Coordenadoria da Mulher tem nestas funções um de seus papéis prioritários. 

 Assim, visando facilitar trabalhos de conversação entre a rede, bem como encontrar 

e também levar possibilidades de soluções à causa da violência doméstica contra a mulher, 

a Coordenadoria da Mulher inicia seu projeto de interiorização de ações. O interior do 

estado de Sergipe, muitas vezes carente de ações e equipamentos que trabalhem 

diretamente e de forma especializada com a temática da violência doméstica contra a 

mulher, é o foco deste projeto. 

Realizar um diagnóstico eficaz sobre a realidade posta no município em foco é o 

passo inicial para conhecer e pensar sobre a estrutura de cada local, identificando suas 

fortalezas e pontos de melhoria. A partir daí, torna-se possível traçar um plano de trabalho 

para o município enfocado, buscando um fortalecimento e articulação do Judiciário com a 

rede de enfrentamento à VDFCM e entre os próprios componentes desta rede. A 

Coordenadoria da Mulher não agirá, nesta matéria, como exterminador de todas as 

carências, mas estabelecerá uma postura de facilitador neste processo de conversação entre 

parceiros, buscando auxiliar os operadores do Judiciário local.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Diagnosticar a realidade da rede de enfrentamento à violência doméstica local 

(município atingido) com o intuito de propor ações pertinentes ao tema da VDFCM. 

 Investigar problemas particulares à região atendida; 

 Facilitar a interlocução do Judiciário com a rede local e entre a própria rede de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher; 



 Adaptar os projetos da Coordenadoria da Mulher à realidade local; 

 Sugerir e buscar alternativas e caminhos para atender às demandas locais. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

- Este projeto atua como ponto de intercessão de diversos outros projetos da 

Coordenadoria  da Mulher do TJSE.  

 

-   A ação principal do “Projeto Interior em Rede” é a realização do diagnóstico da rede 

do município, com a aplicação de questionários estruturados para diversos 

equipamentos que compõem esta rede e visitas/observações in loco, a exemplo dos 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Delegacia, Secretarias, dentre outros. 

Através de um diagnóstico correto, é possível elaborar um planejamento de ações 

eficazes para atendimento aos casos de VDFCM. O diagnóstico aborda as seguintes 

questões: estrutura física dos órgãos, atribuições dos órgãos relativas à VDFCM, 

identificação da forma de articulação/integração entre os órgãos que compõem a rede, 

condições de trabalho e capacitações realizadas para os profissionais envolvidos, 

observação da existência de ações planejadas para trabalhar a VDFCM. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Decidiu-se iniciar as ações do “Projeto Interior em Rede” no município de Nossa 

Senhora do Socorro, o qual tem o maior número de ações de VDFCM iniciadas em 2015, 

relativamente à população local. Deste modo, foi contatada a Secretaria de Assistência da 

cidade, iniciou-se o diagnóstico e algumas ações já estão sendo planejadas a partir do que 

está sendo constatado. As primeiras destas ações serão: implantação de acolhimento à 

mulher vítima de violência doméstica e familiar na Delegacia, onde membros da 

Coordenadoria da Mulher do município farão plantões, realizando os devidos 

encaminhamentos às vítimas atendidas; também terá início capacitação para Assistentes 



Sociais e Psicólogos concursados para implantação dos grupos reflexivos de homens 

autores de VDFCM no CREAS de Nossa Senhora do Socorro. A próxima etapa do projeto 

no município é realizar encontro para apresentação do diagnóstico à rede local e, a partir 

daí, traçar ações estratégicas e estruturantes. 

 Após a conclusão do diagnóstico e planejamento de ações no citado município, a 

Coordenadoria da Mulher atuará em outras cidades, buscando ser um facilitador neste 

amadurecimento da rede de enfrentamento à VDFCM local. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


