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INTRODUÇÃO

O Projur Mulher é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo

que visa prestar orientação e acompanhamento jurídico processual as mulheres em situação de

violência doméstica assim como a seus filhos. As mulheres que chegam até o projeto são atendidas

e acompanhadas pela equipe do Projur durante suas audiências familiares e criminais até a

conclusão do processo.

DESENVOLVIMENTO:

O projeto de extensão Projur Mulher foi institucionalizado em agosto de 2004, e desde então segue

em funcionamento. O projeto presta atendimento e acompanhamento processual gratuito, e é

destinado para vítimas que possuem baixa renda mensal. As mulheres em situação de violência

doméstica procuram o Projur para informações, e também após terem realizado o Boletim de

ocorrência na delegacia, e a metodologia dá-se através do atendimento realizado pelos bolsistas da

Faculdade de Direito da UPF que lá exercem atividades. É feito um cadastro de atendimento com os

dados e documentos necessários e então elaborada a petição inicial que será encaminhada ao fórum.

Posteriormente será marcada a audiência que será acompanhada pela equipe do Projur. São

realizados dois tipos de audiência, as criminais, em que é analisada a possibilidade de concessão da

medida protetiva e as de família, onde em geral é realizada a partilha dos bens, regulamentação da

guarda dos filhos, pensão alimentícia e divórcio ou dissolução da união estável. Este processo

possibilita a instrumentalização das mulheres para romper o ciclo de violência e regularizar sua



situação, ao mesmo tempo em que proporciona aprendizado para os estudantes de direito, não só na

área de conhecimento específica, mas também para o crescimento pessoal como ser humano.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
O Projur Mulher é de fato importante para comunidade, pois os atendimentos realizados

possibilitam uma melhor qualidade de vida às vítimas, também como a hipótese de iniciar uma nova

etapa de vida. Não só importante para as mulheres que por lá passam, também é essencial na

formação humana dos alunos que lá estagiam, e ainda de importância na construção de sua

competência profissional.


