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Realização: 

 

       Apoio 

 

RUBENS CARDOSO DA SILVA 
Reitor 

 
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS 

Vice-Reitor 
 

 RENATO DA COSTA TEIXEIRA 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
 ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

Pró-Reitora da Graduação 
 

 LANA CLAUDIA MACEDO DA SILVA 
Diretora de Desenvolvimento de Ensino 

 
ALBA LUCIA RIBEIRO RAITH PEREIRA 

Pró-Reitora de Extensão 
 

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO 
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento  

 
ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA 

Diretor CCSE 
 

JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA 
Vice-diretor CCSE 

”Nunca se esqueça que basta uma crise 

política, econômica ou religiosa para 

que os direitos das mulheres sejam 

questionados. Esses direitos não são 

permanentes. Você terá de manter-se 

vigilante durante toda a sua vida” 

(Simone de Beauvoir). 
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RODA DE CONVERSA 

Violência Contra a Mulher: 

múltiplos olhares 
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Tipos de Violência  

Contra a Mulher  
 
I - Violência Física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal; 
 
II - Violência Psicológica, entendida como qualquer 
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; 
 
III - Violência Sexual, entendida como qualquer 
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
 
IV - Violência Patrimonial, entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
 
V – Violência Moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O Brasil apresenta um caso de estupro 
notificado a cada 11 minutos, de acordo com o 
9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2014.  
Ao menos sete mulheres morrem todos os dias 
vítimas de violência no Brasil, estatística que 
coloca o País em quinto lugar no ranking entre 
os que mais cometem feminicídio no mundo, 
sendo que namorados e maridos são 
responsáveis por 50,7% das agressões, segundo 
o Mapa da Violência de 2015. 
  
A violência contra a mulher é um fenômeno 
perverso, produto das desigualdades entre os 
gêneros. As relações desiguais entre homens e 
mulheres refletem as algemas da cultura 
patriarcal que defende a submissão do sexo 
feminino perante o masculino, daí a emergência 
da discussão sobre a violência doméstica como 
questão de gênero.  
 
A Roda de Conversa faz parte da programação 
dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres e objetiva reunir a 
comunidade acadêmica, bem como 
colaboradores especialistas no combate à 
violência contra a mulher objetivando consolidá-
la enquanto problema público de modo a 
possibilitar a reflexão, intervenção e 
enfrentamento da mesma. 
 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO 14/12/2017 
 

13H30 – Credenciamento  

    Programação Cultural- Margareth 

Brasileiro – Grupo Xamã  

 

14H – Roda de Conversa - VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER: Múltiplos olhares. 

 

Convidadas: 
 
Dra. Lana Claudia Macedo da Silva – Graduação, 

Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais pela 

UFPA. Professora Adjunta da UEPA. Vice Líder do 

Grupo de Pesquisa Gênero, Sexualidade, Educação e 

Gerações. Também é vice líder do Núcleo de 

Extensão Trilhas Investigativas e Práticas Sociais 

(UEPA/GENSEG/NETRILHAS). 

 

Ma. Tatiane Rodrigues Tolosa- Graduada em 

Pedagogia/UEPA e Ciências Sociais/UFPA. Mestre 

em Segurança Pública pela UFPA. Coordenadora de 

Análise Criminalidade Secretaria Adjunta de 

Inteligência e Análise Criminal – SIAC-PA. 

 

Ma. Izabel Cristina Borges Corrêa Oliveira- Possui 

Graduação em Pedagogia e Psicologia. Mestra em 

Educação pela UFPA. Psicóloga da Secretaria 

Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará e 

Professora Assistente da UEPA.  

 

Mediadora: Ana Daniele Mendes Carrera- 

Pedagoga/UEPA. Mestranda em Educação pela 

UEPA. 

 




