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Desenvolvimento de aplicativo para aparelhos celulares e 

tablets com informações preventivas à violência contra 

mulheres

OBJETIVO GERAL

Desenvolver aplicativo para aparelho celular com conteúdo informativo de prevenção à violência 

contra mulheres.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Atualizar banco de dados sobre aplicativos congêneres existentes; 

2. Elaborar conteúdo do aplicativo de acordo com critérios de equidade de gênero, diversidade 

étnico-racial e linguística;

3. Desenvolver aplicativo para aparelhos celulares e tablets com conteúdo informativo de 

prevenção à violência contra mulheres;

4. Avaliar o impacto social do uso do aplicativo para a prevenção à violência contra mulheres.
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ANTECEDENTES

1. Programa de Extensão Universitária Observatório da Violência de Gênero no Amazonas;

2. Projeto Edital 001/2013 OBEC/PROTEC-AM.

JUSTIFICATIVA

1. Divulgação e popularização científica;

2. Inovação social;

3. Ausência de dados estatísticos sobre a violência de gênero no Amazonas;

4. Disseminação de informações científicas sobre o tema;

5. Subsídio à políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero no Amazonas;

6. Inexistência de aplicativos similares..
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1ª ETAPA – PESQUISA DOCUMENTAL NO CIBERESPAÇO

Pesquisa qualitativa, ênfase em pesquisa documental no ciberespaço. A pesquisa foi realizada

por meio da rede mundial de computadores para dar continuidade à (a) identificação e

catalogação de aplicativos para celulares existentes no Brasil, (b) a existência de aplicativos

de uso social e (c) páginas com informações sobre o desenvolvimento de aplicativos.

Resultados 

12 (doze) aplicativos foram identificados e 03 (três) selecionados para estudo de caso:

* Clique 180 

* Minha Voz 

* PLP 2.0
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CLIQUE 180

Secretaria de Políticas para Mulheres/ONU Mulheres

1. Informações sobre os tipos de violência

2. Passo a passo sobre como agir e que tipo de serviço procurar

3. A localização dos serviços da Rede de Atendimento e a rota

4. A Lei Maria da Penha dividida em capítulos

5. Botão para ligar diretamente para o 180.

6. Locais das cidades que oferecem riscos às mulheres
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MINHA VOZ 2015

Vencedor do Hackathon da Câmara dos Deputados/2014

1. Mapeia serviços públicos disponíveis para vítimas;

2. Espaços para depoimentos;

3. Incentivo à denúncias.
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PLP 2.0

Promotoras Legais Populares – ONG Geledés e Themis

1. Auxilia mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou sexual;

2. Cadastra 5 pessoas de confiança para atender em de risco;

3. Dispara alarme e envia SMS para pessoas de confiança que possam ajudar;

4. Ativa a câmara do celular

5. Oferece notícias e vídeos informativos.
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2ª ETAPA – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Pesquisa de caráter qualitativo com ênfase em pesquisa bibliográfica para (a) avaliar os

requisitos técnicos para desenvolvimento do aplicativo e (b) definir os critérios para selecionar

e organizar o conteúdo do aplicativo a ser desenvolvido.

Resultados

* Definição de objetivo e parâmetros para conteúdo – Disseminação de dados estatísticos sobre 

a violência contra mulheres no estado do Amazonas;

* Escolha do formato – Linguagem R;

* Tratamento das informações de banco de dados produzido pelo OVGAM.
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3ª ETAPA – DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

Etapa prática:(a) desenvolvimento do aplicativo; (b) avaliação do impacto social do produto para a 

prevenção a violência contra mulheres; (c) revisão do produto após aplicação-teste; (d) lançamento, 

apresentação, divulgação e distribuição do produto.

Resultados

* Desenvolvimento do OVGAM-APP: aplicativo estatístico que permite melhor visualização dos dados 

sobre violência contra mulheres coletados pelo OVGAM no Estado do Amazonas. 
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OVGAM-APP

Informações Técnicas

•Gera, após a leitura do banco de dados do OVGAM, gráficos, tabelas e imagens de 

fácil compreensão;.

•Funciona em modo online e melhor aproveitamento quando acessado por 

computadores;

•Velocidade da internet e da quantidade de dados a serem analisados.

Linguagem R

•Linguagem de programação voltada para área de estatística;

•Disponibiliza uma ampla variedade de técnicas estatísticas e gráficas.

Vantagens

•Originalidade;

•Fácil manuseio, boa visibilidade e analise apurada dos dados;

•Linguagem acessível.
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OVGAM-APP

Opções 

1.Medidas (Cálculo da Moda )

Utiliza todas as variáveis do banco 

2. Idade

Idade da Vítima

Idade do Autor

3. Frequências (Calcula a frequência das variáveis e gera gráficos)

Tipo de Fonte

Cidade

Ano

Nacionalidade da vítima

Raça/Etnia da Vítima

Estado Civil da Vítima

Escolaridade da Vítima

Raça/Etnia do Autor
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OVGAM-APP

Opções 

4. Ranking

Tipo de violência mais grave

Cidade-Município

5. Filtro

Seleciona variáveis do BD por vítima e autor

6. Nuvem

Tipo de Crime (Sem município)

Tipo de Arma
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