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Aluna destaque 

 

Olá! Me chamo Vanessa Salaibe, sou 

bacharela em Ciência e Tecnologia (BICT) pela 

Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui-RS. 

Para o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

escolhi o tema violência contra a mulher porque 

penso que esse tipo de  violência é um fenômeno que 

ainda carece de estudos em função dos vários 

aspectos que constituem a sua base. Esse trabalho 

fez parte do projeto de pesquisa Análise do fenômeno 

da violência contra o corpo social feminino nos 

contextos sociocultural e histórico dos municípios de 

Itaqui e São Borja/RS (2018), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Cristina dos Santos Lovato 

com a colaboração do Prof. Dr. Gabriel dos Santos Kheler.   

O título do meu TCC é Análise da Violência Contra a Mulher no Município de 

Itaqui-RS, e ele foi premiado como melhor trabalho na categoria pesquisa, na 

modalidade apresentação oral, da Mostra Científica no 10° Salão Internacional de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), em 2018. Além desse prêmio, produzi com a 

Prof.ª Cristina, orientadora do TCC, dois artigos. O primeiro, intitulado A dimensão 

sócio-histórica da violência contra a mulher, contou também com a participação 

do Prof. Gabriel. Esse artigo teve como objetivo discutir aspectos que abrangem a 

violência contra a mulher a partir de discursos que reproduzem e mantêm uma 

organização social fundamentada no patriarcado e seus elementos de sustentação; o 

artigo está sendo revisado para publicação.  

O segundo artigo, intitulado Perfis socioeconômico e sociocultural de 

vítimas e de agressores no contexto da violência contra a mulher, teve como 

objetivo identificar o perfil de agressores e de vítimas envolvidos em casos de 

violência de gênero, em especial, contra a mulher. Foram descritos dados referentes 

ao mapeamento dos números atuais da violência contra a mulher em uma das cidades 

da região da Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, em termos de 

denúncias registradas na Delegacia Civil, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Os 

resultados desse estudo demostraram que os índices de violência são altos em 
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relação à densidade populacional da cidade analisada e sugeriram que isso pode 

estar relacionado à baixa escolaridade da vítima e do agressor somada a aspectos 

de ordem cultural.  

Aos alunos do BICT, peço que acreditem em vocês e no curso que nos 

possibilita uma compreensão mais ampla da sociedade, dos fenômenos científicos, 

da ciência e da tecnologia. Todo sucesso depende de cada um, vocês são capazes! 
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