
PROGRAMAÇÃO

Data: Os 16 dias de Campanha de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher Local: 
diversos

*Centro de Referência de Mulheres da Maré-CR

*UFRJ – Campus Praia Vermelha

*UFRJ – Campus Ilha do Fundão

*Hospital Geral de Bonsucesso

Programação dos debates:

Violência de Gênero, Políticas Públicas e Intervenção Profissional

Data: 29 de novembro
Local: Auditório da Maternidade - Hospital Federal de Bonsucesso
Horário: 09h00min
Público-Alvo: Profissionais com interesse na temática da violência de gênero contra a mulher e o 
atendimento interdisciplinar.
Inscrições no local
Obs: Serão emitidos certificados de participação

"Violência contra as Mulheres e questão de gênero"

Data: 06 de dezembro
Local: Auditório Manoel Mauricio - UFRJ Campus Praia Vermelha
Horário: 09h00min
Público-Alvo: Comunidade acadêmica em geral e interessados/as no tema
Inscrições no Local
Obs: Serão emitidos certificados de participação
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1. ATIVIDADES INTERNAS (ocorrerão no CRMM)

• Atividade inicial nas oficinas  

Durante as duas semanas de atividades deverá ser realizada uma atividade inicial 
antes de cada oficina para promover a reflexão sobre o tema da campanha, assim 
como especificamente divulga-la junto com a programação promovida pelo centro.

• Abertura da campanha:
•
•  “Oficina Artística: Um bairro seguro para as mulheres”

Convidadas: 

Flavia Araújo (doutoranda/arquiteta)

A idéia desta oficina é dar continuidade ao debate iniciado nas rodas de conversa 
sobre o tema bairro e território e então, desenvolverem ações criativas e propositivas 
em relação a um bairro seguro para as mulheres.

• Cine-Pipoca especial  

Realizar uma sessão especial do cine-pipoca com enfoque no tema da violência 
contra a mulher.

 “Chocolate”



• Debate “Saúde da mulher”

A fim de agregar a divulgação do dia 1º de dezembro em que se comemora o Dia 
Mundial de Prevenção a AIDS, o tema da saúde da mulher será abordado a partir do 
enfoque da AIDS (crescimento do HIV entre mulheres; negociação com o parceiro do 
uso de preservativo entre outros elementos).

Convidada: Enfermeira Eloisa Gomes

2. ATIVIDADES EXTERNAS

• Estande de divulgação   da campanha e do CRMM no campus da UFRJ na Ilha   
no Fundão.


