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9h - Mesa 1.1 Abertura

Presidente da Fiocruz - Paulo Gadelha

Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional - Pedro Barbosa

Coord. do Comitê Nacional Pró-Equidade de Gênero e

Raça da Fiocruz - Elizabeth Fleury 

Pesquisadora da UFRGS - Stela Meneghel (Org. do Dicionário)

Presidente do Sindicato Nacional ASFOC-SN - Justa Franco

Secretário Nacional dos Direitos Humanos - Rogério Sottili

(Org. do Dicionário)

11h - Mesa 1.2 Profª. Drª. Cecília Minayo (Claves/Ensp/Fiocruz)- como autora, entre outros, 
do verbete “Agressividade”, fala do tema. Prof. Dr. Talvane Moraes (Escola de Magistratura RJ) - 
autor do verbete “o Agressor”; Prof. Dr. Tupinambá Pinto de Azevedo (UFRGS) – como autor, 
entre outros, do verbete “Punição ao Agressor”, fala do assunto. Discussão das várias 
abordagens do fenômeno da agressividade.

14h - Mesa 1.3 Profª. Drª. Cláudia Abdalla (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e Drª. 
Márcia Noeli Barreto (DEAMs/RJ) – falam sobre “Delegacias de Mulheres”, verbete do qual são 
as autoras. Profª.  Elizabeth Fleury (Fiocruz) – fala sobre “Estupro”, verbete do qual é uma das 
autoras. Profª. Dra.  Stela Meneghel (UFRGS) fala sobre “Femicídio”, verbete do qual é autora.

15h30 - Mesa 1.4 Profª. Drª. Carmen Simone Grilo Diniz (USP) – como autora dos 
verbetes, fala sobre os temas “Integralidade em Saúde da Mulher e Direitos Reprodutivos”; 
Profª. Drª. Cláudia Bonan (Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz) – como especialista em Direitos 
sexuais e Reprodutivos das Mulheres, fala sobre ‘‘Aborto’’,  tema de seu verbete. Drª. Maria 
Esther de Albuquerque Vilela (gestora da Coordenadoria de Saúde das Mulheres/ Ministério da 
Saúde) e Caroline Oliveira (técnica da Coordenadoria de Saúde das Mulheres/ Ministério da 
Saúde) – falam sobre “Violência Obstétrica” e “Rede de Atenção às pessoas em Situação de 
Violência”, verbetes que assinam juntamente com outras especialistas.
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9h - Mesa 2.1- Profª. Drª. Neuma Figueiredo de Aguiar fará uma introdução geral ao tema 
das mulheres e suas lutas no Brasil e exterior, discutindo seus verbetes “Patriarcado”, 
“Movimentos de Mulheres”, “Empoderamento”; e passa para os números revelados em seu 
verbete ”Estatísticas”, que diz respeito às mulheres brasileiras.  Profª. Elizabeth Fleury falará do 
conceito de “Dominação Patriarcal”, e fará um resumo dos movimentos de mulheres e 
feminista pela criação dos “Conselhos dos Direitos da Mulher” nos anos 80. Profª. Patrícia 
Saldanha (UFF e UFRJ) – como autora do verbete “Mídias”, e como especialista nas questões de 
Comunicação Social e Comunicação Comunitária, fará uma análise das diferentes abordagens 
dadas pelas mídias às questões ligadas às mulheres brasileiras.

10h30 - Mesa 2.2- Drª. Leila de Andrade Linhares Barsted (CEPIA) - Fará um resgate 
histórico da movimentação das advogadas feministas, da qual participou, e que conseguiram 
aprovar a Lei Maria da Penha; também discutirá a “Convenção de Belém do Pará”, verbete do 
qual é autora. Drª. Arlanza Rodrigues Rebello – (Defensoria Pública/RJ e Escola de 
Magistratura) – dará uma visão geral e atual das questões de mulheres em situação de violência 
do ponto de vista jurídico; e fala de seu verbete “Medidas Protetivas”, um recurso legal 
estabelecido na Lei Maria da Penha. Drª. Naura Added (Psiquiatra e médica perita do Instituto 
Médico Legal/RJ) – irá falar sobre os temas que envolvem o “Exame de Corpo de Delito”, outro 
recurso estabelecido pela Lei Maria da Penha e  verbete do qual ela é autora.

14h - Mesa 2.3- Drª. Stela Meneghel – (UFRGS), fará uma discussão geral sobre violência e 
detalhará seu verbete “Os Ciclos de Violência”; depois, fala sobre os “Efeitos Emocionais das 
Violências de Gênero”. Drª. Vera Lucia Marques da Silva (DHIS-Ensp/Fiocruz) fará uma 
discussão sobre “Orientação Sexual”, verbete do qual é autora.   Profª. Drª. Kathie Najaine 
(Claves/Ensp/Fiocruz) – falará sobre “Preconceito”, “Banalização da Violência” e “Marcas da 
Violência”, verbetes dos quais é autora.

15h30 - Mesa 2.4- Drª. Hildete Pereira de Melo (UFF e ex-SPM). Falará sobre os verbetes 
de sua especialidade em trabalho e gênero: “Mulheres Operárias” e “Exploração do Trabalho”. 
Profª. Márcia Agostini (Cesteh-Ensp/Fiocruz), vai relatar sua experiência de implantação do 
Programa de Saúde da Mulher Trabalhadora na Prefeitura do Rio de Janeiro. E também 
comentar um de seus verbetes, “Políticas Públicas de Prevenção da Violência”.
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