
21 e 22 de Fevereiro
Pampulha - UFMG

Para Elas
por elas,por eles,por nós

9 e10 de Maio
Salvador
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         A saúde da mulher é uma das priori-
dades das Políticas de Saúde do Brasil e 
compreende, entre outros temas, a abor-
dagem da violência, problema ainda 
muito grave no nosso meio, apesar dos 
esforços que veem sendo empreendidos, 
ao longo do tempo, no seu combate e 
prevenção. 

 O Projeto Atenção Integral à 
Saúde da Mulher em Situação de Violên-
cia se insere nesta temática e tem como 
objetivos principais a capacitação de 
profissionais, a organização da Rede de 
Atenção e a produção de conhecimento 
e de material científico, estratégias 
importantes para prover o cuidado à 
mulher da cidade, do campo e da flores-
ta, que vivenciam esse tipo de situação. 

 De âmbito nacional, o Projeto é 
financiado pelo Ministério da Saúde e 
será executado por equipe da UFMG e 

Apresentação

seus parceiros de vários setores, Estado, 
Municípios e sociedade civil. 

 Seu lançamento será feito no 
Seminário intitulado “PARA ELAS. Por 
elas, por eles... Por nós”, a se realizar 
nos dias 21 e 22 de fevereiro, no 
Campus da UFMG. Este seminário terá 
papel essencial e, como se fosse o berço 
do Projeto, terá a responsabilidade de 
moldar as suas feições finais e 
apresentá-lo à sociedade. Como espaço 
de articulação terá ainda o papel de 
integrar os diferentes participantes e, 
finalmente, como encontro de profissio-
nais, saberes e práticas, constituirá 
espaço de agregação e produção de 
conhecimento sobre o tema.Daí o nome 
do seminário: um projeto destinado às 
mulheres, mas produzido por elas e por 
eles (os homens), enfim por todos Nós! 

Programação
05 QUI

8h30

9h

10h

Credenciamento dos participantes

Receptivo  

Mesa de abertura 

11h

9h30 Coffee break

14h Oficinas

“ Violência Contra Mulher e Saúde”
Drª Normélia Diniz

13h30 Trabalho corporal “ Práticas 
Integrativas e Complementares”  

10 05 SEX

8h

9h

10h30

Devolutiva das oficinas pelas 
facilitadoras

Grupos Focais

Coffee break 

12h Almoço 

11h Programação do curso por 
estado-UFMG  

12h Colcha de retalhos e encerramento

• Racismo e sexismo institucional como determinantes de saúde no atendimento à mulher em situação de   
   violência – Cristina Pechiner

• Política Nacional de Humanização e Atendimento à mulher- Maurício Brasil e Mirella Tapioca

• Violência na Assistência Obstetrícia e na Assistência ao abortamento- Ana Maria

• Notificação de violência e o atendimento da rede de atenção- Francisca Eleonora e  Maria Eunice Kallil

• Gênero, Violência, Saúde Mental – Ana Cláudia Urpia e Candice Souza 


