
Programa UFF Mulher e aVII Conferência Municipal de Políticas para as 
Mulheres de São Gonçalo 

 
O Programa de Extensão UFF Mulher, a Secretaria Municipal de Políticas 

Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher (CMDM) realizarão a VII Conferência Municipal de Políticas 

para as Mulheres de São Gonçalo - VII CMPM/SG, nos dias 22 e 23 de julho, no 

Teatro Carequinha (Colégio Municipal Ernani Faria), endereço Rua Oliveira Botelho, 

s/no, em São Gonçalo. 

O tema da VII CMPM/SG “Mais Direitos, participação e poder para as 

mulheres”  e seus eixos propostos seguem a temática da IV Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres que acontecerá em março de 2016, em Brasília. A VII 

CPMP/SG é o foro municipal  de reflexão e debates para a mulher, aberto a todos os 

segmentos da sociedade local.  As inscrições estão sendo realizadas pelo e-mail 

conferenciademulheressg2015@gmail.com. 

A programação da VII CMPMO/SG contará no primeiro dia com a Feira da  

Mulher Empreendera  de São Gonçalo, Conferência Magma sobre a temática central  e   

lançamento do livro “Políticas Públicas, Gênero e Violência”. O segundo dia terá sua 

abertura com a  mesas de debate sobre os eixos: I - Contribuição dos Conselhos de 

Direitos da Mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da 

igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e 

especificidades: avanços e desafios; II – Estruturas institucionais e políticas 

desenvolvidas para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal: avanços e 

desafios; III - Sistema político com participação das mulheres e igualdade: 

recomendações. IV – Sistema Nacional de Políticas para as mulheres: subsídios e 

recomendações. A mediação desta mesa será do programa UFF Mulher.  Ainda haverá  

discussão com grupos de trabalho, eleição das delegadas que representarão São Gonçalo 

na IV Conferência Estadual de Políticas para mulher e apresentações culturais.  

O Programa UFF Mulher foi criado em 2010 a partir de uma ação em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março. Tem como objetivo principal 

promover o diálogo e o debate entre a Universidade e a sociedade por meio de 

diferentes atividades relacionadas às áreas de gênero, direitos humanos, saúde, cultura, 

educação e qualidade de vida.  

Para mais informações sobre o Programa UFF Mulher acesse 

http://www.uff.br/?q=tags/mulher ou pelo e-mail uffmulher@gmail.com. 


