ATIVIDADES EM CUhBA

/

MATO GROSSO

Abertura da Exposiedo l0O0 hlulheres pela paz ao Redor do Mundo
(com painel tem6tico "A import6ncia de se dar visibilidade ao trabalho das
mulheres" e
"Mulheres e Homens pela Paz e Contra a viol6ncia Dom6stica", com a presenga de liderangas e autoridades
locais)
e laneamento do livro Brasileiras Guerreiros da paz
26/09/2012 (quarta-feira), is 19, com coquetel - evento aberto ao prlblico
no PavilhSo das Artes - Pal6cio da lnstrugSo - Rua Ant6nio Maria, 'l 51 - praga da Repriblica Centro - Cuiabi/MT
Oficina Redefinindo paz - Violdncio Dom4stica: construc1o de metodoloqia de
educo(do Popular feminista especffica para trabalhar com mulheres e homens
27 e28lo9/2012 (quinta e sexta-feira) - das th ds 17h30 (evento fechado para 60 liderangas
convidadas)
no sa16o do Mato Grosso Palace Hotel, Rua Joaquim Murtinho, 170 - Centro - Cuiabi/MT)
Obietivos
Construir metodologia para trabalhar a questao da viot6ncia dom6stica com mutheres
e homens, levando em conta a realidade de
cada regiao brasiteira.
' Reftetir sobre a amptitude do conceito de paz, vottado para seguranea humana e justiga,
notadamente sua apticaqao na questio da viot6ncia domestica.
' Apticar a experiencia e o trabatho das brasileiras indicadas ao pr6mio Nobet da pa22005,

'
'

visando a seguranqa humana e i justiga para as mulheres.
Demonstrar, por meio da Oficina e da ExposigSo de fotos /historico das 1000 mutheres indicadas
ao Nobet da paz 2005, como
experiOncia das mesmas poder6 ser apticada no cotidiano.
Conectar as ae6es brasiteiras com as de outros pafses do mundo, visando estabetecer estrat6g.ias,
utilizando o impacto no
cotidiano do conceito amptiado de paz.

2719/2012

Hor5rio

th is th30

th3fis

10h4s

1oh45E 11h
1th as 1'1 h45
1

th45

is

13h

13h As 14h30

a

- quinta-f eira

Atividade
Dinimica de apresentaqao, levanta
Executiva da Associaqio Mutheres pel.a paz)
oe eoucaqao roputar remtnrsta (Dra. Vera Vieira) + Debate
Caf6
DinAmica e Teoria sobre o Conceito Amp
Associacdo Mulheres peta Paz) + Debate

y yys e a rvreruuou.rgra

RecortedeG6nero'Raga/EtniaeDiversidadeSexuat(Prof"

1lne Gomes,

UFMT/Nu

Carvatho, SEOUC)

*

Almoco

Profu

Debate

14h30 as 14h45
'14h45 as 16h
16h is 17h15

17h15 as 17h30

th is

Masculinidades (Prof. Ft6vio Luiz T

ASituaqaodaVio[6nciaDomesticaemMT(Dra.Rosana
dos Direitos da Mulher de MT; Ana Emftia lponema Brasit Sotero, superintendente de potiticas
MT) + Pslx1s
Dindmica de encerramento do dia {voluntiria/o local)
28/9

th1

;;;-"r

Mulheres em

/2012 - sexta-feira

5

th15 is'10h30
10h30 as '10h45
10h45 is 12h
12h is 13h
13h ds l4h30
14h30 as 15h30
15h30 as 16h30
16h30 is 17h
17h as 17h30

Viotencia Domestica e as Mutheres da Zona Rur
SEDUC; Dorenice Ftof da Cruz. da Secretaria de lrrvcntrrde Rrrrel rb trtrTAcpr'r

r

Frar-.r+^

Cafe

AViot6nciacontraaMu[hereaPropostadaMarch
serviqo sociat da UFMT e organizadoras da Marcha das vadias em cuiabii)

lniciodoTrabalhoemGruoos:PossibitidadesdeMrrltinliffi

Atmoco

Continuidade do Trabatho em Gruoos
Pten6ria: ApresentacSo do Consenso dos Gruoos
Discussao sobre as aDresenta.6es
DinAmica deencerramento e entrega 4os Certificados

Realizac5o: AssociagAo Mulheres peta Paz - Parceria Nacional: Rede Muther de Educagio, lnstituto promundo,
Uni6o de Mutheres de 56o Pauto e Geted6s - lnstituto da Mulher Negra.
Parceria em cuiab6: UFMT/Nuepom, Governo de Mato Grosso, secretaria de Estado de cuttura, pavithdo das Artds (pat6cio
da lnstruEao), SEJUDH,
Defensoria P[blica, Superintendencia da Mulher de Mato crosso, Prefeitura de Cuiab6, FAMMT e SINTEP-MT.
Apoio: Associagao Mulheres peta Paz ao Redor do Mundo (Sufga); EED (Atemanha), Fundag6o Avina,
lnstituto Avon, Vitat Voices, NNEDV e secretaria de Potiticas para as Mulheres do Governo Federat.

Patrocinio: Petrobras

