
II ENCONTRO  
MOVIMENTO NACIONAL DE MULHERES DO  

MINISTÉRIO PÚBLICO 

21 e 22 de setembro               

                         2018 

 

Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais  

Av. Álvares Cabral 1690– Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG  

Local: 



PROGRAMAÇÃO  21/09 

 
Manhã: 

• 08h30: Café receptivo e entrega de crachás. 

 

• 9h: Abertura. 

 

• 10h: Mesa 1 “A Mulher sob a perspectiva acadêmica:” 

Professora Marlise Mattos - UFMG e Professora Lieli 

Loures - USP/UFF.* 

 

• 11h: Mesa 2 “Experiências institucionais sobre a participação 
feminina.”  Ela Wiecko - Sub Procuradora-Geral da Repúplica 

e Maria Trinidad Steinert Herrera - Presidente da 

Associação Nacional de Fiscais do Ministério Público do 

Chile.* 

 

• 12h: Almoço.  

 

 



 

• 14h: Movimento das Mulheres do Ministério Público (histórico e 

perspectivas) - Gabriela Manssur - MPSP. 

 

• 14h30: Breves reflexões sobre a participação feminina no MP 
Brasileiro -uma representante de cada ramo do MP brasileiro 

(MPE, MPT, MPF, MP de Contas e MPM) escolhida pelo Comitê 

terá 15 minutos para expor breve reflexão sobre a questão no 

seu ramo). 

 

• 15h30: Café. 

 

• 16h: Grupos de discussões temáticas específicas de gênero – 

assuntos internos:  

 

PROGRAMAÇÃO  21/09 

 
Tarde: 



Temas:  

1. Espaços políticos institucionais; 

2. Assédio sexual e moral no MP/ Acompanhamento dos 

casos dessa violências por estado e no CNMP; 

3. Questões relacionadas as servidoras do  MP; 

4. Doenças  ocupacionais que enfrentamos; 

5. Mulheres LBTQI no MP. 

 
Obs.: Cada grupo terá uma coordenadora e uma redatora para auxiliar nas 

discussões (o comitê escolherá as Colegas que exercerão essas funções e 

elaborará material prévio para facilitar o trabalho no grupo de discussão de 

forma a obter resultados para plenária). Dependendo do número de 

inscrições os temas poderão ser divididos em grupos de trabalho. 

 
• 18h: Confraternização.* 

 

* Atividades abertas a membros e servidores de ambos os sexos. 

 



• 8h: Café receptivo. 

 

• 9h: Grupos de discussão sobre o Movimento:  

 

Temas: 

1. Criaremos Pessoa Jurídica: quais os princípios e objetivos? 

Qual o nome? Os objetivos aprovados no I Encontro serão 

aprimorados com a coleta das percepções nos Estados sobre 

as propostas feitas em SP e aprovação do texto final dos 

objetivos para levar a plenária. 

 

  

PROGRAMAÇÃO  22/09 

 
Manhã: 



2. Como será a organização/estrutura (diretorias? Comitês? 

secretarias?) Quem poderá participar? Princípios da 

sororidade, comunicação não violenta e gestão participativa e 

inclusiva (objetivo: não basta ser do gênero feminino, o 

despertar da empatia em relação ao sentir da outra, a forma 

de comunicação não violenta como sendo um instrumento de 

transformação social e a gestão de um grupo de pessoas 

perpassando pela possibilidade de participação de todas, seja 

através de enquetes ou consultas por email, mediante prazo 

fixado em regimento, mas que permita uma mínima reflexão 

coletiva antes do órgão de direção/coordenação/gestão 

tomar alguma decisão).  

 

3. Como iremos nos comunicar: internamente e com a 

imprensa? Sobre o que iremos nos manifestar publicamente 

(notas de apoio/ repúdio?) Definir periodicidade de reuniões e 

Encontros Nacionais Itinerantes.  

 

 



4. Paridade de gênero: por um planeta 50-50 em 2030 

(objetivo: compreender se  estrategicamente o Movimento 

deve se alinhar à ONU Mulher, ao ODS 5 e aos demais ODSs) 

http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/ 

 

 

Obs.: Cada grupo terá uma coordenadora e uma redatora para auxiliar nas 

discussões (o comitê escolherá as Colegas que exercerão essas funções e 

elaborará material prévio para facilitar o trabalho no grupo de discussão de 

forma a obter resultados para plenária). Dependendo do número de 

inscrições os temas poderão ser divididos em grupos de trabalho. 

 

http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/
http://www.onumulheres.org.br/planeta50502030/paridade/


• 12:30h: Almoço.  

 

• 14h – 17h: Plenária para aprovação das teses/ enunciados/ 

resultados dos grupos de discussão.  

 

 

Obs.: Será eleita em plenária uma comissão provisória responsável pelo 

Movimento com funções definidas, até a efetiva criação da PJ e do Estatuto, 

se assim aprovado, até  a próxima reunião em Brasilia. A sugestão é que 

essa eleição seja virtual, para que as colegas dos grupos grandes possam 

participar. 

 

PROGRAMAÇÃO  22/09 

 
Tarde: 



Formulário de Inscrição 

CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA 

SE INSCREVER NO ENCONTRO 

Atenção: programação sujeita a alterações. 

https://goo.gl/forms/ig9A959lxNr5ylwq1


HOTÉIS: 

 

PROMENADE PLATINUM 

Tarifa R$ 222,00 + 5% diária em apto single com café da manhã 

Tarifa R$ 242,00 + 5% diária em apto duplo com café da manhã 

 

MERCURE LOURDES 

Tarifa R$ 238,00 + 5% diária em apto single com café da manhã 

Tarifa R$ 268,00 + 5% diária em apto duplo com café da manhã 

 

HILTON GARDEN INN BELO HORIZONTE 

Diária em apartamento Superior Single: R$ 195,00 + 5% taxas 

Diária em apartamento Superior Duplo: R$ 240,00 + 5% taxas 

Diária em apartamento Luxo Single: R$ 255,00 + 5% taxas 

Diária em apartamento Luxo Duplo: R$ 300,00 + 5% taxas 

 
Tarifa e disponibilidade estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Apenas emissão 

garante disponibilidade e tarifa. 

 

 

SUGESTÕES 

http://www.promenade.com.br/
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-3575-mercure-belo-horizonte-lourdes-hotel/index.shtml
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/belo-horizonte/hilton-garden-inn-belo-horizonte
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RESTAURANTES: 

 

• Villa Giannina Restaurante (clique aqui). 

 

• Boníssimo (clique aqui). 

 

• Le Café (clique aqui). 

 

• Pizzaria Olegário (clique aqui). 

 

TURISMO: 

 

• Instituto Inhotim  (clique aqui). 

 

 

https://goo.gl/maps/xXkaYEMMEDC2
https://goo.gl/maps/wXk7wm2BAsw
https://goo.gl/maps/GG2Pz29WUTA2
https://goo.gl/maps/Es6XxCCv54G2
https://goo.gl/maps/Es6XxCCv54G2
http://www.inhotim.org.br/

