Data dos webinários: 26/4, 10/5, 26/5, 9/6 e 30/6/2022
Horário: das 18h às 20h
Local: Aplicativo Zoom: clique aqui
Participantes: pesquisadores australianos e brasileiros de referência
Inscrições para emissão de certificado:
– Público interno do MPDFT: clique aqui | – Público externo: clique aqui
Com tradução simultânea português/inglês.
PARTICIPE
A cooperação tem o objetivo de promover um intercâmbio de oportunidades
de colaboração acadêmica recíproca entre Brasil e Austrália.
PROGRAMAÇÃO | Seminário

26 de maio de 2022

Políticas Educacionais de Prevenção à Violência de Gênero
Participantes: Prof. Helen Cahill (University of Melbourne), Maria Delaney (Social
Change Agency, QLD), Ingrid Leão (UEMS e CLADEM Brasil), Marcos Francisco de
Souza (NJM/TJDFT), Ana Paula Antunes Martins (NEPeM/UnB).
Moderação: Gisella Lopes Gomes Pinto Ferreira (QUT)
Emeritus Professor Helen Cahill
Graduate School of Education, The University of Melbourne,
Australia
Helen Cahill lidera uma linha de pesquisa sobre o bem-estar de
crianças e jovens. Ela desenvolveu, na Universidade de Melbourne,
uma série de programas de redução da violência, aprendizagem
social e emocional, direitos de gênero, sexualidade e educação
sobre drogas para uso em escolas e ambientes comunitários na
Austrália, bem como em vários países nas regiões da Ásia-Pacífico
e da África Oriental e Austral. Ela é autora de mais de 100 publicações, incluindo mais de 40 programas de educação para o bem-estar para uso em ambientes escolares e comunitários. Ela é autora
principal de “Resilience, Rights and Respectful Relationships”, um
programa de educação social e emocional baseado em evidências
para a educação sobre relacionamentos respeitosos, de acesso
aberto na internet, para estudantes australianos de ensino fundamental e médio, bem como do programa da UNESCO “Connect
with Respect” para prevenção da violência baseada no gênero no
ambiente escolar.

Maria Delaney
Deakin University, REDI (Research for Educational Impact) Centre
Maria é pesquisadora ativista com formação em ensino fundamental e formação de professores com mais de trinta anos de experiência no desenvolvimento e implementação de estratégias, recursos e programas para a equidade de gênero, prevenção da violência contra a mulher e educação para relacionamentos com respeito. Atuou na organização nacional australiana Our Watch, na agência de treinamento do Estado de Victoria Safe and Equal, e como
uma “colaboradora crítica” perante escolas. Sua pesquisa atual se
concentra na resistência individual e organizacional a reformas,
intervenções e programas para meninos e homens jovens, pedagogias transformadoras de gênero e sustentabilidade da força de
trabalho por meio de comunidades com atuação prática.
Marcos Francisco de Souza
Núcleo Judiciário da Mulher – TJDFT
Assistente Social, Mestre em Política Social pela UnB, foi professor da Universidade de Brasília e da Universidade Católica de
Brasília. É servidor do TJDFT há 20 anos, atuando nas áreas de
violência de gênero contra mulheres, masculinidades, violência
sexual contra crianças e adolescentes, prevenção ao uso abusivo
de álcool e outras drogas, saúde mental, trabalho em rede, e
atendimento não-revitimizador. É professor, conteudista e tutor de
cursos de capacitação para magistrados(as); profissionais da
segurança pública; servidores da justiça e demais profissionais da
rede de proteção às mulheres. Atua no projeto do TJDFT “Maria
da Penha Vai à Escola”.

Ingrid Leão
UEMS e CLADEM Brasil
Doutora e Mestra em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito
da USP, professora na Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul (UEMS), unidade Paranaíba, advogada feminista, íntegra o
Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos
das Mulheres (CLADEM Brasil).

Ana Paula Antunes Martins
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, Universidade de
Brasília (CEAM/UnB)
Pesquisadora de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação
em Direitos Humanos e Cidadania (PPGDH/UnB), Assessora Técnica da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e Professora Colaboradora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM/UnB). Doutora em Sociologia na Universidade de
Brasília com período sanduíche na Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. Possui
graduação em Direito e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS). É pesquisadora do
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres (NEPeM/UnB) e
consultora de organismos internacionais para questões de direitos
humanos e prevenção à violência contra mulheres e meninas.

Gisella Lopes Gomes Pinto Ferreira
Queensland University of Technology (QUT)
Gisella é doutoranda pela Queensland University of Technology
(QUT). Possui mestrado em Justiça pela QUT e graduação em
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua
pesquisa explora a prevenção da violência de gênero em jovens
no Brasil e experiências de vitimização de jovens no Brasil e na
Austrália. Gisella é representante de pós-graduação (higher
degree by research, HDR) na Associação de Estudos Ibéricos e
Latino-Americanos da Australásia (AILASA) e membro do Comitê
do programa de pós-graduação da Escola de Justiça da QUT.

VAGAS LIMITADAS

MAIS INFORMAÇÕES EM: www.mpdft.mp.br/eventos

