
16/3 6/7

16/3 Gênero - Conceito e histórico. Desigualdades sociais em virtude do gênero  

19/3 Gênero e interseccionalidade (gênero e classe social, deficiências, raça e cor, etnias)

23/3  Causas do desrespeito aos valores do direito das mulheres - Violência baseada no gênero 

26/3 Fatores de risco no Brasil e no exterior  

30/3  História das mulheres e dos movimentos feministas no Brasil  

6/4 Os direitos das mulheres enquanto direitos humanos - Recorte de gênero  

9/4 O que são direitos humanos das mulheres em uma sociedade patriarcal 

13/4 Normativas e instrumentos nacionais voltados aos direitos das mulheres   

16/4 Instrumentos e mecanismos internacionais de concretização dos direitos humanos das mulheres  

23/4 Ciclo da violência - Síndrome de estresse pós-traumático: Revitimização durante o processo 

27/4 Renúncia da representação - Desistência do prosseguimento do processo  

30/4 Mitos sobre a violência doméstica e familiar 

4/5 Estatísticas sobre a violência contra a mulher no Brasil 

7/5 Rede de atenção as mulheres em situação de violência e suas nuances 

11/5 Aplicação da Lei Maria da Penha - Estrutura e objetivo da Lei 

14/5 Medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência 

18/5 Programas de recuperação e reeducação de homens autores de violência 

21/5 Programas de recuperação e reeducação de pessoas em situação de violência 

25/5 Depoimento da mulher em situação de violência 

28/5 Violência psicológica e suas nuances. Violação aos direitos humanos 

1º/6 Estatísticas sobre a aplicação da Lei - Fatores de risco no contexto da violência doméstica - Feminicídio 

11/6 Situações e fatores de risco 

15/6 Decisões judiciais: Adequação e equidade a partir da perspectiva de gênero 

18/6 Decisões Judiciais: Adequação e equidade a partir da perspectiva racial

 21/6   A Lei do Feminicídio - Conceitos e terminologias 

22/6 Objetivos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco: Fatores de risco na análise das situações de violência 
25/6 Interpretação subjetiva dos critérios objetivos do Formulário Nacional de Avaliação de Risco: 

Apresentação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco 

29/6 Apresentação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco: (Estrutura, objetivos, conteúdo, aplicação,
encaminhamentos após o preenchimento) - Metodologia de aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco  

2/7 Redes de atendimento - São Paulo na prevenção da violência contra a mulher e o CNVD (Cadastro
Nacional de Violência Doméstica) 

6/7 Parcerias entre serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar e Tribunal de Justiça 

PÚBLICO-ALVO

:

 magistradas(os), promotoras(es) de Justiça, defensoras(es) 

públicas(os), advogadas(os), servidoras(es) das instituições e demais pessoas 

que compõem a rede de atendimento e proteção

Heloísa Buarque de Almeida 

Gislene Santos

Monica de Melo

Wania Pasinato

Isadora Brandão Araújo 

Silvia Pimentel

Ana Carolina Mattoso 

Fabiana Severi

Leila Linhares Barsted 

Mafoane Odara
Soraia da Rosa Mendes Ana 
Lucia Sabadell 

Wania Pasinato

Ana Flávia D’Oliveira 

Fabiana Severi

Cláudia Luna

Flávio Urra
Arielle Sagrillo Scarpati 

Regina Lúcia Nogueira 

Mafoane Odara

Wania Pasinato

 Arielle Sagrillo Scarpati 

Livia de Meira Lima Paiva 

Flávia Martins
Soraia da Rosa Mendes

Luciana Rocha

Arielle Sagrillo Scarpati

Luciana Rocha

Ana Paula Lewin / Maria Sylvia Oliveira 

Comesp e equipe técnica

https://www.youtube.com/watch?v=DmuS9STiaMY&t
https://www.youtube.com/watch?v=XO9Wb0Uu2d0&t
https://www.youtube.com/watch?v=kLIC1GVe-YM
https://www.youtube.com/watch?v=vgQUqnRNdOY
https://www.youtube.com/watch?v=eX3RI5VDry8&t
https://www.youtube.com/watch?v=2cXL-gkKY14
https://www.youtube.com/watch?v=Jlaf7jmRltU
https://www.youtube.com/watch?v=o-eKOuEwyGo
https://www.youtube.com/watch?v=OO3RKL9H8eE
https://www.youtube.com/watch?v=5viW_oUubxU
https://www.youtube.com/watch?v=7v2_cmorAEs&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=hdswveqzwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=pIl8gxeegWw
https://www.youtube.com/watch?v=POy1Nmx8mvg
https://www.youtube.com/watch?v=LK3IJvXxMs8
https://www.youtube.com/watch?v=amIgwJNGYt4
https://www.youtube.com/watch?v=dJvjYCZ9QHY
https://www.youtube.com/watch?v=ztg5Mbe_JAI
https://www.youtube.com/watch?v=tejDcuFBk74
https://www.youtube.com/watch?v=W_GmiVB6YCM
https://www.youtube.com/watch?v=0tORESoI1Lg
https://www.youtube.com/watch?v=75rnq9fFPbw
https://www.youtube.com/watch?v=EHpVFhf-SkY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=6M6Yrj2AlnU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jOeLkPtOIuI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WLZ85MVF9Zs&t=153s
https://www.youtube.com/watch?v=qvDIVTWDgvo

