
 

 

PRÉ- INSCRIÇÕES  Até 20/03 

Seminário Estadual de Políticas Públicas e Participação Socialserá 

realizado no Ministério Público do Rio de Janeiro, no dia 02 de abril. 

Visando proporcionar a interação e adesão de representantes da gestão 

pública/poder público e dos membros da sociedade civil e promover o 

levantamento dos dados iniciais referente às políticas públicas de promoção 

da cidadania LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, realizaremos o “Seminário 

Estadual de Políticas Públicas e Participação Social”, do projeto Observatório 

de Políticas Públicas para LGBTI no Estado do Rio de Janeiro (termo de 

convênio: 892959/2019). O seminário ocorrerá no dia 02 de abril, de 08h30 

às 19h na sede do Ministério Publico Estadual.  

O Seminário e o projeto é uma realização da Aliança Nacional LGBTI+, com 

parceria institucional com o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI, Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Diversidade Sexual e 

Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(NUDIVERSIS), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos do Estado do Rio de Janeiro e Coordenadoria Especial da 

Diversidade Sexual – CEDSRIO, entre outros. Conta com o financiamento, 

através de emenda parlamentar ao orçamento público, do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Saibamais sobre o Seminário, condições de participação e ao final desta 

chamada você encontrará o link para a pré-inscrição.  

PÚBLICO ALVO:  

- SOCIEDADE CIVIL: 

Representantes e/ou integrantes do Movimento Social LGBTI e/ou Direitos 

Humanos (Grupos, Associações, ONGs, Coletivos e Movimentos) que 

tenham experiência/vivência e/ou atuação com Políticas Públicas para 

LGBTI e ou Direitos Humanos; (um representante por entidade/movimento) 

Especialistas/pesquisadorxs na área de políticas publicas para a cidadania 

LGBTI e ou direitos humanos. 

Profissionais do Direito, Psicologia, Serviço Social, entre outros. 

Integrantes de Conselhos de Direitos/Controle Social (LGBTI e Áreas dos 

Direitos Humanos) 

- PODER PÚBLICO: 



Gestão Pública (Municipais, Estadual e Federal): Representantes e/ou 

integrantes da Gestão Pública, como Assessoria, Gerente, Técnico/a, 

Superintendente, Subsecretário/a, Secretário/a, Diretor/a, Coordenador/a, 

entre outros/as Servidores Públicosque tenham atuação, ações, projetos no 

controle social de políticas públicas de Direitos Humanos e LGBTI ou 

interesse pela temática e realização de ações nestes campos; 

- Profissionais de Coordenação, Assessoria e Atendimento a população 

LGBTI e/ou em Direitos Humanos. 

- Profissionais do Ministério Publico Estadual e Federal, Defensoria Pública 

Estadual e Federal, entre outros. 

- Profissionais de Departamentos e Laboratórios de Pesquisas na área de 

Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania LGBTI. 

DAS VAGAS:  

São 70vagas para membros da Sociedade Civil (um representante por 

entidade/movimento/interessado) e 70 vagas para representantes da 

Gestão/Poder Público. 

Data: 02/04/2020 – quinta-feira (8h30 as 19h) 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR: 

8h30 – Recepção dos Participantes e credenciamento de bolsistas (até as 

9h30) 

9h15 – Mesa de Abertura 

10h45 – Apresentação do Projeto “Observatório de Políticas Públicas 

LGBTI no Estado do Rio de Janeiro” 

Detalhamento das Etapas do Projeto: 1. Pesquisa sobre a Inclusão da 

População LGBTI nas Políticas Públicas estaduais e municipais; 2. Curso de 

Cidadania LGBTI, Participação Social e Políticas Públicas e 3. Campanha 

direcionada a servidores públicos e sociedade civil para uma agenda de 

“zero discriminação” nos serviços públicos. 

10h45 – 12h30 – Breve panorama das Políticas Públicas e Cidadania 

LGBTI no Rio de Janeiro 

12h30 – 13h50 - Intervalo 



14h00 – Conhecendo inciativas de Políticas Públicas Municipais para 

a Cidadania LGBTI 

16h00 – Detalhamento, Pactuação e Cronograma das Ações e Etapas 

do Projeto.  

✓ Encontros Regionais, Curso sobre Políticas Públicas, Visitas Técnicas, 

Capacitação Regional de Gestores Municipais/Servidores e Encontros 

temáticos de gestores estaduais. 

18h00 – Cerimônia de encerramento das atividades 

19h00 – ENCERRAMENTO 

LOCAL:  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Av. Mal. Câmara, 370 - Centro, Rio de Janeiro – RJ (9º andar) 
https://goo.gl/maps/ohP9twJuDzJ6K5cW9 

 
Venha somar e construir conosco! 

Além de dialogar e apresentar o Projeto “Observatório de Políticas Públicas 

para LGBTI no Estado do Rio de Janeiro” para a gestão pública estadual e 

dos municípios do estado, buscaremos promover a adesão dos municípios e 

secretarias de estado, bem como da sociedade civil ao projeto e levantar 

dados iniciais acerca da implantação de políticas públicas de promoção da 

cidadania LGBTI no Estado do Rio de Janeiro. 

PRÉ-INSCRIÇÕES 

Considerando a limitação das vagas para 70membros da Sociedade Civil e 

70 vagas para membros da Gestão/Poder Público, nossa equipe fará uma 

triagem dos formulários de pré-inscrição, com intuito de garantir a 

distribuição das vagas levando em conta a diversidade regional, de 

identidades, gênero, cor, geracional, pessoas com deficiência e, se for 

necessário, buscar garantir a participação de diferentes grupos e 

representações das regiões. 

Para preencher e submeter sua pré-inscrição, clique neste 

link:https://forms.gle/XCEtsXru97gHaRnf8 

 

https://goo.gl/maps/ohP9twJuDzJ6K5cW9
https://forms.gle/XCEtsXru97gHaRnf8

