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CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS 

LIVRES DE IGUALDADE RACIAL NO ÂMBITO DA 
 IV CONFERÊNCIA DISTRITAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADA RACIAL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento visa oferecer subsídio metodológico para a realização das 

Conferências Livres de Igualdade Racial, em especial pela sociedade civil organizada, 

de modo a facilitar a sistematização das deliberações destes encontros, garantir o 

recebimento de tais deliberações pela IV Conferência Distrital de Promoção da 

Igualdade Racial (IV CODIPIR).  

A IV CODIPIR tem o seguinte tema: "Brasília na década dos 

afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de 

direitos". 

O presente caderno objetiva dar visibilidade e encaminhamento das 

demandas levantas pela sociedade civil organizada. Reiteramos que a IV Conferência 

Distrital terá a eleição de Delegados Distritais que irão representar Brasília na IV 

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (IV CONAPIR). 

Do exposto, é salutar que a realização das Conferências Livres tenham a 

correta orientação para poder ser documentada (e recebida) pela Comissão 

Organizadora da IV CODIPIR. E a realização das Conferências Livres devem ser 

realizadas até o dia 15 de dezembro de 2017 e os relatórios serão recebidos até o dia 

22 de dezembro de 2017. 

Ressalta-se que as orientações contidas, neste documento, têm o caráter 

puramente de oferecer sugestão metodológica para a realização das Conferências 

Livres. De modo que outras metodologias podem ser adotadas, sem o prejuízo da 

validade das Conferências Livres, desde que sejam enviados os relatórios. 

No entanto, recomenda-se especial atenção ao disposto no item nº 3. Dos 

Relatórios das Conferências Livres (pág.: 17) uma vez que os documentos 

produzidos pelas Conferências Livres deverão ser enviados – exclusivamente por e-

mail - para à Subsecretaria de Igualdade Racial (SIR/SAMIDH/SEDESTMIDH) pois 

cabe à Comissão Organizadora da IV CODIPIR dar validade aquelas conferências 

livres. 



8 
Caderno de orientações para realização das Conferências Livres do DF. 

2. METODOLOGIA 

 

I. O que são Conferências Livres? 

 

Conferências Livres são instrumentos de participação social que permitem 

que um determinado grupo, de qualquer natureza de participação, se expresse acerca 

de determinada temática de atuação governamental.  

Desta forma, uma Conferência Livre pode ocorrer em qualquer local e ser 

organizada por qualquer pessoa ou segmento que deseje participar da IV CODIPIR.   

Embora não seja necessária convocação formal por meios oficiais ou de grande 

alcance, a SIR/SAMIDH/SEDESTMIDH recomenda que cada Conferência Livre seja 

convocada com, no mínimo, 03 dias de antecedência à sua realização, no intuito de 

que o maior número de pessoas possam participar. 

O principal objetivo de uma Conferência Livre é a proposição de 

diretrizes/deliberações que possam ser remetidas aos Poderes Públicos com vistas a 

subsidiarem a elaboração e implementação de Políticas Públicas de Promoção da 

Equidade Racial. 

A IV CODIPIR terá quatro eixos para debate. No entanto, não é necessário 

que as Conferências Livres abordem todos eles. A escolha de qual (ou quais) eixo(s) 

será(ão) debatidos na Conferência Livre fica a critério da Organização ou seu pleno, 

desde que: 

  

 Seja feita a leitura do(s) eixo(s)  temático(s)  escolhido(s) antes de iniciar o 
diálogo no(s) grupo(s) de trabalho; 

 Seja elaborado Relatório da Conferência Livre especificando os temas 
debatidos e as deliberações concernentes a cada um e a indicação dos 
Delegados; 

 Seja elencado, ao final de cada debate, até cinco subsídios e cinco 
recomendações por tema, escolhidos ou priorizados dentre as deliberações de 
cada tema 

 

 

A IV Conferência Distrital de Promoção da Igualdade Racial terá os 

seguintes eixos temáticos e sugerimos que as Conferências Livres reflitam sobre os 

quatro tópicos e subtópicos, a seguir: 
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I- "Do reconhecimento da população negra", que abordará os seguintes 

conteúdos: 

 

i. do direito à vida; 

  

ii. educação em igualdade, conscientização e valorização; 

 

iii. participação e inclusão; e 

 

iv. direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação. 

 

 

II- "Da garantia de justiça para a população negra ", que abordará os seguintes 

conteúdos: 

 

i. prevenção e punição de todas as violações de direitos humanos que afetem 

a população negra;  

 

ii. acesso à justiça; e 

 

iii. sistema prisional. 

 

III- "Do desenvolvimento (tardio) para a população negra ", que abordará os 

seguintes conteúdos: 

 

i. estratégias para erradicar a evasão escolar;  

 

ii. do acesso aos níveis mais elevados da educação;  

 

iii. direito ao desenvolvimento e medidas contra a pobreza; 

 

iv. empreendedorismo, emprego e renda; e 

 

v. moradia.  

 

IV- "Discriminação múltipla ou agravada dos afrodescendentes", que abordará 

os seguintes conteúdos: 

 

i. gênero, o que incluirá os direitos sexuais e reprodutivos e a violência 

obstétrica; 

 

ii. lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros – LGBT; e 
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iii. religiões tradicionais de matriz africana.  
 

 

Reiteramos que os temas – supracitados – têm caráter de fomentar o 

debate e não de limitar as discussões. Outros temas podem ser incluídos e debatidos. 

 

 

II. Passo a Passo  

As Conferências Livres podem ser organizadas de várias maneiras, 

respeitando a diversidade de cada grupo e localidade, o importante é garantir espaço 

para o diálogo.  

Abaixo, segue uma proposta metodológica para organização de uma 

Conferência Livre em 01 turno: 

 

a) breve apresentação dos participantes (30 minutos);  
b) exposição e pactuação da programação e metodologia da Conferência (20 

minutos) 
c) painel de contextualização do Eixo/Texto-base (1 hora ao todo ou 25 minutos 

para cada eixo);  
d) composição e Discussão dos Grupos de Trabalho (GTs) (1 hora e 30 minutos);  
e) priorização (30 minutos);  
f) eleição dos(as) Delegados (as); e 
g) encerramento (30 minutos) 

 

É importante reiterar a necessidade de confecção do relatório (ver modelo a 

ser digitado) 

 

a) Apresentação dos participantes 

Para começar qualquer encontro é sempre bom que todas as pessoas se 

apresentem, mesmo que de forma rápida, dizendo seus nomes. Você pode optar por 

trabalhar em círculo, se o espaço permitir e o número de pessoas também. Pode, 

também, pedir que cada pessoa fale –em uma palavra –qual a expectativa dela com 

a Conferência Livre. O mais importante nesse primeiro momento é trabalhar com todos 

os participantes ao mesmo tempo.  
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Essa pode ser uma boa estratégia para colaborar com o encerramento do 

encontro, pois quando chegarem lá, você pode sugerir que as pessoas digam se suas 

expectativas foram correspondidas ou não. 

Lembre-se de passar a lista de presenças e solicitar a assinatura dos 

presentes. 

 

b) Programação da Conferência e explicação da metodologia 

Após a apresentação dos participantes, a pessoa responsável por 

coordenar os trabalhos precisa explicar o passo a passo da Conferência. Você pode 

fazer isso utilizando um power point ou pode escrever a programação em uma cartolina 

ou papel pardo.  

Deixe claro quais são os horários de início e término de cada atividade da 

Conferência, explique como será o trabalho nos subgrupos, a priorização das 

propostas e quais os produtos finais. 

 

c) Painel de contextualização  

Quando decidimos realizar uma Conferência Livre, é interessante fazer 

uma contextualização com um de cada eixo. O painel de contextualização pode ser 

muito rico e tem a intenção de levantar questões que vão apoiar o diálogo nos grupos 

e não de explanar exaustivamente sobre detalhes referentes a cada eixo temático. 

Todos os eixos temáticos conversam de forma muito próxima e transversal, 

por isso é interessante que alguém identifique as especificidades de cada eixo 

temático e esclareça os participantes sobre o papel que o texto-base exerce.  

Se você conhecer pessoas que tenham familiaridade com os temas, 

convide para colaborar com esse momento, ou se alguém do seu grupo se dispor a 

fazer a leitura de todo texto-base anteriormente, acessar o material do site e se 

preparar, o seu painel de contextualização está pronto. 

 

Importante! O texto-base tem o intuito de ser provocador, iniciar o diálogo, abrir 
caminho para a elaboração das Diretrizes/Deliberações e não de trazer respostas 

finais. Existem inúmeros materiais em bibliotecas virtuais que podem servir de apoio 
para esse momento. 
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d) Grupos de Trabalho (GTs)  

Organize a divisão do(s) grupo(s) de trabalho em subgrupos menores. A 

sugestão é que exista pelo menos 1 grupo de trabalho por eixo temático. Mesmo no 

caso de a Conferência Livre debater apenas 1 eixo, procure dividir os participantes 

em grupos menores, pois isso garante maior tempo de fala para cada participante, 

facilita no momento da elaboração de Diretrizes/Propostas, relatórios e permite o 

acolhimento de ideias diversificadas.  

Recomenda-se que os espaços sejam organizados com antecedência, 

prevendo a utilização de salas ou porções de espaço diferentes para permitir melhor 

aproveitamento dos trabalhos nos grupos. Se possível, trabalhe com grupos de até 30 

pessoas, pois isso facilitará o diálogo e a participação dos integrantes. Sugerimos, 

ainda, que os grupos estejam organizados em círculo, para que todos se vejam, e que 

os espaços sejam acessíveis àqueles com dificuldade de locomoção.  

O Grupo de Trabalho (GT) é provavelmente o momento da Conferência 

com maior intensidade de discussão. É a ocasião em que as pessoas podem debater 

o Eixo Temático escolhido - a partir da leitura e do diálogo com o texto-base -, elaborar 

e priorizar as Diretrizes/Propostas, que serão o principal produto resultante de cada 

GT.  

 

Materiais para os GTs: tarjetas, pincel atômico, flip chart, papel A4, canetas, mesas 

ou cadeiras universitárias (com braço), fita crepe.  

 

Como funcionam os GTs? 
 

I. Apresentação do Facilitador e do Relator do GT e explicação da 

metodologia – passo a passo – a ser trabalhada com o grupo. 

  

 Facilitador: pessoa que mediará os diálogos dentro do grupo, tornando 
o processo democrático ao garantir que todos tenham voz e vez. O 
Facilitador não atribui juízo de valor às opiniões dos participantes, mas 
deve conhecer profundamente a metodologia proposta para a 
Conferência; 

 Relator: pessoa que registra a memória do trabalho realizado e é 
responsável por fazer os ajustes de redação, quando solicitados pelo 
grupo; e 

 Colaborador: são as pessoas que participam da Conferência Livre.  
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II. Acordo de Convivência – propor um acordo de convivência com o grupo é 

sempre muito bom, pois facilita a continuidade dos trabalhos. Algumas 

coisas podem ser sugeridas, como: respeitar a fala do outro, respeitar ideias 

diferentes, deixar o celular no silencioso, etc.  

 

III. Leitura do texto-base: Recomenda-se a leitura do Eixo Temático que será 

debatido no respectivo GT. As demais partes do texto-base não precisam 

ser lidas.  

 
IV.  Diálogo sobre o Eixo Temático - nesse momento, os participantes podem 

contextualizar e dividir suas experiências e expectativas sobre o assunto. 

Deve ser reservada ao menos 1 hora para esse momento.  

 
V.  Proposição de Diretrizes/Propostas: O Facilitador convida os subgrupos a 

sistematizarem as sugestões de Diretrizes/Propostas e transcrevê-las em 

tarjetas. O grupo deve colocar uma única sugestão por tarjeta para que fique 

visível para todos os participantes. Nesse momento, observar a quantidade 

de subgrupos criados dentro da sala/espaço. O importante é saber que cada 

Grupo de Trabalho (Eixo) vai sugerir até 20 Diretrizes/Propostas para serem 

priorizadas. Se houver 4 subgrupos dentro do GT, pode-se propor que cada 

um deles elabore até 5 sugestões de Diretrizes/Propostas.  

 

Tarjetas: um padrão de medidas para uma tarjeta é 21x10 cm. Sugerimos que utilizem 

um papel com gramatura maior e cores fortes, de preferência uma cor diferente por 

Eixo.  

 

VI. Apresentação das propostas elaboradas - cada subgrupo elege um 

representante para ler as Diretrizes/Propostas aos outros participantes do 

grupo. O Facilitador deve estar atento para agregar propostas iguais ou 

parecidas e que podem apenas merecer uma nova redação ao final da 

apresentação de todos.  
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VII.  Aprovação da redação das propostas e readequação da redação daquelas 

muito próximas e que podem ser agregadas. 

VIII. O Facilitador finaliza os trabalhos explicando a priorização que acontecerá 

em seguida.  

 

e) Priorização 

A priorização, ao contrário da votação, permite que os participantes 

escolham um número determinado de Diretrizes/Propostas que farão parte de uma 

agenda de prioridades.  

A priorização acontece de forma democrática, descontraída e dinâmica, 

pois cria um ambiente favorável ao diálogo e articulação entre os participantes, com 

foco no conteúdo das proposições geradas nos GTs. Serão priorizadas 10 

Diretrizes/Propostas em cada Conferência Livre, independente do eixo ao qual 

pertençam.  

 

Como acontece?  E quem participa da priorização?  

 

Todas as pessoas presentes e que participaram do diálogo e da elaboração das 

Diretrizes/Propostas dentro dos subgrupos.  

 

 cada participante recebe 5 pontos de valoração (bolinhas adesivas);  

 o participante pode priorizar até 5 Diretrizes/Propostas que considere mais 

importantes, independentemente do Eixo;  

 ressaltar que o primeiro passo é circular pelos painéis para visualizar o conjunto 

das Diretrizes/Propostas debatidas, aprovadas e sistematizadas nos GTs. 

Durante esse exercício de visualização e leitura, é permitido o diálogo e 

articulações em torno de Diretrizes/Propostas e sobre a importância e urgência 

das mesmas. Cada adesivo colado numa Diretriz/Proposta equivale a um 

ponto; e 

 regras para esse momento: 
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Cada participante poderá colar no máximo 2 bolinhas em uma única Diretriz/Proposta. 

Essa é uma estratégia para diversificar o olhar e análise de cada participante, abrindo 

um canal de diálogo e de articulações com os demais.  

Não se devem retirar adesivos já colados ou fazer qualquer rasura no Painel.  

 

Fique atento! É muito importante deixar um espaço ao lado de cada proposta 
(encaminhamento/deliberação) para que os participantes coloquem suas bolinhas adesivas 
sem atrapalhar a visualização dos textos. Uma ideia é pregar cada folha com uma proposta 
em uma cartolina, papel pardo e delimitar o espaço não utilizado para serem colocadas os 
pontos de valoração (bolinhas adesivas). Para agilizar você pode, também, colar as próprias 
tarjetas produzidas pelos grupos no papel pardo, deixando o espaço para as bolinhas de 
priorização. Cuidado para que as bolinhas não sejam pregadas diretamente em paredes. Isso 
será necessário para a apuração, como você verá abaixo. Além disso, lembre-se de organizar 
a exposição das propostas de uma forma que permita a circulação das pessoas pelo espaço 
e um isolamento durante a contagem. Evite tumultos! Sugerimos que essa atividade dure em 
torno de 1 hora. Ao final do tempo predefinido e avisado em plenária, encerra-se a priorização. 
Algumas dicas para o encerramento da priorização: É importante informar os participantes 
sobre o tempo restante da atividade. Por exemplo: “restam 15 minutos”, “restam 10 minutos” 
e assim por diante. Ao final do tempo previsto, deve-se providenciar um isolamento da área 
onde se encontram as Diretrizes/Propostas priorizadas. Pode-se utilizar o sistema de fitas 
zebradas ou algo semelhante, de forma que apenas os responsáveis por contabilizar os 
resultados circulem na área interna dos painéis. Os participantes podem acompanhar a 
apuração. Porém, lembre-se de cercar a área próxima aos painéis para facilitar o trabalho de 
contagem dos pontos de priorização (bolinhas adesivas).  

 

Apuração. Como apurar as priorizações? 

 

 recomenda-se que a equipe divida-se para ganhar tempo. Atuar em duplas é 
muito importante para evitar eventuais erros na contagem. 

 cada dupla fica responsável pela apuração de um painel. Comece contando o 
número de pontos de valoração (bolinhas adesivas) de cada proposta. Ao 
efetuar a contagem dos pontos, deve-se fazer uma marca de caneta 
esferográfica no adesivo, registrando que o mesmo foi devidamente 20 
contabilizado. Ao final da contagem, anotam-se os pontos que a proposta 
obteve com pincel atômico e em números grandes;  

 a outra pessoa da dupla faz o mesmo, recontando para evitar erros e, ao 
finalizar, anota ao lado da primeira contagem a confirmação do número de 
priorizações;  

 na medida em que a apuração for avançando, uma parte da equipe pode 
registrar os resultados numa planilha de dados, de forma a agilizar o ranking 
final que será apresentado na plenária final; e 

 finalizada a apuração e a inserção dos resultados na planilha, deve-se realizar 
um ranking final das 10 Diretrizes/Propostas com maior pontuação, 
identificando os Eixos Temáticos de cada uma. 
  

Desempate! 
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Caso haja empate na décima posição, sugerimos que as Diretrizes/Propostas sejam 

levadas a todos os participantes ao mesmo tempo (em plenária) para o desempate. 

Vocês decidem como deve acontecer: pode ser por consenso, por consentimento, por 

votação ou por meio de uma nova priorização. Ex: Há três Diretrizes/Propostas 

 empatadas na décima posição com 53 pontos cada uma. Neste caso, levam-se as 

três (em décimo lugar) para a plenária decidir.  

 

f) Encerramento  

Após realizar a contagem das priorizações, a equipe responsável faz a 

leitura das principais propostas (deliberações/encaminhamento/notas) que serão 

encaminhadas para a Comissão Organizadora da IV CODIPIR via relatório (vide item 

3. Dos relatórios, pág.: 17) 

Antes de encerrar a Conferência Livre, lembre-se de solicitar a coleta de 

assinatura dos presentes e delegar o responsável pelo preenchimento do relatório. 

Lembre-se que essa é a única maneira de conhecermos as propostas de seu grupo e 

oficializar a realização da respectiva.  

 

Importante! Se o seu grupo não tiver acesso a nenhum computador, você pode preencher o 

modelo de relatório a caneta - com letra de forma - seguindo o modelo (item nº 3. Dos 

relatórios), escanear e enviar por correio eletrônico: cddn@sedestmidh.df.gov.br. 

 

g) Dicas  

Antes de dar início a sua Conferência Livre, você precisa estar atento a 

algumas coisas importantes:  

 
1. tirar cópias do texto-base – o ideal é que cada participante tenha o seu documento, 

mas se não for possível, indicamos pelo menos um texto para cada duas pessoas;  
2. organizar os materiais necessários para cada Grupo de Trabalho (tarjetas, pincéis 

atômicos, folhas de flip chart, etc);  
3. ter em mãos os pontos de valoração (bolinhas adesivas); e 
4. preencher o relatório e coletar a assinatura dos presentes. 
 

 

  

mailto:cddn@sedestmidh.df.gov.br
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3. DOS RELATÓRIOS DAS CONFERÊNCIAS LIVRES 

 

Para que as propostas, deliberações e encaminhamentos das 

Conferências Livres sejam apreciadas e/ou apresentadas na IV Conferência Distrital 

de Promoção da Igualdade Racial (IV CONDIPIR), será necessário o envio do 

Relatório da Conferência Distrital - exclusivamente por meio eletrônico para 

cddn@sedestmidh.df.gov.br até às 23h59 do dia 22 de dezembro de 2017 – com 

as seguintes informações:  

 

3.1. Informações básicas da Conferência Livre 

3.1.1. Nome da Conferência:  

3.1.2. Local e data da Conferência:  

3.1.3. Composição da Comissão Organizadora da Conferência:  

3.1.4. Número total de participantes da Conferência: Houve representantes do 

Governo de Brasília? Se sim, qual/quais:  

3.1.5. Número e relação de Organizações/Grupos/Redes da Sociedade Civil 

participantes:  

 

3.2. Resultados da Conferência  

3.2.1. Elaboração de Relatório da Conferência Livre, especificado por eixos de 

discussão conforme a Regimento Interno da IV CODIPIR;  

 Documento redigido que deverá conter, no máximo, 20 páginas, podendo 

conter fotos. 

  

3.2.2. Elaboração de Resumo das Deliberações aprovadas na Conferência Livre  

 Documento redigido que deverá conter no máximo 03 páginas, sem fotos. 

 

3.2.3. Anexos, em formato pdf.:  

 cópia de todo material produzido para a Conferência, incluindo, fotos e material 
divulgado em redes sociais e mídia (se for o caso).  

 lista de presença das/os participantes, contendo nome, telefone, nº de 
identidade e assinatura, escaneada;   

 ATA DE ELEIÇÃO DAS/OS DELEGADAS/OS; E  
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3.2.4. Responsável pelo relatório:  

3.2.5. Nome completo:  

3.2.6. Nome da instituição/organização a que pertence:  

3.2.7. Telefone com DDD:  

3.2.8. Endereço eletrônico (e-mail):  

 

 

3.3 PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS DAS CONFERENCIAS LIVRES 

 

3.3.1. Indicar por Eixo Temático discutido.  

I - Do reconhecimento. Indicar até 05 subsídios e 05 recomendações; 

II - Da garantia de justiça. Indicar até 05 subsídios e 05 recomendações; 

III - Do desenvolvimento. Indicar até 05 subsídios e 05 recomendações;  

IV - Discriminação múltipla ou agravada. Indicar até 05 subsídios e 05 

recomendações; e 

XX – outros (se for o caso).  

 

 

3.4 LISTA DELEGADOS ELEITOS PARA A CONFERÊNCIA DISTRITAL) 

 

Cada entidade poderá encaminhar listagem com até 10 Delegados Livres 

para participar da IV CODIPIR:  
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ANEXO 01 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS/OS DELEGADAS/OS  

ELEITAS/OS PARA A IV CODIPIR 

1. Nome da Conferência Livre: 

2. Local e Data da Conferência Livre: 

3. Nome Completo da/o Delegada/o: 

4. (OPCIONAL) Nome Civil e/ou Nome social: __________________________ 

Como prefere ser chamada/o? (__) Nome Civil (__) Nome Social  

5. Orientação Sexual: (  ) Heterossexual (  ) Gay (  ) Lésbica (  ) Bissexual  

6. Identidade de Gênero: (  ) Travesti (  ) Transexual  

7. Telefones:  8. Estado Civil: 

9. Data de Nascimento: ___/_____/___ 10. Naturalidade/Nacionalidade: 

11. É portador/a de deficiência? Não (__) Sim (__)  Se sim, necessita de algum 

atendimento especial? Qual? 

 

_________________________________________________________________

________________________________ 

12. Raça/Cor: (__) Preta  (__) Parda  (__)  Amarela  (__) Indígena (__) Branca.  

Se Indígena, qual Etnia?_________________________________________ 

13.  É integrante de Povo ou Comunidade Tradicional nos termos do Decreto nº 

8.750, de 9 de maio de 2016?  Não (__) Sim (__)  Se sim, qual? _______________ 

14. Faz parte de alguma Organização, Associação, Grupo ou Entidade de 

Movimento Social? Se sim, qual (is)? 

15. Escolaridade, marque um X na melhor descrição:  

(  ) em alfabetização | Fundamental (  ) incompleto ou (  ) completo |  

Nível médio (  ) incompleto ou (  ) completo | curso profissionalizante: __________________ 

Curso superior: Graduação (  ) cursando (  ) concluída. Qual: ________________________ 

Mestrado  (  ) cursando (  ) concluído. Qual: _____________________________________ 

Doutorado (  ) cursando (  ) concluído (  ). Qual: __________________________________ 

 
16. Profissão:  

 

 

 

 

Assinatura da/o Delegada/o 

 

Assinatura da Presidência da Comissão 
Organizadora da Conferência  
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Obs: cada entidade pode encaminhar a listagem de até 10 Delegados Livres para a 

IV CODIPIR. Sugerimos que a lista pode ser de:  50% deve ser de mulheres, 30% de 

jovens e 10% LGBT.  

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 

Maiores informações poderão ser obtidas pelos seguintes canais: 

a) e-mail: cddn@sedestmidh.df.gov.br, 

b) facebook: conselho de defesa dos direitos do negro do DF; 

c) telefone: 3403-4906 ou 3403-4999. 
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REALIZAÇÃO  

 

SUBSECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL - SIR 
CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO DO DF - CDDN 
 
 
 

                                                                 
        
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 

                                
 
 
 

 


