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DATA 
  AÇÃO 

 OBJETIVO 
 ÓRGÃO 

 

28/02 

Reunião de família  
(Unidade de 

Semiliberdade de 
Taguatinga) 

 
Palestra cujo o tema principal será “Reflexão 

sobre A História do Dia Internacional da 
Mulher” e o panorama das Políticas Públicas 

voltadas a este segmento. 
 

SEJUS 

01/03 

Ações voltadas 
à Mulher nas Manhãs 
Cívicas da Troca da 

Bandeira 

 
Ações conjuntas com os Centros de 

Atendimento ao Turista – CATs. As unidades 
móveis estão à disponível para ações. 

 

SETUR 

01/03 Sessão de Filme UNAM – Sessão de filme com a temática 
Mulher. SEDES 

02/03 Comemoração Dia 
Internacional da Mulher 

 
Evento Palácio do Buriti em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, onde serão 

lançados Ações de promoção e garantias de 
Direitos das Mulheres. 

 

SMDF/GDF 

02/03 Debate 

 
Roda de conversa: autoestima e autonomia 
feminina na juventude com as adolescentes 

da internação feminina da Unidade de 
Internação de Santa Maria – UISM. 

 

SEJUS 
 

  02 a 
07/03 

 
Semana da mulher -
Recanto das Emas 

 
As atividades das oficinas realizadas no dia 
serão todas voltadas ao dia internacional 

das mulheres. As ações terão como foco a 
desconstrução do machismo a partir da 

compreensão do quanto as ações 
machistas são opressoras e impactam a 

vida cotidiana das mulheres. 
As ações acontecerão no CEU do Recanto 
das Emas e contará com palestras; café da 
manhã comunitário; rodas de conversas; 

entrega de lembrancinhas, apresentação do 
grupo Recanto Poético do CEU e aula de 

defesa pessoal para mulheres. 
 

SEJUS 
 

02/03  
Palestra “Saúde Mental, 

Gênero e seus 
Dispositivos” 

 
Palestras sobre Saúde Mental, Gênero e 

Dispositivos, ministradas pela pesquisadora 
Dra. Valeska Zanello, professora da 

Universidade de Brasília (UnB). 
 

SDE 



 
 

 
 

03/03 

Roda de Conversa 
(Unidade de 

Semiliberdade do 
Gama) 

 
Roda de conversa sobre o dia Internacional 

da Mulher, o porquê da data, fatos 
históricos, movimento feminista, etc. 

 

SEJUS 
 

03/03 
Oficina de autocuidado, 
escuta sensível e lugar 

de fala 

 
Duas turmas de oficina com duração de 

1h30 com adolescentes de internação 
estrita e provisória, separadamente. 

 

SEJUS 
 

03 e 
04/03 

Unidade de 
Semiliberdade de 
Recanto das Emas 

Roda de Conversa com os Adolescentes a 
fim de abordar a temática do Dia 

Internacional da Mulher. 

SEJUS 
 

03 a 
07/03 

 
Ações educativas de 

trânsito 
 

 
A serem incluídas no calendário de 

programação do março "Mais Mulher 2020". 
Blitz educativa - de 03 a 07/03 – Santa Maria, 

Taguatinga, Planaltina, Torre de TV e 
Funarte, Candangolândia. 

 

DETRAN 
 

04/03 

 
Palestra para todas as 

adolescentes da 
internação feminina. 

 

Palestra dialogada sobre direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher. 

SEJUS 
 

04/03 Acolhida CREAS Ceilândia- Acolhida as usuárias: 
Mulheres e Violência Doméstica. 

SEDES 

04/03 
Atividade prevista para 

as servidoras 

Massagens Relaxante, curso de auto 
maquiagem e palestra sobre 
empoderamento feminino. 

SEJUS 
 

05/03 

 
Reunião de família 

(Unidade de 
Semiliberdade de 

Recanto das Emas) 
 

Reunião de Família com foco na 
Importância da Mulher na família e no 

mercado de trabalho. 

SEJUS 
 

05/03 

 
Exibição do filme: “Eu 
não sou um homem 

fácil”. 
(Unidade de 

Semiliberdade do 
Gama) 

 

E posteriormente debate sobre os papéis 
que homens e mulheres exercem na 

sociedade. 

SEJUS 
 



 
 

 
 

05/03 
Comemoração Dia 

da Mulher 
Café com conversa 

Roda de Conversa com a temática 
“empoderamento feminino”, seguido de um 

café da manhã. 

SEJUS 
 

05/03 “Comunicação não 
violenta ” 

Melhorar os relacionamentos interpessoais. 
Momento de confraternização durante o 

coffee break e dinâmicas de grupo 
abordando esse tema. 

SEJUS 
 

05/03 Palestra  CREAS Gama – Palestra técnica na unidade. SEDES 
 

05/03 Ação Educativa  

 
Projeto “TURMA DA MÔNICA NAS 

ESCOLAS” que visa a prevenção da violência 
contra a mulher com aplicação nas escolas 
do DF, nãos mídias sociais e nos aplicativos 

de compartilhamento de vídeos. 

SSP 

06/03 Palestras e Rodas de 
conversa 

 
CRAS Ceilândia Sul:  ação social com as 
mulheres (palestras e roda de conversa 

voltadas ao público feminino); com a 
participação de uma psicoterapeuta, pós-

graduada em Teoria e Técnica Junguiana e 
Coach Holística. 

 

SEDES 

06, 13, 20 
e 27/07 

Grafite nas paradas de 
ônibus 

Samambaia, Sobradinho, Recanto das Emas 
e Planaltina respectivamente. 

SSP 

06/03 Palestra 

 
Feminicídio 

Histórico de lutas das mulheres. 
 

CODEPLAN 

06/03 

 
Roda de conversa 

A cultura da violência 
contra a mulher – do 

assédio ao feminicídio. 
 

Debater a cultura da violência sob a 
perspectiva de gênero com todas as 

adolescentes da internação feminina. 

SEJUS 
 

06/03 

 
Palestra e Roda de 

Conversa 
(Unidade de 

Semiliberdade do 
Guará) 

Palestra e roda de conversa acerca da 
desigualdade de gênero e violência contra a 
mulher. 

SEJUS 
 



 
 

 
 

06/03 

Trabalho Manual  
(Unidade de 

Semiliberdade do 
Gama) 

Confecção, por parte dos adolescentes, de 
uma lembrancinha para entregarem para 

as mães. 

SEJUS 
 

06/03 

Roda de conversa com 
socioeducandas da 

Gerência de 
Atendimento em Meio 

Aberto 
GEAMA de Ceilândia II –

Sul 
 

 
Atividade será conduzida por servidoras da 
Gerência e familiares (mães, irmãs, primas, 

amigas) com coffee break deliberativo 
abordando questões de gênero, 

empoderamento feminino, feminicídio e 
temáticas pertinentes. As discussões sobre 
estes temas também estarão presentes nos 

atendimentos individuais às sócias 
educandas. 

 

SEJUS 
 

06/03 

Exposição do tema 
“feito para mulheres 

para mulheres e sobre 
mulheres” 

 
Oportunidade em que as mulheres farão 

uma exposição de suas habilidades e 
quando também haverá uma palestra sobre 

o papel da mulher no século XXI. 
 

PCDF 

06/03 
Programa Microcrédito 

Prospera 

 
As entrega das Cartas de Crédito do 

Programa de Microcrédito Prospera às 
mulheres empreendedoras na ocasião do 

evento do Palácio do Buriti em 
comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher. 
 

SETRAB 

06/03 

 
Exposição de veículos 

elétricos 
Café da manhã com as 

servidoras da SECTI 
 

Evento em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher no Palácio do 

Buriti. 
SECTI 

07/03 Abertura Festa da 
Goiaba 

 
O evento tem como objetivo divulgar a 

produção da fruta e estimular o consumo, 
além de atrair novos mercados e promover 

a integração entre os produtores. 
 

SMDF 

07/03 Programação a definir CREAS Samambaia – Ação conjunta com a 
rede de Samambaia. 

SEDES 



 
 

 
 

07/03 

Palestra 
(Unidade de 

Semiliberdade de Santa 
Maria) 

 
Café da manhã especial seguido de palestra 

voltado para as mães/namoradas/tias e 
eventuais mulheres que participem das 

vidas dos jovens. Esse evento será 
organizado pela equipe da Unidade com 
patrocínio da Igreja Batista de Brasília e 
com apoio da Igreja Comunidade das 

Nações. 
 

SEJUS 
 

07/03 
Atividade prevista para 

as visitas do sexo 
feminino 

 
Palestras motivacionais de empoderamento 

e inteligência emocional; 
 

Palestras sobre cuidado e prevenção de 
doenças; 

 
Oferta de massagens relaxante para 

servidoras; 
 

Oferta de serviços de beleza para todas 
servidoras. 

 

SEJUS 
 

07/03 “Ação Candanga Social” 

 
Participação da DEAM com a Unidade 

Móvel de Atendimento à Mulher, evento em 
Comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, na Candangolândia. 
 

DPE/PCDF/DEA
M 

07/03 “Festejar é preciso” 

 
Um dia reservado para a vivência de alegria 

pensando para que as mulheres da 
periferia, sempre concentradas em suas 

lutas cotidianas, possam ter um momento 
de descanso e relaxamento. 

Ação será realizada na Praça dos Direitos e 
contará com esportes, dança, música, 

lanche comunitário, massagem e aula de 
defesa pessoal para mulheres. 

 

SEJUS 
 

08/03 Caminhada  CREAS Taguatinga- Ação conjunta com a 
rede de Taguatinga. 

SEDES 

08/03 Caminhada  CREAS Núcleo Bandeirante- Ação conjunta 
com a rede de Taguatinga. 

SEDES 



 
 

 
 

08/03 Café da Manhã 
CREAS Estrutural – atividade em conjunto 

com CECON, “Café da manhã com 
mulheres. ” 

SEDES 

08/03 
 

Caminhada 
 

 
CRAS Riacho Fundo I e CRAS Riacho Fundo 

II 
O evento será realizado pela Rede 

Intersetorial do Riacho fundo I e Riacho 
Fundo II. Ocorrerá uma caminhada partindo 

da Paróquia São Domingos Sávio até a 
Administração regional do Riacho Fundo I, 
onde serão oferecidos serviços diversos à 

população. 
(Massagem, aula de defesa pessoal, entrega 

de rosas). 
Previsão de público: 300 pessoas 

 

SEDES 

08/03 Festa da Goiaba 

 
Unidade móvel – ônibus adaptado e 

equipado com salas de atendimento e toda 
a estrutura necessária ao acolhimento das 

mulheres. Atendimento psicossocial, 
divulgação e orientação. 

 

SMDF 

08/03 Cine Mulher 

 
Exibição de filmes sobre empoderamento 

das mulheres 
Ação será realizada no CEU da QNM 28 e 

contará com lanche comunitário, música de 
artistas locais, projeções sobre mulheres 

que foram à frente de seu tempo, 
massagem, distribuição de lembrancinhas e 

aula de defesa pessoal para mulheres. 
 

SEJUS 
 

08/03 

 
Evento no Jardim 
Botânico em parceria 
com a Administração 
Regional do Jardim 
Botânico. 
 

Dia da Mulher – ações e serviços integrados 
para as mulheres em comemoração ao dia 

Internacional da Mulher e Aniversário do 
Jardim Botânico. 

SMDF/RA XXVII 

08/03               Caminhada  

 
Mobilização em comemoração ao Dia da 

Mulher divulgação do programa de 
atendimento à mulher NUAIM (Núcleo 
Integrado de Atendimento à Mulher) e 

PCDF 



 
 

 
 

agendamentos de atendimentos Evento 
será promovido pela 29ª DP em parceria 
com a Administração Regional do Riacho 

Fundo e toda a rede de atendimento à 
mulher do Riacho Fundo I e II. 

08/03 Evento do Jardim 
Botânico 

Participação da DEAM com a Unidade 
Móvel de Atendimento à Mulher, 

coordenado pela Secretaria da Mulher. 

DPE/PCDF/ 
DEAM/SMDF 

09/03 

Café da manhã 
(Unidade de 

Semiliberdade do 
Recanto das Emas) 

Café da Manhã com as Servidoras em 
Comemoração ao Dia da Mulher. 

SEJUS 
 

09/03 
Palestra “Mulher 
Maravilha. Será? ” 

 

Refletir sobre como a mulher tem levado 
sua vida e as consequência disso para ela e 
para os que estão ao seu redor – Dra. Ilzete 

Alvarenga. 

SDE 

 
09/03 

 
Cine Sob Medida: Hair 

Love – curta metragem 
vencedor do Oscar 2020 

 
Apresentação e debate do filme que trata 
sobre a questão racial feminina a partir da 

representatividade do cabelo afro. 
 

 
SEJUS 

 

 
09/03 

 
Palestra Autoimagem 

na Era Digital 

 
Evento no Anexo do Palácio do Buriti em 

comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, onde será ministrada palestra sobre 

autoimagem e enfoque na autoestima 
feminina. 

 

 
SEEC 

 

 
09/03  

 
Filme Nise: O Coração 

da Loucura 

 
Conta a história de uma psiquiatra, que 
busca uma terapia Ocupacional, onde é 

regida por amor, arte e loucura. 
 

 
SEJUS 

 

 
09/03 

 
Saúde Mental e Mulher 

 
Evento no Anexo do Palácio do Buriti em 

comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, com orientações sobre Saúde 

Mental Materna e Saúde Mental no 
Climatério e Menopausa. 

 

 
SEEC 

 

 
09/03 

 
Palestra 

 

 
Palestra sobre Feminicídio promovido pela 

Vice-Governadoria do DF. 

 
DPE/PCDF/DEA

M 



 
 

 
 

 
09/03 

 
Abertura da Semana 

Nacional da Justiça pela 
Paz em Casa 

 

 
Participação da DEAM com a Unidade 

Móvel de Atendimento à Mulher promovida 
pelo CNJ/TJDFT, no Núcleo Rural de 

Brazlândia. 

 
DPE/PCDF/DEA

M 

 
09/03 

 
Projeto Margarida Alves 

e Maria da Penha: De 
mãos dadas no combate 

à violência contra a 
mulher 

 

 
Ações junto às escolas do campo da SEEDF. 

 
SEE 

 
09/03 

 
Passeio 

 
Passeio oferecido por entidades e outras 
Secretarias (aguardando confirmação de 

itinerário). 
 

 
SEDES 

 

 
09 a 12/03 

Coaching 
comportamental 

Saúde mental 
Massagem relaxante 

Personal stylist & 
alfaiate 

Curso de auto 
maquiagem 

 

 
Ações voltadas para o bem-estar das 

servidoras da Unidade de Internação de São 
Sebastião – UISS. 

 
SEJUS 

 
09 a 13/03 

 
Semana da Mulher – 

Céu QNR 02  

As atividades das oficinas realizadas no dia 
serão todas voltadas ao Dia Internacional 
das Mulheres. Será realizada uma roda de 
conversa e essa terá o objetivo de discutir 
sobre as opressões cotidianas e como as 
mulheres se fortalecem na sororidade. 

 
SEJUS 

 
10/03 

 
Sala de Amamentação 

 
Evento no Anexo do Palácio do Buriti em 

comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher -  Inauguração da Sala de 

Amamentação. 

 
SEEC 

 

 
10/03 

 
Oficina de Arte 

Atividade voltada para 
as adolescentes dos 
módulos femininos. 

 
Oficina de Arte, confecção de 

lembrancinhas para as servidoras da 
unidade. Confecção de lembrancinhas em 
uma roda de conversa, com o objetivo de 

falar sobre o filme e seu impacto na vida das 
adolescentes. 

 

 
SEJUS 

 



 
 

 
 

 
11/03 

 
Prevenção de agravos 

 
Evento na Subsecretaria de Saúde e 

Segurança no Trabalho – Prevenção de 
Câncer de Colo de Útero. 

 

 
SEEC 

 

 
 
 

11/03 

 
 
 

Atividade sistemática 
“Grupo de Meninas” 

 
O “Grupo de Meninas” visa atender às 

socioeducandas vinculadas às medidas 
socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade, o que 
perfaz um quantitativo de 

aproximadamente dez adolescentes. Os 
recursos necessários para sua realização 

serão: equipamentos multimídia (caixa de 
som; data show...); automóvel para 

deslocamento com as adolescentes, nos 
casos em que a programação contemplar 

local externo; e lanches. 
 

 
 

SEJUS 
 

 
 

11/03 

 
 

Mulheres impactantes 
GDF 

 
Evento Palácio do Buriti em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, onde serão 
homenageadas cerca de 50 servidoras que 

fizeram diferença em seus órgãos. 
As celebrações incluirão palestras e 

momentos de cuidado com as mulheres 
bem como atrações culturais. 

 

 
GAG/CH 

 
12/03 

 
Roda de Conversa Xirê 

das Pretas 

Reunir mulheres negras para dialogar sobre 
como o racismo determina suas condições 

de vida e quais as propostas para seu 
enfrentamento na sociedade. A realização 
da referida roda de conversa, contará com 
apoio e participação de organizações de 
mulheres negras do Distrito Federal na 

cidade de Ceilândia. 
 

 
SEJUS 

 
13/03 

 
Chá de mulheres 

Comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher 

 

 
Roda de Conversa conduzida pelos 

servidores da GEAMA. 

 
SEJUS 

 

 
13/03 

 
Palestra “O poder do 
salário: a decisão é sua” 

 

 
Auxiliar na educação financeira do servidor 

público – Coach em Finanças Patrícia 
Bernardi Peres. 

 
SDE 

 



 
 

 
 

 
13/03 

 
Roda de conversa com 

socioeducandas 
com coffee break 

GEAMA Ceilândia II Sul 

 
Atividade será conduzida por servidores da 
Gerência, abordando questões de gênero, 

machismo, feminicídio e temáticas 
pertinentes. A discussão sobre estes temas 
também estará presente nos atendimentos 

individuais às socioeducandas. 
 

 
SEJUS 

 

 
13/03 

 
“Mulheres 

Empoderadas, 
Planaltina Fortalecida” 

 
Todos contra o Feminicídio. Reunir todas as 

políticas de combate ao feminicídio para 
dar conhecimento e oferecer às mulheres 

ferramentas para lutar contra esse mal. 
Previsão de público: 1.000 pessoas. 

 

 
SEDES 

 
14/03 

Oficina de robótica no 
Planetário de Brasília 

Evento em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher e aniversário do 

Planetário. 

 
SECTI 

 
16/03 

 
 

Palestra”Empoderamen
to e protagonismo 

feminino” 

Reflexão sobre autocuidado e 
reconhecimento do valor pessoal – 
Empresária Helen Carolina Ferreira. 

 
 

SDE 

 
17/03 

 
Roda de Conversa 

Prevenção à Gravidez na Adolescência e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis – 

IST’s. 
Local: Centro da Juventude de Ceilândia. 

Horário: 14h as 16h. 
Parcerias: Sejus, Sejuv e Secretaria de 

Educação. 

 
SEJUS 

 
 

18/03 

 
 

Roda de Conversa 

 
Tema: Prevenção à Gravidez na 

Adolescência e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis – IST’s. 

Local: Centro da Juventude de Samambaia. 
Horário: 10h as 12h. 

Parcerias: Sejus, Sejuv e Secretaria de 
Educação. 

 
 

 
 

SEJUS 

 
18/03 

 
Observatório da Mulher 

 
Lançamento do Observatório da Mulher – O 
Observatório da Mulher tem como função 
disseminar informações gerais relativas às 

mulheres, pesquisas, dados estatísticos, 
estudos e temas sobre desigualdade de 

gênero e os direitos das mulheres. 

 
SMDF 



 
 

 
 

 

 
 

18/03 

 
Capacitação de 
profissionais da 

educação no tema: 
Medidas preventivas 
diante da violência 

doméstica e familiar 

 
Será promovido pela 23ª DP na Escola 

Classe 52, localizada na QNP 32/36 – 
Ceilândia Sul. Palestra voltada à orientação 
acerca da detecção de casos de violência 

doméstica e familiar e como deverá 
proceder o profissional de educação diante 

de casos que chegarem ao 
seu conhecimento. 

 

 
PCDF 

 
18/03 

 
Ações da DEAM 

 
Lançamento da Parceria com o Grupo 

Mulheres do Brasil para apoio às ações da 
DEAM visando o enfrentamento à Violência 

contra a Mulher. 

 
DPE/PCDF/DEA

M 

 
18/03 

 
Ações da DEAM 

 
Realização da 19ª Turma do Projeto Lidera    

para o Grupo Mulheres do Brasil. 
 

 
DPE/PCDF/DEA

M 

 
 

18/03 

 
Questionário 

Palestras 
Coffee break 

 
Aplicação de 80 questionários de 

levantamento de cursos de qualificação 
profissional para mulheres e jovens que 
trabalham em condição autônoma, por 

conta própria, cooperativada, associativa ou 
autogestionada, micro e pequeno 
empreendedor, empreendedores 

individuais e a eles equiparados nas 
Agências da Secretaria de Estado do 

Trabalho; 
 

Vencendo os desafios de gênero no 
mercado de trabalho: reflexões, empatia e 

empoderamento; 
 

A mulher do presente e a gestão de conflito: 
um desafio de sobrevivência em um mundo 

em (des) construção. 
 

 
SETRAB 



 
 

 
 

 
 

19/03 

 
 

Ação: Roda de Conversa 

 
Tema: Prevenção à Gravidez na 

Adolescência e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis – IST’s. 

Local: Centro da Juventude de Estrutural. 
Horário: 14h as 16h. 

Parcerias: Sejus, Sejuv e Secretaria de 
Educação. 

 

 
SEJUS 

 
19/03 

 
Curso de Capacitação 

“Desconstruindo 
Preconceitos 

 
Capacitar servidoras e servidores da 

Secretaria da Mulher no atendimento e 
acolhimento adequados à população LGBT. 
 

 
SEJUS 

 

19/03 Palestra  CREAS Gama – Palestra técnica sobre o 
empoderamento feminino. 

SEDES 

20/03  

 
Rede Sou Mais Mulher  
Pactuação com o 
Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do 
Distrito Federal-
Sinduscon 
 

Uma articulação de organizações públicas e 
privadas, que atuam no DF e promovam 

ações voltadas para a promoção da 
igualdade entre mulheres e homens, o 

empreendedorismo e a autonomia 
econômica das mulheres. 

SMDF 

20/03 

 
Oficina auto 
maquiagem 
 

Tornar a maquiagem do dia a dia em algo 
prático e descomplicado – Maquiadora 

Kamilla M.Xavier 
SDE 

 
23 a 

27/03 

  
Encontros por polos 

regionais  

 
Encontros, por polos regionais (todas as 14 
CREs), com profissionais da educação para 

debater a condição da mulher na sociedade 
em suas diversas nuances que abordarão os 

temas Gestão do Tempo; Beleza; e 
Diversidade Feminina; Empoderamento e 

Empreendedorismo) 
 

 
 

SEE 

 
23 a 

27/03 

 
“Mulheres, seu valor é 

você” 
Café da manhã especial 

Palestras 
Oficinas de reflexão 

 
CRAS Fercal: realizará atividades com 

programação voltada ao Mês da Mulher, nos 
dias 23 a 27 de março 

A ideia é despertar o valor próprio, melhorar 
a autoestima e oferecer a elas um dia 

 
SEDES 



 
 

 
 

 agradável com: café da manhã, palestras; 
cortes de cabelo; maquiagem; design de 

sobrancelha; apresentação de danças; 
bingo; entrega de bolsas e produtos de 

higiene pessoal. 
 

 
23/03 

 
Roda de conversa 
"Violência contra a 
mulher" 
 

 

 
Refletir sobre a violência contra a mulher: 

com apanhado geral sobre o tema, os tipos 
de violência, a questão jurídica da lei Maria 

da Penha e um bate papo para sanar 
dúvidas – Dra Selma Maria F. Carmona. 

 

 
SDE 

 
24/03 

 
Programa “Jornada Zero 
Violência contra 
Mulheres e Meninas” 

 
Lançamento do programa na cidade de 

Samambaia com a finalidade de mobilizar a 
sociedade e articular toda a rede de 
enfrentamento para o combate do 

feminicídio e todas as formas de violência 
contra mulheres e meninas. 

 

 
 

SMDF 

 
25/03 

 
Comemoração ao mês 

“Mais Mulher” 
 

 
Oficina Temática em Comemoração ao Dia 

da mulher Evento em parceria com o 
CREAS de Brazlândia. 

 
SEJUS 

 

 
25/03 

 
Ações da DEAM 

 
Realização da 20ª Turma do Projeto Lidera, 

voltado para Jornalistas. 

 
DPE/PCDF/DEA

M 

 
25/03 

 
“Mulheres, semente de 
uma nova Sociedade” 

 
Valorizar e reconhecer a importância do 
papel da mulher, na construção da vida 

presente em busca de um futuro melhor 
para as futuras gerações. 

 

 
SEDES 

26 e 
27/03 Ela Pode Day – Itapoã 

Evento voltado para capacitação e resgate 
de mulheres em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. 
SMDF 

27/03 

Palestras 
Empoderamento 

Feminino, Saúde Mental 
das Mulheres, 

Administrar Emoções e 
Construir Relações, 
Mulher como Líder 

Motivacional, Mulher 

Abordar todos os temas em um café da 
manhã, reservado para as servidoras. 

SERINS 



 
 

 
 

Agente de 
Transformações. 

30/03 Aula experimental de 
Funcional e Pilates 

Trazer uma experiência quanto aos 
exercícios físicos e bem-estar – Educador 

Físico Filipe S. Campos. 
SDE 

30 e 31/03 Ações da DEAM 

 
Alinhamento da Equipe DEAM para 
Aperfeiçoamento do Atendimento e 

Serviços. 

DPE/PCDF/DEA
M 

31/03 Clínica da Mulher Inauguração da Clínica da Mulher 514 Sul. SMDF 

A definir 
 

Lançamento da 
ferramenta "U-Elas" 

  
A nova ferramenta do aplicativo 

Uber permite que motoristas mulheres 
escolham passageira do sexo feminino. O 

objetivo é garantir segurança na prestação 
do serviço. 

SEMOB 
 

 
A definir 

 
Ações com foco na 

mulher 

 
Palestras, de prevenção e enfrentamento à 

violência contra a mulher, nas escolas da 
rede Pública de Ensino do DF; 

Banco de talentos, será realizada na estação 
Shopping do Metrô; 

Palestras no âmbito do Acordo de 
Cooperação Técnica do Projeto "Maria da 

Penha Vai à Escola" com Núcleo Judiciário 
da Mulher; 

 

Participação da Semana da "Justiça pela 
Paz em Casa” com o Núcleo Judiciário da 

Mulher.  

SEJUS  

A definir Ação da DEAM 

 
Capacitação para Serviço Voluntário 

Gratificado na DEAM, Escola Superior de 
Polícia Civil – ESPC/PCDF. 

 

DPE/PCDF/DEA
M 

A definir 

 
Ação "Saúde na Ceasa" 

  
 

Teremos uma edição especial do evento 
interno promovido quadrimestralmente no 

âmbito da CEASA/DF. 
CEASA 

A definir 

Ação da Subsecretaria 
de Enfrentamento às 

Drogas do Distrito 
Federal 

 
Distribuição de material gráfico (folders, 

cartilha, etc); 
Informação e orientação; 

 

SEJUS 



 
 

 
 

Oferta de vagas para internação voluntária 
em Comunidade Terapêutica 

Feminina, (tratamento de dependência 
química). 

 

A definir 

Ação EGOV - Um talk 
show com o tema "Os 

desafios da mulher 
moderna. 

 
É um ciclo de palestras semanais, (1 por 

semana) que acontecerá na EGOV, durante 
todo o mês de março, com temáticas 

voltadas para o público feminino. 
Estamos confirmando algumas datas com 

as palestrantes e a disponibilidade do nosso 
auditório para finalizar o calendário da 

programação. 
 

SEEC 

A definir 
Ação de divulgação com  

material impresso 

 
Folders, banners, entre outros - nas 7 
Unidades do Na Hora (Taguatinga, 

Ceilândia, Rodoviária, Gama, Riacho Fundo, 
Sobradinho e Brazlândia). 

 
 
 

SEJUS 

 
 

A definir 

 
Ações proposta pela 

Coordenação de 
Qualificação 
Profissional. 

 

 
Qualificação vinculada como as vocações 

efetivas e potenciais das regionais) 
Sugestão de Palestra motivacional: 

- Marketing Pessoal; e 
- Dicas de Entrevista. 

 

SETRAB 

 
 
 
 
 

A definir 

 
 

Ação Palestra de 
Orientação Profissional 

ou Recolocação 
Profissional 

 

 
Atendimento Itinerante com balcão de 
vagas de emprego para as mulheres; 

Seminário em parceria com outros órgãos e 
entidades, com a temática dos Direitos das 

Mulheres, saúde da mulher, mulheres no 
Mercado de Trabalho, etc.; 

Campanha pela igualdade salarial, em 
parceria com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a ONU Mulheres e a 
Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 

SETRAB 

 
A definir 

Ação Subsecretaria de 
Gestão Ambiental e 

Territorial 

Ofertar uma oficina de cartografia e gestão 
territorial com a temática “As Mulheres do 

DF em Mapas”. 
SEMA 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

A definir  
Projeto Bellona 

Curso “Mulher única” 

Projeto Bellona, voltado exclusivamente 
para o público feminino, o qual possui como 
objetivo a promoção da atuação consciente 
do papel da mulher na instituição policial e 

na sociedade por meio de técnicas de 
coaching organizacional. 

 
Curso "Mulher Única" 

promovido pela Capelania da 
Policlínica/PCDF, possui como escopo o 

desenvolvimento de técnicas de 
relacionamento interpessoal onde a mulher 
esteja inserida, além do aprimoramento de 

sua espiritualidade. 
 

PCDF 
 

 
 

A definir Seminário 

 
Seminário formativo aberto a profissionais 
da educação de toda rede de ensino (com 

data a ser definida juntamente |à EAPE; 
 

SEE 

 
 
 

A definir 

 
 

Oficinas nas escolas 
 

Oficinas sobre a Lei Maria da Penha nas 
escolas durante todo o mês, abertas para 

adesão das Unidades de Ensino, 
abrangendo estudantes, professoras/es e 

comunidade escolar. 
 

SEE 


