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SUGESTÃO DE PAUTA  

 
UFPA REALIZA SIMPÓSIO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Sugestões de Imagem: imagens de aulas de música em escolas, imagens de instrumentos musicais, imagens de 

edições anteriores e imagens Associação Brasileira de Educação Musical, das aulas de música na UFPA e na Uepa, do 

Conservatório Carlos Gomes, etc. 

Informações 

A participação das mulheres na esfera política, suas identidades, culturas e outros fatores sociais estão em 

debate no Simpósio Gênero, História e Cotidiano: 18 anos de GEPEM/UFPA, realizado pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas "Eneida de Moraes", da Universidade Federal do Pará (UFPA) nos dias 28 a 30 de 

novembro, no auditório do Capacit. As inscrições para o evento começam no dia 13 de novembro. 

Além de celebrar os 18 anos de existência do Grupo, o evento pretende esclarecer as atividades realizadas, 

as ações promovidas no meio acadêmico e os compromissos com os movimentos sociais e as mulheres de 

forma geral. O evento tem uma programação diversificada, distribuídas em mesas redondas, palestras, 

seminários e coffee-break.  

O primeiro dia inicia com uma cerimônia de abertura com a presença de pró-reitores, diretores da 

Universidade e representantes do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP) e segue com palestras 

e seminários. No dia 29 ocorre a mesa redonda "Enfrentando a Violência Doméstica e Sexual Contra as 

Mulheres", com a presença das especialistas no tema, as pesquisadoras Maria Lúcia Lima, Luanna Tomaz e 

Lorena Fabeni. A programação encerra no dia 30 com a palestra "As mulheres em cena: autoria Feminina 

na História Literária do Pará", proferida pela Maria Luzia Álvares. 

Segundo a professora Maria Luzia Álvares, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de 

Moraes (GEPEM), as atividades do Simpósio estão aliadas a Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo Fim 

da Violência Contra as Mulheres, que será iniciada no dia 25 de novembro com a Campanha do Laço 

Branco. Neste dia o grupo estará na Praça da República, a partir das 9h, entregando laços brancos, que 

representam a paz, as pessoas que passarem pelo local, representando o momento de conversa sobre 

violência doméstica contras as mulheres.  

O  Simpósio é aberto a toda sociedade civil e acadêmica. As inscrições são gratuitas e iniciam a partir desta 

terça-feira ,13, na Sala de Pesquisa do GEPEM, localizada nos altos do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH) ou pelo e-mail: secretariagepem@gmail.com até o dia 27 de novembro, no horário de 

9h30 às 17h. 

"Nestes 18 anos, há muito o que comemorar, não só na produção científica mas nas ações às quais nos incluímos e/ ou 

propomos. São muitas essas ações externas haja vista que não fechamos nossas atividades para o intra-muros 

universitários. Mesmo no campus os eventos como simpósios, seminários, mostras de cinema sobre a questão da 

mulher, encontros, palestras para os movimentos de mulheres, consultorias, conferências etc. são abertos para a 

sociedade", afirma a professora  Maria Luzia Álvares, coordenadora do GEPEM e do Simpósio. 

secretariagepem@gmail.com
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GEPEM - Grupo de Pesquisas e Estudos Eneida de Moraes foi criado em 1994  e desde então começou seus 

estudos sobre mulheres, gêneros e a valorização dos direitos humanos. O Grupo é formado por docentes, 

discentes, pesquisadores e profissionais da UFPA e de outras instituições. É coordenado pelas professoras  

doutoras  Maria Luzia Álvares, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Eunice Ferreira dos Santos, 

do Instituto de Ciências da Educação (ICED). 

Serviço: 
Simpósio Gênero, História e Cotidiano: 18 anos GEPEM/UFPA 

Data: 25, 28, 29 e 30  de novembro de 2012 

Local: Auditório do Capacit 

Sugestão de entrevistado: professora Maria Luzia Álvares,  do Instituto de Filosofia e Ciências e  coord. do GEPEM 

Humanas (IFCH) 

 

Contatos: 

● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100  

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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