
 

 
CHAMADA DE COLABORAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE       
EXERCÍCIO DA MATERNIDADE E PROTEÇÃO SOCIAL  
 

No dia 10 de dezembro, às 19h, será realizada na Faculdade de Direito da USP audiência pública                 

intitulada “Exercício de maternidade e Proteção Social, por iniciativa da Comissão de Direitos             

Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama e o                

Conselho Regional de Psicologia. A fim de enriquecer a audiência pública com subsídios básicos              

sobre o tema do exercício da maternidade em situação de rua e proteção social, a Clínica de Direitos                  

Humanos Luiz Gama propõe a elaboração de um dossiê. O objetivo é a coleta de materiais breves                 

para valorizar o conhecimento local já acumulado pelas profissionais da área e por estudiosos              

sobre o tema, buscando ampliar as vozes neste importante debate sobre maternidade, situação             

de rua, proteção social, uso de substâncias psicoativas e proteção das famílias. 

Não é necessário que o material submetido ao dossiê seja inédito. Materiais já produzidos              

poderão compor o dossiê, como anexos, desde que introduzidos por uma nota que apresente              

 



resumidamente do que tratou os anexos (dissertação, tese, pesquisa coletiva, artigos acadêmicos, -             

concluídos ou em andamento - notas de pesquisa, relatos de ações bem sucedidas, notas técnicas,               

posicionamentos institucionais, pareceres, bibliografias, etc). Além disso, serão bem vindas          

contribuições com indicações de políticas praticadas em qualquer território que impactaram essas            

mulheres no sentido de garantir a proteção a famílias, da mulher e da criança, realizados por                

quaisquer níveis de atuação (municipal, estadual, federal, judiciário, legislativo ou executivo) ou            

por iniciativa das e dos profissionais que tratam do tema. Serão aceitas, ainda, manifestações              

culturais (podcasts, vídeos, documentários, manifestações artísticas, entre outros), relevantes para a           

temática da audiência. 

O dossiê contará também com relatos individuais sobre o acompanhamento dessas            

mulheres e suas crianças. Desse modo, será possível, para aqueles que eventualmente desejem             

manter o anonimato contribuir para ampliar e democratizar a escuta sobre o tema. Os Relatos               

Individuais poderão ser enviados preferencialmente através do preenchimento do formulário no link            

abaixo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAxXd

Uth6kipg/viewform  

 

SUBMISSÃO DOS MATERIAIS: 

 

- Eixos temáticos propostos: 

a) POR QUE PROTEGER A MATERNIDADE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE          

RUA? - EIXO TEMÁTICO 1 

Neste eixo, procuramos trabalhos que versem sobre: 

- A manutenção prioritária da criança ou adolescente em sua família de origem como              

imperativo do respeito ao melhor interesse da criança e sua proteção integral, assegurando             

seu direito de convivência familiar e comunitária, evitando-se o rompimento de vínculos e             

os seus impactos negativos na infância e nas mulheres; 

- As possibilidades e impactos positivos do exercício da maternidade para as mulheres em             

situação de rua, com foco na superação das vulnerabilidades enfrentadas, preservando-se os            

direitos da mãe e da criança. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAxXdUth6kipg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAxXdUth6kipg/viewform


b) COMO PROTEGER A MATERNIDADE DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA?          

- EIXO TEMÁTICO 2 

Neste eixo, procuramos trabalhos que versem sobre: 

- A política da redução de danos e seus impactos na manutenção dos vínculos entre mães e                

filhos.  

- Modelos de políticas públicas de moradia e/ou acolhimento que auxiliem na redução de             

vulnerabilidades e tenham obtido sucesso em preservar os vínculos entre gestantes e seus             

bebês; 

- Relato de experiências em políticas públicas e iniciativas de membros da rede que             

possibilitaram o resgate dos vínculos afetivos e permanência das crianças em suas famílias             

de origem e/ou família extensa. 

 

DA POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO PARA OFICINAS PRÁTICAS PREPARATÓRIAS PARA         

AUDIÊNCIA: 

 

Durante a manhã, serão realizadas oficinas para exposição de práticas na proteção da             

maternidade em situação de rua, realizadas no território de São Paulo ou outras localidades, em               

todos os níveis de atuação (executivo, legislativo, judiciário; federal, estadual ou municipal)            

visando a troca de experiências. Serão selecionados 10 trabalhos dentre os enviados a partir desta               

chamada para apresentação de seu conteúdo, em sessão a ser realizada das 10:00 às 12:00 do dia                 

10/12/2018 no mesmo local do Evento e da Audiência. No email de envio deve constar se a                 

contribuição é destinada somente à composição do dossiê ou também ao espaço para             

apresentação. Ademais, deve constar no email informações para contato. Os trabalhos que forem             

inscritos com opção de apresentação oral, sem prejuízo da composição do dossiê, serão submetidos              

à avaliação de uma banca de até três profissionais da área convidados para a seleção, sendo ao                 

menos uma integrante da banca pertencente à CDHLG.  

 

Forma de submissão dos trabalhos:  

1. Podem submeter trabalhos pesquisadores(as) individuais e grupos de pesquisa, ativistas,          

gestores públicos, entidades da sociedade civil que atuam nas diversas pautas de direitos             

humanos, trabalhadores(as) da rede de atendimento, mestres(as) e doutores(as)         

vinculado(as) ou não a instituições de ensino e centros de pesquisa, estudantes de graduação              

ou pós-graduação. 

 



2. Serão aceitas propostas somente em português. 

3. Os documentos devem ser enviados até 01 de dezembro de 2018 por meio do e-mail               

audiencia.publica.cdhlg@gmail.com 

4. O e-mail de submissão deve conter: 

a. Documento de Apresentação, com as seguintes informações (conforme modelo no          

ANEXO I): 

i. Nome da Instituição/nome do colaborador: 

ii. Endereço eletrônico para contato:  

iii. O presente trabalho se encaixa em qual eixo temático constante na chamada? 

iv. Deseja submeter trabalho para a Oficina de Práticas? (  ) sim (  ) não 

v. Breve relato sobre a experiência, atividade  ou caso que deseje compartilhar. 

vi. Informações sobre o material anexado (se houver), histórico de atuação com 

o tema e origem do trabalho. 

b. Documento contendo os trabalhos de contribuição (se houver): artigos         

acadêmicos, mestrados e doutorados (concluídos ou em andamento), pesquisas,         

relatos de ações bem sucedidas, projetos, notas técnicas, posicionamentos         

institucionais, pareceres, bibliografias, indicações de políticas modelo praticadas em         

qualquer território que impactaram essas famílias no sentido de garantir a proteção à             

famílias, da mulher e da criança, realizados por quaisquer níveis de atuação            

(municipal, estadual, federal, judiciário, legislativo ou executivo), manifestações        

culturais (podcasts, vídeos, documentários, manifestações artísticas, entre outros),        

relevantes para a temática da audiência. 

 

OBS: os trabalhos não precisam ser inéditos, e aqueles que desejarem podem se             

inscrever apenas com os relatos constantes no item 4.v, sem a necessidade de             

anexos. 

 

5.  As contribuições escritas deverão seguir as seguintes regras de formatação:  

a. Fonte Times New Roman, tamanho 12;  

b. Espaçamento de linhas 1,5;  

c. Alinhamento justificado;  

d. Margens de 2cm;  

e. Referências no texto devem seguir o formato autor-data;  

 

mailto:audiencia.publica.cdhlg@gmail.com


f. Referências completas ao fim do trabalho; 

g. Formato PDF ou WORD;  

h. Limite de 10 páginas, sem contar anexo. 

6. As contribuições de vídeo ou áudio deverão seguir as seguintes regras de formatação: 

a. Formato mp3 ou mp4; 

b. Indicação do título do arquivo e do nome do autor;  

c. Tempo de duração livre. 

7. Todos os trabalhos submetidos serão compilados e, fazendo-se uma mera avaliação de            

pertinência temática e de forma, constarão em dossiê a ser entregue à Comissão de Direitos               

Humanos da Câmara dos Vereadores e Vereadoras de São Paulo, com vistas a subsidiar os               

debates acerca do exercício da maternidade em condições de vulnerabilidade nas ruas de             

São Paulo.  

8. A divulgação das contribuições selecionadas será realizada no dia 03 de dezembro de              

2018, na página do facebook da Clínica Luiz Gama         

(https://www.facebook.com/clinicaluizgama/) e por meio de correspondência eletrônica para        

os endereços informados pelos(as) proponentes. 

 
Organizadores: 
 

 
 
Para inscrições e informações do evento: 

https://www.facebook.com/events/1915435781868772/  

Para relatos anônimos sobre o acompanhamento das mulheres gestantes em situação de rua: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAx

XdUth6kipg/viewform  

  

 

https://www.facebook.com/clinicaluizgama/
https://www.facebook.com/events/1915435781868772/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAxXdUth6kipg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxZO3Jr0s7wxGo7r5kPHEaEs1gP-R7tTLbUAAxXdUth6kipg/viewform


ANEXO  I 
 
DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO - MODELO: 
 
Nome da Instituição/colaborador: _________________________________________ 
  
Endereço eletrônico: ____________________________________________________ 
  
O presente trabalho se encaixa em qual eixo temático constante na chamada? 
(  ) Eixo temático 1 (  ) Eixo Temático 2 
Deseja submeter trabalho para a Oficina de Práticas? (  ) sim (  ) não 
  
Breve relato sobre a experiência, atividade ou caso que deseje compartilhar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Informações sobre o material anexado (se houver), histórico de atuação com o tema e origem               
do trabalho: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 


