
 

  

EDITAL DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA O CURSO DELAS: DIREITOS, 
POLÍTICA E ARTE - ONLINE 

  

O Observatório de Favelas, através do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública,              
torna pública chamada para processo seletivo de alunas para o curso de formação, na              
modalidade online, de mulheres (cisgênero e transgênero) nas temáticas de          
enfrentamento a violações de direitos, violência de gênero, letalidade feminina, estratégias           
de incidência política e intervenções artísticas. 

  
1. QUEM SOMOS? 

O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de interesse público, com              
sede na Maré, no Rio de Janeiro. Desde 2001, nos dedicamos à produção de conhecimento               
e proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. O Programa de Direito à              
Vida e Segurança Pública é um dos eixos centrais de atuação do Observatório de Favelas e                
tem como objetivo contribuir para a formulação e implementação de ações e políticas             
públicas que tenham a valorização da vida como um princípio fundamental. Neste campo,             
temos produzido estratégias de enfrentamento da violência priorizando as dimensões          
raciais, de gênero, etárias e territoriais. Buscamos contribuir para a desnaturalização da            
violência e pautar a redução de homicídios como prioridade na agenda pública. 

  

2.                  QUAL É O OBJETIVO DO CURSO?  

O objetivo do curso é fortalecer a capacidade de atuação de mulheres na conquista de seus                
direitos e no enfrentamento de violências. Para isto, o curso oferecerá aulas centradas no              
enfrentamento a violações de direitos, violência de gênero e letalidade feminina. O contato             
com o campo artístico (especialmente com a fotografia, a poesia e expressão corporal) será              
um elemento importante para ampliar as percepções sobre violências de gênero e gerar             
estratégias de incidência política articuladas com intervenções artísticas.  
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3.                  QUEM PODE SE INSCREVER? 

Mulheres (Cisgênero/Transgênero) negras e/ou mulheres (Cisgênero/Transgênero) de       
origem periférica; acima de 18 anos, com interesse na temática de enfrentamento à             
violências de gênero e o desejo de acessar potencialidades artísticas como forma de pautar              
a prevenção de violências e a  redução de homicídios na agenda pública.  

  

4.                  COMO SE INSCREVER? 

Investimento: Gratuito. 

Para se inscrever e concorrer às vagas é necessário preencher o formulário via Internet,              
através do link: https://forms.gle/6XQnYPZaxvRAoZxv6 

As inscrições serão realizadas pela internet no período de 06 a 20 de Julho de 2020.  

A veracidade de qualquer dado fornecido, bem como problemas técnicos que venham a             
inviabilizar o envio da inscrição dentro do prazo previsto é de inteira responsabilidade da              
candidata. 

  

5.                  QUANTAS VAGAS? 

O curso oferece 40 vagas. 

Será disponibilizado o material gratuito de forma online para suporte e o acompanhamento             
das aulas.  

  

6.                  ONDE E QUANDO SERÃO REALIZADAS AS AULAS ? 

O Curso terá duração de 2 meses e será realizado do dia 05 de Agosto de 2020 a 30 de                    
Setembro de 2020. 

As aulas ocorrerão às quartas-feiras de 19:00 hs às 21:00 hs 
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As aulas serão realizadas na modalidade online através da plataforma zoom. O link para a               
participação do curso será disponibilizado por e-mail em até 24hs antes do início de cada               
aula.  

A cada aula será contemplado o conteúdo programático do cronograma disponível e            
posteriormente,  a abertura para perguntas, debates e interações com as participantes. 

  

7.                  QUAIS  TEMAS SERÃO ABORDADOS?  

Módulo 1 – Desigualdades e o fazer político das mulheres 

05/08 - Aula 1: Desigualdades de Gênero e Raça 

12/08 - Aula 2: Fundamentos sociopolíticos das lutas das mulheres 

19/08 - Aula 3: Aula artística - Baobá: nossas resistências vêm de longe  

  

Módulo 2 – Violência e Direitos 

26/08 - Aula 4 :  Múltiplas  expressões da violência contra mulheres  

02/09 - Aula 5:  Orientação Sexual, Identidade de Gênero e Território  

09/09 - Aula 6- Aula artística -  Iku: uma reflexão sobre ausências  

  

Módulo 3 : Artes e incidência política 

16/09 - Aula 7 - Incidência Política e acesso à Direitos  

23/09 -Aula 8- Mulheres, Mobilidade e Direito à Cidade: a experiência do “Não foi em vão ”. 

30/09- Aula 9 – Conclusão do módulo Artístico - Memória ancestral: a arte como aFÉto 
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8.                   QUEM DARÁ AS AULAS? 

As aulas serão ministradas por professoras, pesquisadoras, ativistas, artistas e profissionais           
da área. A supervisão do curso é de responsabilidade do Programa de Direito à Vida e                
Segurança Pública do Observatório de Favelas. A construção das ações artísticas contará            
com parceria do Programa Imagens do Povo. 

  

9.                  TEM CERTIFICADO? 

As participantes que concluírem 70% das aulas e o produto final do curso receberão um               
certificado de participação. 

  

10.              COMO SERÁ A SELEÇÃO? 

A seleção será baseada em critérios de raça, gênero e territoriais. 

Também serão considerados na seleção:  

-  Disponibilidade de tempo para participar de todos os encontros  

-  Motivações para a participação no curso  

  

11. QUANDO SERÁ A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA O           
CURSO? 

Após a seleção, as candidatas selecionadas serão comunicadas por e-mail no dia 25 de              
julho de 2020.  

A lista das selecionadas também será divulgada no site do Observatório de Favelas no dia               
25 de julho de 2020. 
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12.              DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O Observatório de Favelas não se responsabilizará por inscrições não recebidas por            
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento          
das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de             
dados.  

  

13.              QUAIS AS DATAS IMPORTANTES? 

Prazo de inscrição: 06 a 20 de Julho de 2020. 

Resultado da seleção: 25 de julho de 2020. 

Início e término do curso: 05 de agosto de  2020 a 30 de setembro de 2020.  

  

14.              TEM MAIS ALGUMA DÚVIDA? 

Esclarecimentos sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidos exclusivamente através          
do email:  cursodelas@observatoriodefavelas.org.br 

Para mais informações, acompanhe:  

Site: http://www.observatoriodefavelas.org.br/ 

Instagram: https://instagram.com/defavelas 

Facebook: https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/ 
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