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DIA

3
Quarta-feira

20 setembro 2017

DIA

1
Segunda-feira

18 setembro 2017

VISÃO GERAL DO FÓRUM SVRI

0800-1800 

Registro    

 

0900-1230 

Workshops diurnos  

   

1400-1730 

Workshops vespertinos  

   

1900-2030 

Evento de abertura e boas-

vindas    

 

DIA

2
Terça-feira

 19 setembro 2017

0800-1800 | Registro

0900-1100 | GÁVEA: Sessão de abertura 

1100-1130 | CAFÉ/CHÁ

1130-1300
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                      fator da pornografia” (13:30-14:30)
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DIA

5
Sexta-feira

 22 setembro 2017

1000 – 1300    

Workshop de narração de 

histórias

0900-1100
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1630-1800 | Sessão de encerramento

*Tradução em espanhol, inglês e português   Disponíeveis na Gávea e em Ipanema

DIA

4
Quinta-feira

21 setembro 2017

Eventos liderados 
pelos participantes

17 SETEMBRO 2017

0830 – 1630 
Reproductive Health Matters

18 SETEMBRO 2017
 
0900 – 1600 
What Works, World Health 
Organization, UN Women, UKAID
 
1700 – 1900 
Tearfund and Georgetown 
University’s Institute for 
Reproductive Health Passages 
Project Gender-based Violence 
Task Team  and co-sponsored by 
Promundo
 
1700 – 1900 
UN Women

1700 – 1900 
COFEM (invitation only)

1700 – 1900
UNFPA

19 SETEMBRO 2017
 
1600 – 1800 
JLI SGBV Hub
 
1800 – 2000 
Prevention Collaborative
  
1800 – 2000 
Jhpiego
 
1800 – 2000 
United Nations Population Fund

20 SETEMBRO 2017
 
0900 – 1200  
International Planned Parenthood 
Federation / Western Hemisphere 
Region

1530 – 1830 
Together for Girls and the Global 
Partnership to End Violence against 
Children

21 SETEMBRO 2017
1430 – 1600
Oxfam 
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Caros colegas e amigos,

Tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos 

que participam do Fórum de Iniciativa de 

Pesquisa sobre Violência Sexual 2017. Agradeço 

a todos por se juntarem a nós nesta linda cidade 

do Rio de Janeiro. 

O Grupo de Coordenação da SVRI tomou uma 

decisão há alguns anos para realizar o Fórum 

na América Latina e no Caribe. Naquela época, 

essa decisão parecia um sonho distante, mas 

olhem para nós agora - estamos aqui realizando 

nossa quinta conferência global na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Estamos no ápice das grandes mudanças. Novos 

conhecimentos estão sendo gerados em uma 

escala sem precedentes ao mesmo tempo em 

que o Fórum é realizado, neste momento em que 

o mundo encetou objetivos de desenvolvimento 

sustentável que, pela primeira vez, reconhecem 

a importância de combater a violência exercida 

contra mulheres e crianças para que se tenha 

um desenvolvimento sustentável. O Fórum 

SVRI 2017 é o momento preciso para discutir e 

compartilhar estratégias para atingir objetivos 

de desenvolvimento sustentável visando a 

acabar com todas as formas de violência contra 

mulheres e crianças.  

O tema do Fórum é formar parcerias para ação 

política. A violência sexual e entre parceiros são 

problemas complexos que requerem soluções 

complexas. Não há grupo ou inovação que 

solucionará este problema. Precisamos de 

vários medianeiros que trabalhem em parceria 

em várias plataformas por um longo período de 

tempo.  

Nós encorajamos você a participar do Fórum 

SVRI para renovar parcerias antigas, fortalecer 

as existentes e iniciar novas. É a sua plataforma 

para discussão e debate intersetorial e 

interdisciplinar. Tomem tempo para se 

aproximar das outras pessoas, colaborem 

para desenvolver pensamentos/linguagem 

comuns para discutir sobre a violência sexual e 

outras formas de violência, expandam os seus 

conhecimentos sobre quais são os programas 

eficazes de resposta e prevenção baseados 

em evidências, e utilizem o que aprenderam 

para fortalecer a sua pesquisa, programas 

de financiamento e programas de resposta e 

prevenção. 

Temos um programa diversificado com mais 

de 345 apresentações em todas as regiões do 

mundo sobre violência sexual, violência entre 

parceiros, violência contra crianças e populações 

e regiões pouco pesquisadas. Há apresentações 

sobre novos estudos e abordagens inovadoras 

e novas formas de violência cometidas através 

das plataformas virtuais, mas também o papel 

positivo desempenhado pelos espaços virtuais 

para reagir e prevenir a violência. 

Um tema novo abordado neste ano alude 

aos jovens e métodos de participação. Vários 

jovens participam do Fórum pela primeira vez. 

Damos calorosas boas-vindas aos jovens aqui 

presentes. Estamos felizes que estejam aqui 

BEM-VINDO(A)  
AO FÓRUM SVRI 2017 
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conosco, ajudando a garantir que as suas vozes 

estão “sendo ouvidas”. Os jovens participarão 

do evento de várias maneiras: por favor, 

cumprimentem e falem com eles sobre a forma 

em que podem participar da sua pesquisa. 

Seus comentários e ideias para fortalecer o 

Fórum foram considerados. Agregamos painéis 

com conteúdo interativo através dos quais os 

mediadores irão compartilhar o conteúdo de 

suas atividades. Para os mediadores, esses 

painéis fornecem o tempo necessário para 

discutir sobre temas importantes que devemos 

considerar. 

Apresentamos um novo formato chamado 

de “campo científico” que é uma breve 

apresentação sobre sua pesquisa usando um 

cartaz em versão eletrônica.  Isso significa que 

os cartazes fazem parte agora do programa 

principal da conferência e que os custos foram 

reduzidos já que não há mais necessidade de 

imprimir ou transportar seu cartaz. Esperamos 

que, ao desenvolver a abordagem “Campo 

Científico”, estamos fortalecendo este campo 

ao lhe oferecer a oportunidade de mostrar 

as suas pesquisas em uma ou duas frases. 

Sabemos que isso pode ser um desafio, mas o 

Fórum é o lugar em que podemos provar novas 

perspectivas.  

Outros estilos e formatos de apresentação 

foram integrados ao programa oral – com 

alguns painéis adotando uma abordagem de 

discussão moderada para analisar a pesquisa 

e as implicações das descobertas de campo. 

Continuamos nos esforçando para fazer face às 

desigualdades Norte-Sul na pesquisa. Pedimos 

aos palestrantes que garantam, sempre que 

possível e no momento oportuno, a participação 

de parceiros locais nas apresentações do 

Fórum. 

O Fórum é e deve continuar a ser um local 

seguro e protegido para todos nós. Nós fazemos 

esse trabalho porque ele significa muito para 

nós. Como esse trabalho nos é importante, 

ele acaba por ser bastante difícil por causa da 

carga emocional que agregamos. Os tópicos 

apresentados e as discussões que temos 

podem desencadear emoções fortes. Nenhum 

de nós é imune a isso. As informações on-line/

por telefone dos serviços de consultoria estão 

disponíveis nas suas bolsas de conferência. 

Também há informações nas suas bolsas de 

conferência sobre como prevenir o trauma 

vicário.  Se você precisar de ajuda adicional, 

informe a equipe SVRI e ela prestará o apoio 

necessário.

Um evento desta magnitude não pode ocorrer 

sem o apoio de vários patrocinadores e 

parceiros. Todos os parceiros e patrocinadores 

do fórum, colaboradores, grupos de consultoria 

técnica, medianeiros de workshops prévios 

à conferência, entre outras pessoas, estão 

listados na programação da conferência. Por 

favor, aceitem meus sinceros agradecimentos 

pelo seu imenso apoio e generosidade. Vamos 

ter sucesso se trabalharmos em parceria. Nossos 

parceiros leais que nos apoiam asseguram que 

o Fórum SVRI vai continuar sendo um sucesso 

colossal.

Obrigado novamente ...

Nossa união nos torna mais fortes 
... A união faz a força 

Claudia Garcia-Moreno

Cátedra científica

Fórum SVRI 2017
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 INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA TODOS OS PARTICIPANTES

Estar seguro
Muitos de nós já estivemos antes em grandes eventos internacionais. Para alguns de nós, esta é a 
primeira viagem internacional ou local. Todos nos preocupamos profundamente com este trabalho. 
Vamos trabalhar juntos para fazer do Fórum SVRI um ambiente seguro para compartilhar ideias e 
inovações. Se tiver um ponto de vista positivo acerca do evento, contate um membro da equipe e 
ele lhe prestará o serviço apropriado.

O Rio de Janeiro tem reputação de ser uma cidade insegura e perigosa. Não há nada mais importante do 
que a sua segurança e proteção. Por favor, tenha cautela e preste bastante atenção quando sair do hotel.

Equipe do Fórum SVRI
A equipe do Fórum SVRI está 
aqui para ajudar - sinta-se à 
vontade para se aproximar dos 
colegas usando crachás com a 
inscrição EQUIPE

Tradução
As traduções em inglês, espanhol 
e português estão 
disponíveis nas salas da 
Gávea e Ipanema.

Aplicativo do Fórum SVRI

Mantenha-se atualizado - use o aplicativo SVRI Forum para: 
• Visualizar a programação e a agenda completas da conferência
• Criar sua própria agenda personalizada
• Contatar outros participantes
• Encontrar sessões, atividades e outros participantes com base 

em assuntos de interesse
• Avaliar o fórum e as apresentações através de formulários de 

avaliação de aplicativos

O aplicativo do Fórum SVRI é controlado pela Whova.  
Faça o download do aplicativo Whova no Google Play ou nas lojas 
do iTunes.  
Faça o login na Whova usando o mesmo e-mail que você usou para 
se registrar no Fórum SVRI 2017.

Eventos conduzidos por 
participantes
Aproveite a grande variedade de eventos con-
duzidos por participantes no Fórum. Consulte a 
programação para obter mais detalhes.

Mude a história, mude o mundo
Contar histórias é um instrumento poderoso 
para chamar a atenção, envolver a plateia 
e entusiasmar. Aprenda a arte de contar 
histórias no Workshop Contar Histórias 
na sexta-feira, das 10:00 às 13:00. Esta 
oportunidade imperdível é organizada pelo 
diretor do Goodman’s Center, 
Andy Goodman.

Sala de pré-visualização dos apresentadores
Todas as apresentações devem ser carregadas pelo menos 24 horas antes da sua 
apresentação na sala de pré-visualização dos apresentadores.  
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SOLICITE UMA BOLSA DE PESQUISA!  

O PRÊMIO DO MERCADO DE DESENVOLVIMENTO DO WORLD BANK GROUP (WBG) DA SVRI

A SVRI e o WBG lançaram uma nova 
convocatória pública de premiações em que 
reconhecem inovações promissoras destinadas 
a prevenir a violência de gênero. As inscrições 
no mercado de desenvolvimento do WBG 
SVRI para inovar a prevenção da violência de 
gênero devem ser recebidas de forma on-
line até o dia 6 de outubro de 2017. A SVRI e o 
WBG despenderão mais de US$ 1 milhão de 
dólares para promover intervenções baseadas 
em evidências com o objetivo de prevenir 
a violência de gênero em países de baixa 
e média renda. Um grupo de especialistas 
selecionará os vencedores envolvidos nas 

pesquisas, intervenções ou outras atividades 
relacionadas à prevenção da violência de 
gênero com base no mérito geral, concepção 
e métodos de pesquisa/projeto, significado, 
gerente de projeto/equipe e considerações 
éticas. Visite http://www.svri.org/what-we-do/
research-support/svri-grant para obter mais 
informações. 

Ser ouvido
O Fórum SVRI faz com que os jovens sejam participantes ativos. Contate-os, conheça-os e fale 
com eles sobre sua pesquisa. Procure por eles no stand da SVRI no salão de exposições.

#beingheard #engageyouth

O Fórum SVRI tem o objetivo de ser:

Dinâmico:  
combinar 

apresentações 
orais, sessões 

especiais, filmes, 
exposições 
e atividades 
sociais para 

maximizar as 
interações entre 
os participantes, 
palestrantes e 

apresentadores.• 

Inovador: 
compartilhar 

novas pesquisas 
e intervenções 
de vanguarda 
no campo e 
mecanismos 
criativos de 

comunicação/
divulgação e 
utilização das 

pesquisas.• 

Capacitação: 
acumular 

experiências 
em métodos 
e práticas de 

pesquisa a fim 
de desenvolver 

um grupo de 
pesquisadores 
que realizam 

pesquisas 
rigorosas de 
excelência e 
que saibam 

como utilizar as 
evidências para 

influenciar o 
desenvolvimento 

de políticas e 
programas.

Participativo 
e interativo: 

estimular a sua 
participação 

ativa em todos 
os eventos e 

apresentações 
do Fórum, 

e promover 
discussões, 
interações 
e trabalhos 
conjuntos.

Várias gerações: 
fomentar a 

participação de 
pesquisadores 

jovens e seniores. 
O know-how 

dos palestrantes 
é considerado 
ao desenvolver 

sessões de 
conferência, com 

o objetivo de 
assegurar uma 
combinação de 
pesquisadores 

novos e 
emergentes com 

especialistas 
globais. 

Equitativo: 
promover um 
norte-sul, sul-
norte, sul-sul 
verdadeiros e 
significativos, 
bem como 

parcerias entre 
o pesquisador 
e o ativista e o 

pesquisador e o 
formulador de 

políticas.

Focar em 
países de baixa 
e média renda:  

reunir 
evidências 

para melhorar 
as respostas 
e os esforços 
de prevenção 
em países de 
baixa e média 
renda é o que 

faz a SVRI, além 
de ser uma 

prioridade em 
todos os nossos 

eventos.
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PALESTRANTES 
CONVIDADOS 
JOAQUÍN MOLINA

Dr. Joaquín Molina, de nacionalidade cubana, graduou-se em estomatologia em 1977 pelo 
Instituto Superior de Ciências Médicas de Havana, em Cuba. Em 1988, obteve um mestrado 
como especialista em teoria e administração da saúde pública na Escola de Saúde Pública 
na mesma instituição e um certificado em epidemiologia na Universidade Semmelweis 
em Budapeste, na Hungria. De 1989 a 1990, ele estudou no Programa de Treinamento da 
Organização Pan-Americana da Saúde em Saúde Internacional.  O Dr. Molina iniciou a sua 
carreira profissional em 1977 como estomatologista. Posteriormente, se tornou diretor municipal 
na província de Las Tunas, em Cuba. Em 1981, foi nomeado professor do Instituto Superior 
de Ciências Médicas. De 1984 a 1989, trabalhou para o Ministério da Saúde Pública cubano 
no Departamento Nacional de Estomatologia e, posteriormente, atuou como coordenador da 

cooperação técnica internacional. Começou a colaborar com a OPAS/OMS em janeiro de 1991 
como consultor do Programa de Serviços de Saúde, em Washington D.C. De julho de 1991 a 2003, trabalhou 
como consultor de desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde na Nicarágua e no México e, de 2003 
e 2004, como representante em exercício no México. Em 2005, o Dr. Molina foi nomeado representante na 
Guatemala e, em 2009, Representante no Panamá. Desde março de 2012, ele trabalhou como representante 
no Brasil. 

JACQUELINE PITANGUY
socióloga, cientista política, fundadora e diretora da Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação 
e Ação (CEPIA), uma organização não governamental com sede no Rio de Janeiro. Na CE-
PIA, a sra. Pitanguy coordena pesquisas sobre questões de gênero e fomenta programas de 
promoção e educação relacionados à violência contra mulheres e à saúde reprodutiva. Pro-
fessora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Rutgers University, na qual 
ocupou a cátedra Laurie New Jersey em Women’s Studies de 1991 a 1992. Ocupou um cargo 
de gabinete como Presidente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher (1986-89), projetan-
do e implementando políticas públicas para melhorar a condição das mulheres no Brasil. A sra. 
Pitanguy atua em vários órgãos internacionais, incluindo o Diálogo Interamericano, o Instituto 
de Educação da UNESCO, a Sociedade de Desenvolvimento Internacional, o Fundo Global 

para Mulheres e o Conselho Internacional dos Direitos Humanos liderado pelo ex-presidente Jimmy Carter, 
no Centro Carter. Ela tem feito muitas publicações e atua nos conselhos editoriais da Revista de Saúde e 
Direitos Humanos da Universidade de Harvard, na Revista do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo 
e na Revista Internacional de Educação da UNICEF. O seu trabalho “Cidadania das mulheres e direitos hu-
manos: O caso do Brasil “foi incluído em A Diplomacy of the Oppressed (1995).  A Sra. Pitanguy tem ministrado 
muitas palestras em fóruns nacionais e internacionais sobre questões de saúde reprodutiva e de gênero. Ela 
foi agraciada com Medalha da Ordem de Rio Branco, a mais alta condecoração do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil.
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EMMA FULU
fundadora e diretora do The Equality Institute que trabalha para promover todas as formas de 
igualdade e prevenir a violência contra as mulheres através da pesquisa científica, inovação e 
comunicações criativas. Ela é PhD pela Universidade de Melbourne e tem 15 anos de experiência 
liderando projetos de pesquisa e prevenção primária em larga escala sobre violência contra 
mulheres na Ásia, África e no Pacífico. Outrora, Emma se encontrava na África do Sul trabalhando 
como chefe de serviços técnicos do programa global de £ 25 milhões financiado pelo DFID, 
denominado What Works to Prevent Violence against Women and Girls (Quais fatores funcionam 
para prevenir a violência contra mulheres e meninas). Anteriormente, liderou um inovador estudo 
multinacional das Nações Unidas sobre os Homens e a Violência na Ásia e no Pacífico. Emma 
apresenta e publica diversos artigos sobre a questão da violência contra mulheres. Ela é autora 
do livro Domestic Violence in Asia: Globalization, gender and Islam in the Maldives (“Violência 
Doméstica na Ásia Globalização, gênero e islamismo nas Maldivas”) e blogs para o Huffington 
Post UK. Mãe de três crianças, Emma vive em Melbourne, na Austrália, e também escreve sobre 
maternidade e feminismo em seu blog pessoal, I Am Not Superwoman.

COLLEEN VARCOE 
professora na Escola de Enfermagem da Universidade da Colúmbia Britânica. Sua pesquisa 
centra-se na violência e na desigualdade com ênfase em violência estrutural e interpessoal. Sua 
pesquisa completa inclui estudos sobre os riscos e efeitos da violência sobre a saúde, inclusive 
em mulheres indígenas e das zonas rurais. Sua pesquisa atual inclui estudos para promover a 
igualdade (incluindo segurança cultural, redução de danos e cuidados informados por trauma e 
violência) em atenção e emergência primária à saúde e estudos sobre intervenções relativas à 
saúde para mulheres que sofreram violência, mais recentemente mulheres indígenas. 

BRISA DE ANGULO
Brisa De Angulo é CEO e fundadora da Fundação A Breeze of Hope/Centro Una Brisa de 
Esperanza, que é o primeiro centro boliviano que presta serviços gratuitos em questões legais, 
sociais e psicológicas transdisciplinares para crianças que sobreviveram à violência sexual. A 
Brisa é pioneira no seu campo e implementa há 13 anos um modelo de serviço bem-sucedido 
direcionado à criança que se concentra no acesso à justiça, curas pessoais e emocionais, 
participação política, independência financeira e educação. Brisa usou seus 17 anos de 
experiência trabalhando com educação infantil e seus 13 anos de experiência trabalhando com 
prevenção à violência sexual para aperfeiçoar seu modelo e compartilhar as melhores práticas 
com partidários da sua região. Desde a sua inauguração em 2004, o Brisa’s center manteve uma 
taxa de condenação de 95% em centenas de processos penais que geriu, educou mais de 85 mil 
pessoas (incluindo funcionários do governo) na prevenção da violência sexual e prestou serviços 
diretos gratuitos a mais de 1600 crianças sobreviventes e membros da sua família.
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“Envolver as pessoas em caminhos 
éticos com ênfase na mulher”
Mediadores: Jane Kato-Wallace 

Horário: 9:00 -12:30

Local: Vidigal ABC 

 

PRÉVIOS À CONFERÊNCIA

“Projeto de estudo qualitativo e 
análise de dados”
Mediadores: Lyndsay McLean e Nwabisa Shai

Horário: 9:00 -12:30

Local: Copacabana

“Desafios metodológicos e éticos ao 
realizar pesquisas sobre a violência 
contra mulheres e meninas em ambientes 
conflitantes e humanitários” 
Mediadores: Manuel Contreras Urbina, Maureen Murphy e Jeannie 

Annan

Horário: 9:00 -12:30

Local: Leme 

“Desenvolver parcerias 
acadêmicas e profissionais 
significativas para 
pesquisa de violência 
contra mulheres e 
meninas”
Mediadores: Danielle Roth e Kathryn Falb

Horário: 9:00 -12:30

Local: Ipanema

“Dois passos para 
a frente, um passo 
para trás: analisar 
as conquistas 
e desafios 
enfrentados pelos 
esforços feministas 
para acabar 
com a violência 
contra mulheres 
e meninas em 
ambientes 
humanitários e em 
desenvolvimento”
Mediadores: Jeanne Ward, 

Sophie Read-Hamilton, Anu 

Pillay, Lori Michau e Sarah 

Martin (coalizão feminista para 

uma mudança social)

Horário: 14:00 - 17:30

Local: Vidigal ABC 

“Ir além da regressão em relação à causalidade: 
introdução de métodos estatísticos avançados para 
promover pesquisas sobre violência sexual”
Mediadores: Regine Haardӧörfer

Horário: 14:00 - 17:30

Local: Copacabana

“Criar ambientes 
seguros para falar sobre 
relacionamentos inseguros: 
desenvolver orientação para 
participação de crianças e 
jovens em pesquisas sobre 
violência sexual”
Mediadores: Silvie Bovarnick, C.J. Hamilton and 

Kirsche Walker

Horário: 14:00 - 17:30

Local: Leme

“Pesquisa sobre 
comunicação 
eficaz e 
aumento da 
mudança social”
Mediadores: Emma Fulu, 

Marta Jasinska e Scarlett 

Thorby Lister

Horário: 14:00 - 17:30

Local: Ipanema

WORKSHOPS
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PROGRAMAÇÃO
MANTENHA-SE ATUALIZADO SOBRE MUDANÇAS E NOVOS 
EVENTOS MEDIANTE O APLICATIVO DO FÓRUM E NO SITE

TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO 2017

09:00 – 11:00 SESSÃO PLENÁRIA

09:00 – 11:00 SESSÃO DE ABERTURA: Parcerias para ação política Local: Gávea

 Recepção: Claudia García-Moreno, Organização Mundial da Saúde

 Observações de abertura: Dr. Joaquín Molina, OPAS-Brasil

 Painel de abertura:

 Moderator: Jacqueline Pitanguy

 Palestrantes: Emma Fulu, Colleen Varcoe, Brisa De Angulo.

11:00 – 11:30 CAFÉ/CHÁ

11:30 – 13:00 SESSÕES PARALELAS

11:30 – 13:00 Grupo: Violência de gênero e novas tecnologias Local: Gávea

 Cátedra: Gary Barker
O que não sabíamos que não sabíamos: lições aprendidas com um ano de pilotagem de 
um sistema de referência de violência de gênero baseado em dispositivos móveis
Jennifer Curran, E. Motshubi, S. Bloom, I. Ramatala, K. Scurria, A. Rajeevalochana,  
P. Maiketso

Relações virtuais seguras: desenvolvimento e avaliação de um conjunto de ferramentas 
tecnológicas para violência entre parceiros
Kelsey Hegarty

 
Design de uma intervenção personalizada mediada por internet para prevenção à 
violência no namoro 
S. Murta, Priscila Parada, J.V. Medeiros, S. Meneses, M.A. Miúra, C. Leandro-França, H. de Vries

 
Implementação de uma plataforma baseada em celulares para abordar a violência 
de gênero entre adolescentes sírios refugiados na Turquia: um estudo qualitativo de 
praticabilidade nos celulares 
E. Yankah, A. Wringe, T. Parks, O. Mohamed, R. Hémono, B. Relyea, O. Speed, M. Saleh, T. 
Alkarim, Jennifer Scott

 
Eficácia de um aplicativo de ajuda à decisão de segurança (myPlan) com mulheres 
universitárias que sofrem violência durante o namoro e seus amigos preocupados
Nancy Glass, N. Perrin, A. Clough, G. Hanson

S E P

S E P

S  -Spanish   E  - English   P  - Portuguese
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11:30 – 13:00 Grupo: Fé e violência de gênero  Local: Copacabana

 Cátedra: Veena O’Sullivan

 Ter fé como um fator para fortalecer as mulheres e em casos de violência entre

 parceiros: descobertas de uma pesquisa domiciliar quantitativa na província de Ituri,   

 República Democrática do Congo

 Maggie Sandilands, E. le Roux, R. Jewkes, U. Baghuma Lele, N.Scott

 Escutar os homens que sobreviveram ao abuso sexual na igreja: manifestações dos   

 sobreviventes de abusos de Sodalicio, no Peru

 David Tombs

 Fé e respostas à violência sexual em movimento: compreensão das necessidades e   

 experiências dos líderes de fé colombianos

 Ivón Natalia Cuervo Fernández, A. Pineda, L. Cadavid, E. le Roux, L. Rojas-Flores

 Pesquisas de ponta: provas para apoiar o envolvimento das pessoas para acabar com a   

 mutilação genital feminina (MGF) no Egito

 Fatma El-Zanaty, A. Fahmy, S. El Feki

11:30 – 13:00 Grupo: Intervenções de prevenção de violência de gênero Local: Vidigal

 Cátedra: Manisha Mehta

 Ambientes seguros Indashyikirwa para mulheres: um ambiente que permite prevenir e   

 responder aos casos de violência entre parceiros na Ruanda

 Erin Stern, L. Heise, L. McLean

 Adaptar intervenções baseadas em evidências para prevenir a violência contra as   

 mulheres na zona rural do Tajiquistão, oportunidades e desafios

 Shahribonu Shonasimova

 Um estudo aleatório controlado para testar o efeito das intervenções interpessoais e   

 comunitários para prevenir a violência entre parceiros íntimos na Tanzânia

 Lisa Messersmith, N. Halim, E. Steven, N. Reich, L. Badi, E. Simmons, M. Servidone, 

 N.B. Holmes II, P. Kawemama

 A história das oportunidades perdidas: Políticas governamentais da Nova Zelândia e   

 estratégias nacionais para reduzir a violência familiar 2000-2010

 Pauline Gulliver, J. Fanslow

 E 

 E 

TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO 2017
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11:30 – 13:00 Grupo: Conflito  Local: Leme

 Cátedra: Jeannie Annan

 Prevenção da violência contra adolescentes afetadas por conflitos: descobertas de   

 análises clínicas aleatórias na Etiópia e na RDC

 Lindsay Stark, K. Asghar, J. Eoomkham, A.A. Baysa, C. Bora, T. Bakemore, K. Falb

 Corpos em conflito: ser uma adolescente no norte de Kivu, na RDC 

 A. Mahwa, B. Ruratotye, Henny Slegh

 Violência contra crianças em idade escolar na província de Jowzjan, no Afeganistão

 O. Hemat, Abdul Wahid Siddiq, J. Corboz, R. Jewkes

 Desafios de pesquisas em campos de refugiados: lições de uma avaliação de métodos   

 mistos em Dadaab, no Quênia

 Alys McAlpine, L. Bacchus, S. Muthuri, S. Muuo, C. Izugbara, M. Hossain

11:30 – 13:00 Grupo: Homens e violência contra mulheres Local: Ipanema

 Cátedra: Mary Ellsberg

 Prevalência e padrões de prática masculina na violência entre parceiros, atitudes de   

 gênero e fatores relacionados em um assentamento irregular perto de Johanesburgo 

 Nicola Christofides, A.M. Hatcher, D. Rebombo, A. Pino, R. McBride, D. Peacock

 Doenças mentais e fatores associados aos homens na violência entre parceiros no   

 Zimbábue

 Mercilene Machisa, S. Shamu

 A associação entre uma medida de masculinidade tóxica e perpetração de violência   

 entre parceiros cometida por homens na Índia 

 Naira Kalra, G. Abhishiek, R. Verma

 Identidades masculinas na Nicarágua e em El Salvador: pesquisa para prevenir a   

 violência doméstica e em comunidades

 D. Mendoza, Irela Solórzano, R. Reyes, L. Madrigal, W. Tejeda, G. Barker, R. Levtov,   

 O.Montoya

11:30 – 13:00 Grupo: Poder e violência no sexo transacional Local: Urca

 Cátedra: Stephanie Miedema  

 Um estudo qualitativo para entender o que é a intimidade e sua associação com a   

 violência entre parceiros em profissionais do sexo tradicionais de Devadasi no norte de   

 Karnataka, na Índia

 Satyanarayana Ramanaik, R. Prakash, A. Pujar, Chaitanya AIDS Tadegattuva Mahila 

 Sangha, D.L. Kavitha, P. Javalkar, R. Thalinja, L. Platt, L. Heise, S. Isac, M. Collumbien, 

 P. Bhattacharjee

 Quem está explorando quem? Perspectivas das meninas e de homens mais velhos sobre  

 o sexo intergeracional 

 Joyce Wamoyi, D. Nyato, N. Kyegombe, R. Meiksin, A.M. Buller, L. Heise

 “Não, eu não sustento meninas em troca de favores sexuais” Motivação de homens   

 adultos e racionalização do sexo com meninas na Uganda central e no norte da Tanzânia 

 N. Kyegombe, J. Wamoyi, D. Nyato, Ana Maria Buller, L. Heise

 Compreender a vitimização e a polivitimização entre mulheres que são profissionais do   

 sexo em Soweto, um município sul-africano 

 Jenny Coetzee, G.E. Gray, R. Jewkes

S E P

TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO 2017
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TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO 2017

S E P

13:00 – 14:30 ALMOÇO

14:30 – 16:00 SESSÕES PARALELAS

14:30 – 16:00 Grupo: Intervenções de saúde mental Local: Gávea

 Cátedra:  Jacqueline Pitanguy

 Evidências de efetividade do programa superar para meninas vítimas de violência sexual 

 Luísa Fernanda Habigzang, S.H. Koller, J. Von Hohendorff, C. Freitas, J. Schneider

 Aumento da capacidade de resposta aos serviços psicológicos em caso de violência   

 cometida pelo parceiro na Venezuela: uso das ciências comportamentais para reduzir o   

 estigma e aumentar o acesso

 A. Flores, N. Diaz, A. Warren, J. Smith, F. Barindelli, Belmar Franceschi

 Violência de gênero contra mulheres em Cabul: investigar atividades de grupos   

 terapêuticos para lares seguros

 Jenevieve Mannell, A. Ahmad, L. Ahmad

 Violência, HIV e saúde mental: oportunidades para melhorar a saúde em adolescentes 

 Nataly Woollett, L. Cluver, H. Brahmbhatt 

14:30 – 16:00 Grupo: Compreender a violência contra mulheres Local: Copacabana

 Cátedra: Ruchira Tabassum Naved

 Prevalência e fatores associados à experiência de mulheres casadas com violência   

 recente entre parceiros e familiares no Afeganistão

 R. Jewkes, A. Gibbs, M. Shafiq Frozan Marofi, A. Ratan, C. Mann, E. Chirwa, Julienne Corboz

 Fatores de risco e de proteção para violência cometidas por parceiros íntimos entre   

 casais e comunidades que participam no julgamento de Indashyikirwa, em Ruanda

 Kristin Dunkle, E. Stern, L. Niyibizi, L. Heise

 Vitimização e perpetração de violência de gênero entre 4633 homens e mulheres na   

 Somália

 Andrea Wirtz, N. Perrin, A. Desgroppes, B. Ross, N. Glass

 

 Prevalência de experiências de violência contra mulheres e meninas no Sudão do Sul

 Mary Ellsberg, M. Contreras, M. Murphy, A. Blackwell, J. Bingenheimer

14:30 – 16:00 Painel de conteúdo de intervenção – parentalidade, paternidade e atuação 

 Cátedra: James Lang  Local: Vidigal

 Book Sharing 

N. Dowdall, P. Cooper, L. Murray, J. Stewart, S. Skeen, Mark Tomlinson 

Direito de atuar   

Atta Muhammad

Programação P

Tatiana Moura, Ruti Levtov

 E 

 E 
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14:30 – 16:00 Grupo: Respostas à violência de gênero  Local: Leme

 Cátedra: Lori Michau

 Reduzir o impacto psicológico em refugiados que sobreviveram à violência de gênero:  

 adaptação e piloto de uma intervenção de autoajuda guiada com refugiados do sul do   

 Sudão na Uganda

 W.A. Tol, Claudia García-Moreno, J. Augustinavicius, K. Carswell, F. Brown, M.R. Leku, 

 A. Adaku, P. Ventevogel, M. van Ommeren

 Normas sociais e identidades de gênero que moldam a resposta das mulheres e da  

 comunidade à violência entre parceiros: um estudo etnográfico das mulheres na zona rural  

 do Cabo Oriental, na África do Sul 

 Nwabisa Shai

 Documentação de casos de violência contra mulheres em instituições estaduais e  

 perspectivas de informantes cruciais sobre os mediadores e as barreiras: descobertas de  

 referência da avaliação de impacto do sistema de resposta rural para prevenir a violência  

 contra mulheres

 Adolphina Addo-Lartey

 Devo ficar ou devo ir? Analisar estratégias de mulheres jovens para lidar com  

 relacionamentos violentos

 Samantha Willan, N. Ntini, A. Gibbs, R. Jewkes

 Adaptação de um modelo clínico para reduzir a coerção reprodutiva, violência entre 

 parceiros e gravidez indesejada em Nairóbi, no Quênia 

 Jay G. Silverman, S.C. Boyce, C. Undie, W. Liambila, A. Barnabas, G. Nagendi, E. Muketo,  

 K. Gray, S. Wendoh

14:30 – 16:00 Grupo: Melhorar a resposta multidisciplinar ao abuso infantil no Brasil  

 Cátedra: Chris Newlin  Local: Ipanema

 Palestrantes:  Benedito Rodrigues dos Santos, Casimira Benge, Lélio Bentes, I 

 tamar Batista  Gonçalves, Reginaldo Torres Alves Júnior

14:30 – 16:00 Grupo: Toda a abordagem governamental - Lições da Austrália   

 Cátedra: Kelsey Hegarty  Local: Urca

 Mudança de história: um quadro nacional para prevenção primária da violência contra   

 mulheres na Austrália

 S. Kearney, Loksee Leung

 Acompanhar a mudança populacional: o guia para monitorar a prevenção e os objetivos  

 de desenvolvimento sustentável (ODS)  

 Emma Fulu

 Estratégias e iniciativas de prevenção do governo vitoriano

 Tania Farha 

 Fomentar a educação do relacionamento respeitoso em Victoria

 S. Kearney, Loksee Leung, Tania Farha

16:00 – 16:30 CAFÉ/CHÁ

 E 
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16:30 – 18:00 SESSÕES PARALELAS

16:30 – 18:00 Grupo: Integração da violência contra mulheres em serviços de saúde 

 Cátedra: Florencia Barindelli  Local: Gávea

 Aplicar novas funções de alerta para avaliar a capacidade das unidades de saúde para  

 gerenciar clinicamente sobreviventes da violência sexual na Província Central do Zâmbia

 M. Dennis, Nachela Chelwa, M. Colombini, O. Owolabi, O. Campbell

 Abordar a violência entre parceiros e o poder nos relacionamentos: o que podemos fazer  

 no âmbito dos serviços de análise de HIV?

 Nicole Haberland, C. Ndwiga, K. McCarthy, J. Pulerwitz, R. Kosgei, M. Mak’anyengo,  

 S. Kalibala

 Observatório de violência de gênero na Colômbia: construção de pontes para abordar a   

 análise de lacunas e desagregar dados 

 J.C. Rivillas, Gloria del Pilar Cardona

 Uma intervenção clínica ministrada por enfermeiros para abordar a violência entre  

 parceiros entre mulheres de baixa renda na Cidade do México: descobertas de uma  

 análise clínica aleatória controlada

 Jhumka Gupta, F. Falb, O. Ponta, Z. Xuan, P. Campos, A. Gomez, J. Valadez, G. Carino,   

 Claudia Diaz Olavarrieta

 Elaborar um modelo piloto integrado de empoderamento socioeconômico e serviços de  

 violência sexual de gênero (VSG) para reduzir as consequências negativas da violência  

 sexual e de gênero no Paquistão

 A. Akhsheed, Shamazat Babar

16:30 – 18:00 Grupo: Conflito – Ferramentas e métodos Local: Copacabana

 Cátedra: Lindsay Stark

 Dados enviados, sobreviventes primeiro: Sistema de Gerenciamento de Informações  

 sobre Violência de Gênero/Primeiro 

 Kristy Crabtree, Teemar Kidane

 Garantir padrões éticos de pesquisa sobre violência de gênero, fornecendo qualidade de  

 atendimento aos sobreviventes da violência de gênero: introdução de diretrizes entre  

 agências para prestar assistência e serviços de gerenciamento de casos para  

 sobreviventes da violência de gênero

 Mendy Marsh, Sunita Palekar Joergensen  

 Currículo inovador intersetorial para melhorar a coleta, documentação e preservação de  

 provas de violência sexual em situações de conflito e pós-conflito

 Thomas McHale

 Compreender as percepções de segurança entre jovens sírios refugiados em Izmir, na  

 Turquia: descobertas de um estudo qualitativo

 T. Parks, A. Wringe, E. Yankah, O. Mohamed, R. Hémono, B. Relyea, O. Speed, M. Saleh, 

 T. Alkarim, Jennifer Scott

 E 

TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO 2017



Fórum SVRI 2017 | Parcerias para ação política
17

 E 

 E 

16:30 – 18:00 Grupo: Intervenções de prevenção de violência de gênero Local: Vidigal

 Cátedra: Rachel Jewkes  

 Juventude perseverante! Analisar a violência, gênero e perseverança entre estudantes  

 ugandeses

 Sophie Namy, C. Carlson, A. Norcini-Pala, D. Faris, L. Knight, E. Allen, K. Devries, D. Naker

 Histórias de mudança: lições aprendidas das intervenções de prevenção comunitárias  

 fundamentais que transformam características masculinas prejudiciais

 Kathy Taylor, A. Gevers, C. Marin, A. Kelly, Sister L. Garasu, L. Weld, S. Phan, H. Nguyen, 

 P. Tran, J. Munro, V. Tebay 

 Discussão durante o café: descobertas de referência de uma análise clínica aleatória  

 para avaliar uma intervenção comportamental culturalmente apropriada a fim de reduzir  

 a violência entre parceiros e HIV na zona rural da Etiópia

 Vandana Sharma, J. Leight, N. Deyessa

 Projetar uma intervenção transformadora de gênero para envolver homens e meninos na  

 prevenção da violência de parceiros íntimos em Rakai, na Uganda

 Jennifer Wagman, E. Bonnevie, N. Nakyanjo, W. Ddaaki, P. Fleming, G. Nakigozi, 

 Fred Nalugoda 

16:30 – 18:00 Grupo: Crianças e assistência após a violência Local: Leme

 Cátedra: Tatiana Moura  

 Lacunas críticas: resposta do departamento de saúde às necessidades das crianças que   

 sobreviveram ao abuso sexual no Quênia

 Carol Ajema, A. Ngunjiri, C. Mbugua, J. Kyongo, L. Digolo

 Mediante os olhos da criança: entraves ao acesso à justiça e aos remédios

 M. Capaldi, A. Varrella, Junita Upadhyay

 Impacto da violência sexual conflituosa em famílias de sobreviventes: evidências  

 preliminares de regiões afetadas pela guerra no norte da Uganda

 Mahlet Woldetsadik, G. Achan, O. Nyeko

 Interação da violência sexual na infância, normas de gênero e conduta que busca ajuda:  

 resultados da pesquisa sobre violência infantil no Quênia

 L. Chiang, J. Gleckel, A. Fan, Daniela Ligiero

 Difusão da violência sexual e condutas que buscam assistência médica entre as  

 mulheres: uma pesquisa multinacional

 Kimberly H. Nguyen, H. Kress, S. Sumner
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16:30 – 18:00 Grupo:  Casamento Infantil  Local: Ipanema

 Cátedra: Anna Flora Werneck

 Um modelo explicativo de casamento infantil na zona rural de Bangladesh 

 Ruchira Tabassum Naved, A. Talukder, T. Prasad Gupta, V. Le Masson, K. Yount, F. Samuels

 Ela vai no meu barco: casamento na infância e adolescência no Brasil 

 Danielle Pereira de Araújo, G. Lauro

 Observação do casamento infantil prematuro ou forçado entre meninas sírias refugiadas  

 no Líbano 

 Susan Bartels, S. Michael, N. Bakhache, S. Roupetz, S. Garbern, H. Berquist, C. Davison, 

 A. Bunting

 Meninas que são noivas, casamento forçado e violência entre parceiros nos Estados  

 Unidos: a ponta do iceberg foi revelada

 Judith McFarlane

16:30 – 18:00 Grupo: Violência contra mulheres e saúde mental Local: Urca

 Cátedra: Seri Wendoh

 Doença mental em vias estruturais às experiências das mulheres com violência entre  

 parceiros 

 Mercilene Machisa, N. Christofides, R. Jewkes

 Exposição a traumas e violência de homens contra mulheres em um assentamento  

 periurbano perto de Joanesburgo

 Abigail M. Hatcher, D. Rebombo, A. Pino, R. McBride, D. Peacock, N. Christofides

 Associações entre violência contra mulheres e saúde mental no Timor-Leste

 Xian Warner

 Um estudo doméstico populacional para avaliar estratégias práticas de prevenção e  

 resposta à violência sexual e de gênero nas zonas sanitárias de Katana, Walikale e  

 Karisimbi na República Democrática do Congo

 L. Lawry, M. Banda, J. Ciza, A. Mudekereza, P. Bahati, C. Sadiki, William Clemmer

 Violência entre mulheres encarceradas em Botsuana: caminhos diretos e indiretos 

 Tirelo Modie-Moroka
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QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO 2017

09:00 – 11:00 SESSÃO PLENÁRIA

09:00 – 11:00 Plenário Dia 2: Novas aprendizagens no campo Local: Gávea

 Cátedra: Claudia García-Moreno

 Fortalecimento da base de evidências e uso de intervenções estruturais para combater a  

 violência contra mulheres e meninas na Nicarágua

 Mary Ellsberg, M. Quintanilla, J. Zelaya 

 O que aconteceu com os pais verdadeiros um ano depois? Avaliar os efeitos de longo   

 prazo de uma intervenção paternal no norte de Uganda 

 Sam Okello, K. Ashburn, D. Ojamuge, D. Eluk, B. Kerner, R. Lundgren, E. Spindler

 O papel do desenvolvimento da comunidade holística na prevenção da violência entre   

 parceiros: uma avaliação do Programa de Empoderamento da Comunidade de Tostan no  

 Senegal

 Elizabeth Rowley, N. Diop, D. Mohan

 Resultado da análise aleatória controlada para avaliar a intervenção de prevenção da   

 violência de Skhokho em escolas sul-africanas

 Rachel Jewkes, A. Gevers, S. Shamu, P. Mahlangu, N. Shai, C. Lombard, E. Chirwa

11:00 – 11:30 CAFÉ/CHÁ

11: 30 – 13:00 SESSÕES PARALELAS

11: 30 – 13:00 Grupo: intersecções entre violência contra crianças e parceiros 

 Cátedra: Alessandra Guedes   Local: Gávea

 Direitos das mulheres e das crianças no contexto da violência: ambiguidades,  

 contradições e um caminho potencial a seguir 

 Mark Tomlinson

 Novos caminhos para prevenção? Análise das interseções da violência contra mulheres e  

 crianças na família

 Sophie Namy, C. Carlson, K. O’Hara, J. Nakuti, P. Bukuluki, J. Lwanyaaga, S. Namakula,  

 B. Nanyunja, M. Wainberg, D. Naker, L. Michau

 Uma abordagem familiar para entender os padrões da violência contra mulheres e   

 crianças na zona urbana da Zâmbia

 Sarah Murray, J. Kane, S. Skavenski Van Wyk, P. Chimponda, F. Melendez, J. Bass,  

 S. Munthali, S. Sikota, L. Murray

 A prevalência da violência de homens contra crianças é maior nas famílias em que as   

 mulheres estão sofrendo uma violência cometida por parceiros?

 Sheila Harvey, N. Mosha, C. Hansen, H. Stöeckl, S. Lees, G. Mshana, S. Kapiga, C. Watts

 Relações entre mulheres e bebês na violência doméstica: uma nova perspectiva para   

 respostas

 Fiona Buchanan
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11: 30 – 13:00 Grupo: Assédio sexual    Local: Copacabana

 Cátedra: Emma Fulu

 Entender a violência sexual enfrentada por mulheres e meninas em áreas públicas rurais:  

 fortalecer a base de evidências para ação

 Nandita Bhatla, S. Bhattacharya, D. Sebastian

 O custo do assédio sexual de operárias nas fábricas de vestuário feminino

 Tatiana Bertolucci

 Analisar o contexto da exploração no trabalho e da violência sexual na América Latina:    

 narrativas da vida de mulheres migrantes que trabalham nos setores domésticos e trabalhistas 

 Argentina Servin, J.G. Silverman, T. Rocha-Jimenez, R. Muñoz, S. Morales, K. Brouwer

 Violência em espaços públicos: resultados de estudos IMAGES na região MENA, no Brasil e  

 em Moçambique

 Gary Barker em nome da equipe IMAGES

 Impacto da iluminação pública de energia solar na proteção dos refugiados no norte de   

 Uganda

 Richard Sollom

11: 30 – 13:00 Grupo: Prevenção de violência de gênero  Local: Vidigal

 Cátedra: Manuel Contreras

 Prevenção da violência sexual através da autodefesa de empoderamento: uma análise clínica  

 aleatória com grupos de mulheres adolescentes no Malawi

 M.R. Decker, Shannon Wood, E. Ndinda, G. Yenokyan, J. Sinclair, N. Maksud, B. Ross,  

 B. Omondi, M. Ndirangu

 Ouvir e mudar em conjunto, como escutar a rádio e os grupos de discussão podem auxiliar na  

 mudança da norma social

 G. Ferguson, B. Shrestha, P.N. Shrestha, Cari Jo Clark

 Engajar jovens para prevenir a violência sexual

 Harish Sadani

 Programa de ação baseado em pesquisa para reduzir a violência e fortalecimento das   

 mulheres usando o CAPE: Programa culturalmente adaptado de empoderamento para   

 autodefesa

 Tamar Priel, Shira Langer

 E 
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11: 30 – 13:00 Grupo: Espaços virtuais - Positivos e Negativos  Local: Leme

 Cátedra: Xian Warner

“O fator da pornografia” 

Maree Crabbe

Mais cedo ou mais tarde, os rapazes pedem uma foto: experiências de coerção sexual  

pela Internet entre adolescentes no Condado de San Diego

Marissa Salazar, A. Raj, B. West, J.G. Silverman, M. Rusch, E. Reed

Sobreviventes da violência sexual tornam público o trauma na mídia social: a terapia 

narrativa da era digital?

Kristin Kay Gundersen

Coação sexual na Internet: prevalência e associação com o uso de substâncias, DSTs e 

resultados insatisfatórios de saúde mental entre adolescentes nos EUA

Elizabeth Reed, M. Salazar, J.G. Silverman, M. Rusch, A. Behar, N. Agah, A. Raj

11: 30 – 13:00 Grupo: Intervenções e efeitos econômicos sobre a dinâmica intrafamiliar e violência   

 entre parceiros 

 Cátedra: Lori Heise  Local: Ipanema

Uma análise das transferências monetárias e violência entre parceiros em países de baixa 

e média renda

Amber Peterman, A.M. Buller, M. Ranganathan, A. Bleile, M. Hidrobo, L. Heise 

Os efeitos das transferências e a comunicação de mudanças comportamentais na 

violência entre parceiros: evidências da zona rural de Bangladesh

Shalini Roy, M. Hidrobo, J. Hoddinott, A. Ahmed

Microfinanças complementada pela intervenção de aptidões na vida de casais em Burundi: 

os modelos econômicos de alocação intrafamiliar explicam mecanismos de impacto

Giulia Ferrari, R.K. Iyengar

A prevalência do abuso econômico e seu impacto na vida das mulheres no noroeste da 

Tanzânia: dados de referência do estudo MAISHA

I. Kapinga, V. Selestine, S. Harvey, Shelley Lees, C. Hansen, G. Mshana, C. Watts and S. Kapiga

Impacto en la violencia doméstica explicado por el empoderamiento psicológico, 

autoestima, autoeficacia, asertividad y regulación emocional en mujeres mexicanas

Ana Paola Ruiz, G.-Celis, C. Cruz del Castillo, A. Domínguez Espinosa, R. Díaz-Loving, C. 

García-Moreno

11: 30 – 13:00 Grupo: Aumentar as manifestações dos jovens na defesa do serviço de violência sexual

 Cátedra: Daniela Ligiero  Local: Urca

 Palestrantes: Ali Kaviri, Patrick Mwesigye, Diana Namwanje

13:00 – 14:30 ALMOÇO e exibição do filme “O fator da pornografia”” (13:30 – 14:30)
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14:30 – 16:00 SESSÕES PARALELAS

14:30 – 16:00 Grupo: Pais, filhos e violência contra mulheres Local: Gávea

 Cátedra: Kate Joyner

O projeto, análise e aceitação de um programa de parentalidade para reduzir a violência 

de gênero e maus-tratos infligidos a crianças: avaliação formativa na Uganda 

Godfrey Siu, D. Wight, F. Zalwango, S. Kasule, J. Seeley, C. Namutebi, R. Sekiwunga

Prevenção da violência de gênero através de uma intervenção nos primeiros anos da 

criança para mães adolescentes em El Salvador: uma análise de viabilidade aleatória 

Juan Carlos Salguero Tejada, J. Valades, P.J. Cooper, L. Murray

Reforçar a parentalidade para prevenir a violência na Libéria: usar uma abordagem de 

pesquisa interativa para melhorar a programação e elaborar a base de evidências

E.S. Puffer, Crystal Stewart, E.P. Green, R.M. Chase, E. Friis, A. Guisto, A.L. Sim, J. Zayzay

Sobrevivência à violência entre parceiros e contra crianças e fatores de risco associados 

em uma amostra probabilística da díade de cuidadores infantis na Uganda

Catherine Carlson, S. Namy, A. Norcini Pala, M. Wainberg, L. Michau, J. Nakuti, L. Knight,  

E. Allen, D. Naker, K. Devries

Melhorar a sensibilidade dos cuidadores e práticas parentais positivas como parte de 

uma atividade integrada de cuidados e desenvolvimento da primeira infância em Lesoto: 

uma análise aleatória controlada

Marguerite Marlow, M. Tomlinson, S. Skeen, L. Cluver, P. Cooper, L. Murray, S. Mofokeng,  

M. Makhetha, L. Sherr

14:30 – 16:00 Grupo: Serviços e ferramentas    Local: Copacabana

 Cátedra: Tesmerelna Atsbeha

Diretrizes e ferramentas da OMS para responder à violência entre parceiros, violência 

sexual e abuso sexual infantil: lições e experiências de seu uso nos países

A. Amin, C. García-Moreno, Megin Reijnders

Melhorar o acesso aos serviços médicos mediante a parceria na Papua Nova Guiné

Meggy Verputten

Muitas barreiras: como os programas contra violência sexual podem melhorar o acesso e 

o atendimento a vítimas masculinas?

Séverine Caluwaerts, G. Benedetti, D. Lagrou, E De Plecker, R Van Den Bergh 

“Supere-se”: mobilização social para prevenir a violência de gênero no Caribe 

Gabrielle Henderson 

Prevenção e redução do risco de violência de gênero em emergências: lições 

aprendidas e assimilação dos primeiros 18 meses de implantação das diretrizes do IASC 

para integrar atividades contra a violência de gênero em ações humanitárias.

Erin Patrick, S. Rastogi
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14:30 – 16:00 Grupo: sãos e salvos – um estudo clínico randomizado de uma intervenção em   

 cuidados 

 Cátedra: Claudia García-Moreno  Local: Vidigal

 Resultados da pesquisa formativa e a importância do treinamento de qualidade para a  

 pesquisa de intervenções

Abigail Hatcher

Violência entre parceiros e saúde mental das mulheres: resultados de referência de sãos 

e salvos

Nataly Woollett 

Eficácia e viabilidade de uma intervenção de apoio para abordar a violência entre 

parceiros em cuidados pré-natais. Conclusões do ECR de sãos e salvos

Claudia García-Moreno, C. Pallitto

Perspectivas de prestadores de serviços e mulheres de uma intervenção de apoio à 

violência cometida de parceiros íntimos. Resultados da avaliação do processo

Manuela Colombini

14:30 – 16:00 Grupo: Fé e violência de gênero  Local: Leme

 Cátedra: Chi-Chi Undie

As perspectivas e experiências sobre violência sexual provenientes de desalojados em 

comunidades religiosas colombianas

Laura Cadavid, E. le Roux, L. Rojas-Flores, C. Monsalve

Análise do nexo entre práticas tradicionais nocivas, violência sexual e de gênero e 

religião: trabalhando de forma efetiva com líderes religiosos

Elisabet le Roux, B. Bartelink

Combater o estigma contra sobreviventes de estupros e filhos nascidos de atos de 

estupro em conflito armado: o papel dos líderes religiosos e dos jovens

Erica Hall

Masculinidade, família e fé - Projeto Passages

Francesca Quirke, P. Deepan, T. Shand, C. McLarnon-Silk

Islamismo político, desvantagem observada entre os homens e abuso da esposa na zona 

rural de Bangladesh

Ruchira Tabassum Naved, A. Talukder, T. Prasad Gupta, V. Le Masson, K. Yount. F. Samuels
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14:30 – 16:00 Grupo: Percepções dos adolescentes sobre a violência sexual Local: Ipanema

 Cátedra: Clara Alemann

Namoro e noivado: violência no namoro entre adolescentes no Brasil e em Honduras

Giovanna Lauro, A. Taylor, D. Araujo, E. Murphy

Violência entre parceiros íntimos na percepção d’estudantes do ensino médio do 

município do Rio de Janeiro

Stella Taquette, C. Moraes, L. Souza, J. Scarcela, L. Meira, T. Freitas, M. Carneiro

Normas sociais que perpetuam a violência de gênero entre jovens na América Latina, no 

Caribe e na Tunísia: identificar pontos de admissão para intervenções

D. Ruiz, Bethan Cansfield, S. Galand, Salma Jrad, A. Wiebe, B. Obertop

Compreender as perspectivas dos adolescentes sobre a violência para comunicar as 

intervenções de prevenção: manifestações de um assentamento irregular em Nairóbi 

Clea Sarnquist 

Masculinidades y violencia sexual en el Peru

Miguel Ángel Ramos Padilla, N. Palomino

14:30 – 16:00 Grupo: Saúde mental e violência de gênero Local: Urca

 Cátedra:  Laura Murray

As implicações das respostas comunitárias à violência entre parceiros para a saúde 

mental das mulheres na Ruanda

Jenevieve Mannell, I. Seyed-Raisy, C. Campbell

O impacto de um programa de transferência de ativos entre jovens e pais na República 

Democrática do Congo sobre saúde mental, segurança alimentar e atendimento escolar

Nancy Glass, N. Perrin, A. Kohli, M.R. Mpanano 

“Ainda estamos vivos”. Fomos feridos, mas somos bravos e fortes”.

Kirsten Wienberg

Medir os resultados psicológicos da criança e a exposição à violência doméstica  

Christina Laurenzi, S. Skeen, X. Hunt, M. Marlow, S. Gordon, M. Tomlinson

Uma abordagem abrangente para prestar serviços a sobreviventes de violência sexual 

e de gênero no leste da República Democrática do Congo: abordando mais do que o 

trauma físico

Cudjoe Bennett, M. Banda, L. Miller, L. Lawry, L. Bashige, J. Ciza, W. Clemmer, M.  Linehan

16:00 – 16:30 CAFÉ/CHÁ
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WEDNESDAY 20TH SEPTEMBER

16:30 – 18:00 SESSÕES PARALELAS

16:30 – 18:00 Grupo: Violência de gênero mista  Local: Gávea

 Cátedra: Priscila Lawrenz

Abuso de mulheres em estabelecimentos durante a maternidade: uma pesquisa 

exploratória de hospitais distritais em Bangladesh

Kausar Parvin, R.T. Naved

Homicídio conjugal na Grande Florianópolis: a construção de um perfil por meio de 

variáveis precursoras 

Ana Laura Tridapalli, N. Lorenzetti da Rocha, M. Boeira Lodetti, L. Matins Borges

Homicídios sexuais de mulheres adultas e crianças: estudo nacional sul-africano

Naeemah Abrahams, S. Mathews, C. Lombard, L.J. Martin, R. Jewkes 

Impacto da violência doméstica em postos de trabalho na China  

Chen Tingting

Recursos pessoais, poder de negociação e violência em relacionamentos íntimos entre 

homossexuais  

Oluwafemi Adeagbo

16:30 – 18:00 Grupo: Violência de gênero em ambientes de conflito Local: Copacabana

 Cátedra: Jeanne Ward

Violência do lado político ao pessoal: compreender como a violência relacionada ao 

conflito afeta a violência entre parceiros após o conflito

Jocelyn Kelly, E. Colantuoni, C. Robinson, M. Decker

Promover a qualidade, aprendizagem e responsabilização na programação da violência 

de gênero em emergências

Mendy Marsh, Sophie Read-Hamilton

No caminho e ignorado: responder à violência de gênero durante a crise de refugiados 

na Europa entre 2015 e 2016  

Sarah Martin, M. Hersh, S. Mosely

Simplificar o atendimento médico de sobreviventes da violência sexual em ambientes de 

elevada insegurança

Meggy Verputten, M. Dada

16:30 – 18:00 Grupo: Conjuntos de ferramentas  Local: Vidigal

 Cátedra: Kathy Taylor 

Projeto de aprendizado RISE sobre monitoramento e avaliação da reintegração

Maricruz Tabbia

kNOwVAWdata: uma nova iniciativa para fortalecer o nível de mensuração da violência 

contra mulheres em toda a Ásia-Pacífico para melhor abordar a violência de gênero

Henrica A.F.M. Jansen, S. Tuladhar, I. Fitzgerald, H. McDermott

Prevenção da violência nas escolas: desenvolvimento de um manual prático

Berit Kieselbach

Criar organizações vicárias de violência sexual/doméstica informada por trauma: 

apresentar o conjunto de ferramentas de trauma vicário

Beth Molnar, Gina Scaramella
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16:30 – 18:00 Grupo: Processo de melhoramento: Priorizar comunidades e garantir a qualidade na   

 programação de mudanças na economia social sustentável Local: Leme

Palestrantes: Amy Bank, Rebecka Lundgren, Mona Mehta, Lori Michau, Lufuno 

Muvhango, Angelica Pino, Alice Welbourn

16:30 – 18:00 Grupo: Resposta médica e legal  Local: Ipanema

 Cátedra: Nadine Wathen
Um código de conduta para vítimas reais de estupro? Uma análise crítica dos 
pronunciamentos judiciais sobre questões de estupro entregues pelos tribunais 
superiores do Sri Lanka
Sandani Yapa Abeywardena

Um estudo intersetorial da taxa de acusação de autores da violência doméstica contra 
mulheres no tribunal de magistrados de Georgetown entre 2013 e 2014
Chandrawattie Persaud

Estimular a capacidade de aplicação da lei para responder efetivamente à violência sexual: 
lições aprendidas com o fórum de alto nível sobre violência de gênero e tráfico de pessoas
Irene Ramatala, Z. Ntaba

O papel do judiciário paraibano no enfrentamento ao tráfico de pessoas: um olhar 
feminista e de gênero  
Bárbara Ferreira de Freitas

Uso de uma ferramenta para determinação do índice de qualidade para avaliar a 

conclusão de formulários médicos e legais para sobreviventes de estupro na África do Sul

Moushumi Ann Mathews, N. Christofides, R. Jewkes, R. Jina

 

16:30 – 18:00 Grupo: compreender a violência contra crianças: Dados, significado e ação        

 Cátedra: Catherine Maternowska  Local: Urca

 Efeito coletivo de violência sexual, física e emocional antes dos 18 anos de idade em   
 resultados no domínio da saúde em jovens adultos no Quênia, pesquisa sobre violência   
 contra crianças  

Howard Kress, K.H. Nguyen, S.R. Kegler, L. Chiang

Resultados sobre os fatores da violência contra crianças nas Filipinas
Faye Alma Balanon, UNICEF Philippines Country Office and partners

Estudo multinacional sobre fatores de risco para violência infantil e fatores associados à 
busca de ajuda: evidências provenientes das pesquisas sobre violência contra crianças 
no Camboja, Haiti, Quênia, Malawi, Nigéria e Tanzânia
T. Palermo, A. Pereira, N. Neijhoft,  R. Buluma, I. Fatoumata Kaloga, R. Harvey, A. Islam,  
T. Kheam, M. Kitembe, B. Lund-Henriksen, N. Maksud, M.C. Maternowska, A. Potts,  
C. Rottanak, M. Shawa, Amber Peterman

Quem comete violência contra crianças? Uma análise sistemática global de dados 
específicos sobre idade e sexo
Karen Devries, L. Knight, M. Petzold, K.R. Gannett, L. Maxwell, A. Williams, C. Cappa,  
K.L. Chan, C. García-Moreno, N. Hollis, H. Kress, A. Peterman, S.D. Walsh, S. Kishor,  
A. Guedes, S. Bott, B. Butron, C. Watts, N. Abrahams

Utilização de dados para estimular mudanças: o estudo de vários condados sobre os 
fatores de violência que afetam as crianças
M.C. Maternowska, Alina Potts, D. Fry, Istituto degli Innocenti, UNICEF Peru Country Office 
and partners,  UNICEF Zimbabwe Country Office and partners, UNICEF Viet Nam Country 
Office and partners

19:00 CONFERENCE DINNER
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QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO 2017

09:00 – 11:00 SESSÕES PARALELAS

09:00 – 11:00 Grupo: “Começar com o fim em mente”: desenvolver e avaliar atividades da violência  

 de gênero que podem ser expandidas Local: Gávea

 Cátedra: Avni Amin
Fortalecer as inovações de um contexto de pesquisa para os sistemas de saúde 
existentes: lições aprendidas com o Projeto de Violência por Parceiro Intimo da Parceria 
entre Enfermeiro e Família 
Susan Jack, K. Gordon, F. Madhani

Lições aprendidas, desafios e oportunidades de adaptar a SASA! ao programa 
Indashyikirwa em Ruanda
E. Stern, Lea Liliane Niyibizi, R. Nyiratunga, A. Mukiga

O Projeto Adaptações: aprender com a implementação da SASA! no Haiti, Iraque, Quênia 
e Tanzânia
Jennifer Wagman, S. Namy, N. Ghebrebrhan, K. Chadwick, A.M. Balibang, L. Fakhoury,  
M. Lwambi, S. Siebert, E. Bonnevie, D. Faris, L. Michau

Expandir e intensificar: o caso de uma abordagem de longo prazo para prevenir de forma 
sustentável a violência de gênero em El Salvador e sua expansão na Guatemala

F. Santos, L. Roper, Mélida Guevara

09:00 – 11:00 Grupo: Natureza diversificada da violência contra crianças Local: Copacabana

 Cátedras: Brigette De Lay and Helena Duch 
Prática da violência e vitimização entre parceiros: prevalência, fatores associados e 
caminhos entre 1752 meninos e meninas de sexto ano nas escolas do Paquistão 
Rozina Karmaliani, J. Mcfarlane, R. Somani, H.M.A Khuwaja, S.S. Bhamani, T.S. Ali, 
S. Gulzar, Y. Somani, E.D. Chirwa, R. Jewkes 

Prevalência e fatores de risco da violência de gênero entre estudantes do sexto ano nos 
assentamentos irregulares em Nairóbi, no Quênia: análise de referência do estudo clínico 
randomizado controlado da IMPower & SoS 
Michael Baiocchi, R. Friedberg, M. Amuyunza, G. Oguda, D. Otieno, A. Pasupathy, C. 
Sarnquist

Compreender a violência sexual e contra crianças em Zanzibar: adaptar a abordagem da 
pesquisa e da medida de exposição à violência ao contexto de Zanzibar
Louise Knight, S. Lees, M. Nilsson, Ramadhan Rashid, H. Grundlingh, C. Milligan, A. Shirley, 
D. Ritz, H. Lees-Mlanga, K. Devries

A abordagem REPLACE para transformar a norma social em relação à violência sexual e 
de gênero: combater a mutilação genital feminina (MGF) na União Europeia

Hazel R. Barrett,Y. Alhassan
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 E 09:00 – 11:00 Painel de conteúdo de intervenção – Normas sociais Local: Vidigal 

 Cátedra: Elizabeth Dartnall

Programa de assistência comunitária: um programa de prevenção e resposta para acabar 

com a violência sexual contra mulheres e meninas em ambientes humanitários

N. Glass, Nancy Perrin, A. Clough, A. Desgroppes, F.N. Kaburu, J. Melton, A. Riak,  

S. Read-Hamilton, M. Marsh

“A mudança começa em casa” - trabalhar com casais a fim de combater a violência entre 

parceiros íntimos no Nepal

Binita Shrestha, G. Ferguson, P. Shrestha, C.J. Clark

Gender Roles, Equality and Transformation (GREAT)  

Rebecka Lundgren, N. Dagadu

09:00 – 11:00 Grupo: Impacto na saúde  Local: Leme

 Cátedra: Ravi Prakash

Vulnerabilidades duplas: violência contra mulheres e HIV no sul e sudeste do Brasil

Jamila K. Stockman, K. Tsuyuki, D. Knauth, K.K. Gundersen, Regina Maria Barbosa

Analisar as diferenças em termos de saúde entre as mulheres estupradas e as mulheres 

não estupradas: análise dos dados de base do estudo de avaliação da coorte do impacto 

do estupro (Rape Impact Cohort Evaluation “RICE”) da África do Sul.

Naeemah Abrahams, S. Seedat, A. Sewnath, S. Mhlongo, C. Lombard, A. Kengne, B. Myers, 

C. García-Moreno, R. Jewkes

Sintomas associados a complicações durante a gravidez e baixo peso ao nascer em 

Bangladesh: o papel da violência entre parceiros

Mosfequr Rahman

A interseção da depressão entre jovens e a violência entre parceiros: resultados iniciais 

de um ECR no Paquistão, um país de baixa e média renda

Nargis Asad, R. Karmaliani, J. McFarlane, S.S. Bhamani, Y. Somani, E.D. Chirwa, R. Jewkes

09:00 – 11:00 Grupo: conquistas e desafios enfrentando esforços feministas para abordar a   

 violência contra mulheres e meninas em ambientes humanitários e em  

 desenvolvimento Cátedra: Tina Musuya Local: Ipanema

 Perspectivas das mulheres sobre como enfrentar a violência contra mulheres e meninas:  

 como é a responsabilidade?  

G. Kuttiparambil, Lori Michau, Anu Pillay

Perspectivas das mulheres sobre como enfrentar a violência contra mulheres e meninas: 

redefinição da linguagem de “gênero” e “violência de gênero” longe dos fundamentos 

feministas

Sunita Joergensen, J. Kemitare, J. Ward

Perspectivas das mulheres sobre como enfrentar a violência contra mulheres e meninas: 

encontrar o equilíbrio entre metas, abordagens e métodos de mudança científica e social

Heather Cole, P. Deepan, K. Joseph, Sophie Read-Hamilton

Perspectivas das mulheres sobre como enfrentar a violência contra mulheres e meninas: 

prioridades de financiamento

D. Chandran, Micah Williams

Perspectivas das mulheres sobre como enfrentar a violência contra mulheres e meninas: 

como uma perspectiva mais ampla afeta o trabalho das mulheres e meninas?   

Mendy Marsh, S. Martin, Alina Potts, C. Poulton  
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09:00 – 11:00 Grupo: Métodos inovadores e de participação da pesquisa Local: Urca

 Cátedra: Blain Teketel

Persuadir os jovens a participarem da pesquisa sobre violência sexual

Silvie Bovarnick, L. Shuker, Kirsche Walker, C.J Hamilton 

Usar o Photovoice para entender como as funções de gênero e a prática influenciam a 

violência entre parceiros entre as mulheres no norte da Tanzânia: descobertas do estudo 

MAISHA

Veronica Selestine, G. Mshana, S. Lees, S. Harvey, S. Kapiga, C. Watts

Uso do SenseMaker para realizar pesquisas entre os refugiados sírios no Líbano

Saja Michael, S. Bartels, N. Bakhache, S Roupetz, S Garbern, H. Berquist, C. Davison,  

A. Bunting

Usar o teatro para analisar compreensões críticas da opressão de gênero com a 

juventude sul-africana: um estudo de caso de um programa de educação entre parceiros

Alice Clarfelt

Aprendizagem acumulada de exemplos de pesquisa participativa

Helen Beckett, Kirsche Walker, C.J. Hamilton

11:00 – 11:30 CAFÉ/CHÁ

11:30 – 13:00 APRESENTAÇÕES E GRUPOS NO CAMPO DA CIÊNCIA

11:30 – 13:00 Campos da ciência – Prevenção  Local: Gávea

 Cátedra: Samantha Willan

Se ela não tivesse dinheiro, ainda estaria procurando por homens: efeitos multiníveis de 

uma intervenção de empoderamento econômico e social para reduzir a vulnerabilidade 

das adolescentes à violência de gênero e ao HIV na Zambézia, em Moçambique

H. Burke, C. Packer, L. Gonzalez-Calvo, K. Ridgeway, Rachel Lenzi, A.F. Green, T.D. Moon

Gerar CARISMA: desenvolvimento de uma intervenção para ajudar as mulheres a 

aumentar suas atividades e segurança em suas relações enquanto usam microbicidas

Miriam Hartmann, T. Palanee, M. Lanham, F. Mathebula, L. Pascoe, N. Skosana, B. Tolley, 

S. Roberts, D. Wagner, E. Wilson, R. Wilcher, S. Zissette, A. Ayub, J. Baeten, E. Montgomery 

on behalf of the CHARISMA team

Uma revisão sistemática de riscos potenciais e fatores de proteção para a vitimização por 

violência entre parceiros íntimos entre mulheres

Alexa Yakubovich, H. Stӧckl, J. Murray, J.I. Steinert, C.E.Y Glavin, D.K. Humphreys

Medir as normas sociais em relação à violência e ao gênero na Uganda e na Tanzânia

Ruti Levtov, K. Vlahovicova, L. Daimon, S. Mukasa

Auxiliar os homens a gerenciar problemas comuns relacionados à saúde mental como 

meio para prevenir a violência entre parceiros íntimos na zona urbana do Quênia

Phiona Koyiet, A. Schafer

Uma revisão sistemática do Campus Climate Surveys sobre abuso sexual

Kathleen Krause, R. Woofter, R. Haardӧörfer, M. Windle, J.M. Sales, K.M. Yount
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Seguimento da Intervenção com microfinanças para AIDS e igualdade de gênero 

(IMAGE): projeto e características de coorte de referência, região rural de Mahikeng, 

África do Sul

Louise Knight, M. Ranganathan, T.P. Ngwato, L. Muvhango, M. Molebatsi, N. Pakade, S. 

Lees, C. Watts

Prevalência da violência e abuso de parceiros íntimos entre mulheres no noroeste da 

Tanzânia: resultados do estudo MAISHA

Saidi Kapiga, S. Harvey, N. Mosha, G. Mshana, I. Kapinga, H. Stӧckl, S. Lees, C. Hansen,  

C. Watts

Experiência da violência sexual entre adolescentes e jovens envolvidas nos programas 

DREAMS no Quênia

S. Mathur, N. Pilgrim, J. Okal, J. Matheka, N. Jani, Julie Pulerwitz

Escutar a juventude: desenvolver programas promissores de intervenção contra a 

violência de gênero no Sri Lanka com organizações lideradas por jovens

Ruvani Fonseka

Infanticídio, filicídio e familicídio e suas interseções com o feminicídio na África do Sul

Naeemah Abrahams, S. Mathews, C. Lombard, L.J. Martin, R. Jewkes

Lutar pela igualdade: trabalhar com homens, mulheres e jovens para abordar a seleção 

baseada no sexo durante o pré-natal e a violência de gênero na Armênia

Yeva Avakyan, S. Petrosyan

Expansão da prevalência à medição das normas sociais: casamento infantil e mutilação 

genital feminina no Senegal

Mark Canavera, Y. Anwar, K. Muldoon, B. Cislaghi, M. Sall

ODSs e violência de gênero - usar a lei para fomentar o direito das mulheres e meninas 

de se verem livres da violência nos termos dos ODSs 

Marie-Claude Jean-Baptiste, K. Torres

Intersecções entre violência contra mulheres e violência contra minorias sexuais: 

evidências da Ásia-Pacífico

Stephanie Miedema, K. Yount, E. Chirwa, K. Dunkle, E. Fulu

Violência sexual contra populações com alto risco de HIV na Zâmbia

N. Pilgrim, M. Musheke, H. Fisher Raymond, R. Keating, H. Witola, L. Banda, D. Mulenga, L. 

Phiri, S. Geibel, Waimar Tun

Prevenção e resposta à violência doméstica: abordar a invisibilidade da violência entre 

populações diversas

Sarah McCook

A interseção entre o castigo corporal na escola e a violência juvenil: resultados iniciais de 

um estudo clínico randomizado controlado no Paquistão

Hussain MA Khuwaja, R. Karmaliani, J. McFarlane, R. Somani, S. Gulzar, T. Saeed Ali, E. 

Chirwa, R. Jewkes
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11:30 – 13:00 Campos da ciência – Fé, assédio sexual, respostas Local: Copacabana

 Cátedra:  Tirhani Mangani

Sua prioridade, nosso desafio: pesquisa qualitativa sobre perspectivas de sobrevivência 

em nove países

Veena O’Sullivan

Tradição ou religião - uma combinação potente

Sabine Nkusi, A.Diallo

Coerção, confusão, compaixão: os líderes religiosos podem prevenir a violência contra 

mulheres e meninas

Kirsten Laursen Muth

De Bangladesh à Índia: ampliando a intervenção no local de trabalho contra a violência 

contra mulheres e meninas em fábricas no sul da Ásia

Marat Yu, A. Bergstrom, J. Wan

Nascidas para serem livres: um estudo da Ásia-Pacífico sobre intervenções para 

enfrentar a violência contra mulheres e meninas em locais públicos

Emma Fulu, M. Alvarado

Mapeamento político: uma abordagem de “percurso completo” para combater o assédio 

e a agressão sexual violenta no transporte público

Y. Irvin-Erickson, Ammar Malik, F. Kamiran, M. Natarajan, J. Zweig

Coerção sexual na Internet e violência sexual entre meninas adolescentes no condado de 

San Diego

Marissa Salazar, J.G. Silverman, A. Raj, M. Rusch, E. Reed

Sofrer assédio sexual por homens, uso de substâncias associadas e resultados 

insatisfatórios de saúde mental entre meninas adolescentes nos EUA

Elizabeth Reed, M. Salazar, J. Silverman, A. Behar, M. Rusch, N. Agah, A. Raj

Barreiras e mediadores ao integrar respostas de assistência médica à violência entre 

parceiros em países de baixa e média renda. Uma análise comparativa dos sistemas e 

assistência médica

Manuela Colombini

Naufrágio em uma ilha: experiências das mulheres que tem acesso à assistência médica 

quando sofreram violência sexual e problemas de saúde mental

Kelsey Hegarty, L. Tarzia

Transformar os resultados no domínio da saúde em mães e crianças expostas à violência 

doméstica em aplicativos para smartphones que oferecem avaliação e triagem rápidas 

para serviços

Judith McFarlane

Pesquisa de rotina sobre violência entre parceiros íntimos em cuidados pré-natais. Dois 

estudos qualitativos que analisam as perspectivas das mulheres e parteiras

Lena Henriksen, L. Garnweidner-Holme, M. Solheim, K.K. Thorsteunsen, M. Lukasse

Violência perpetrada contra profissionais do sexo na Tailândia: dados contextuais para 

desenvolvimento de intervenção e prestação de assistência médica informada por trauma

Jennifer Sherwood, D. Phuengsamran, L. Koenig, A. Wirtz, S. Janyam, M. Decker
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Avaliação qualitativa de uma intervenção intersetorial da violência entre parceiros íntimos 

em um subdistrito rural da África do Sul

K. Rees, V. Zweigenthal, Kate Joyner

Avaliar respostas multissetoriais à violência sexual contra mulheres: compreensão de 

modelos de integração em ambientes de escassos recursos

Ruth Nekura

Responder à violência sexual e de gênero através da prestação integrada de assistência 

médica sexual e reprodutiva na Palestina

A. Stavridis, Shamazat Babar

Falar de justiça: o significado do silêncio, reconhecimento, comunicação e memória sobre 

o impacto de experiências sexuais indesejadas

Colleen Moore

Quando o sistema de saúde entrou em colapso devido a uma crise, como se pode 

fornecer serviços de resgaste a sobreviventes da violência de gênero? Lições aprendidas 

com o CAR

Aurélie Leroyer, Chloé Roger, S. Simon

Normas da violência entre parceiros (homens e mulheres) e interseções entre a violência 

entre parceiros e assistência a portadores de HIV: novas evidências de uma grande 

amostra populacional na África do Sul

A. Gottert, J. Pulerwitz, Nicole Haberland, S.A. Lippman, K. Kahn, A. Julien, A. Selin,  

R. Twine, D. Peacock, A. Pettifor

11:30 – 13:00 Campos da ciência – Conflito, pós-conflito e ambientes humanitários  

 Cátedra: Alice Kerr-Wilson  Local: Vidigal

 Influências sociais e culturais sobre a violência entre parceiros entre refugiados somalis:   

 resultados de um estudo qualitativo em Dollo Ado, na Etiópia

Vandana Sharma, S. Tewolde, K. Asmara, N. Deyessa, M. Muleta, J. Scott

As adolescentes se manifestam mediante a arte criativa e fotografias em campos de 

refugiados do sul do Sudão, na Etiópia

Asham Assazenew

A quem posso recorrer? Mapeamento das conexões sociais e segurança para ter acesso 

à assistência em caso de violência de gênero entre populações desalojadas e afetadas 

pelo conflito no Curdistão, Região do Iraque

Maggie Sandilands, A. Strang

Autoestima das mulheres, autoeficácia e percepção das funções de gênero em uma 

antiga zona de conflito: resultados iniciais em Kivu do Sul, na República Democrática do 

Congo

Rasika Behl

A violência entre parceiros no Camboja mudou nos últimos 15 anos? Um caso para um 

indicador inovador e mais consistente para monitorar os objetivos de desenvolvimento 

sustentável relacionados à violência de gênero sexual

Henrica A.F.M Jansen, P. Gulliver, H.E. Nhean Sochetra, S. Kosal

QUINTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO 2017



Fórum SVRI 2017 | Parcerias para ação política
33

 E 

A força de uma atividade adaptada à cultura: direcionar os homens para acabar com a 

violência entre parceiros na RDC

Henny Slegh, M. Tankink

Elaborar uma ciência normativa: medir o impacto de uma intervenção normativa na RDC 

para reduzir a violência entre parceiros e aumentar o uso do planejamento familiar

Courtney McLarnon-Silk, T. Shand, N. Dagadu, P. Deepan, F. Quirke, A. Jackson.

Métodos de avaliação de um programa de prevenção e resposta à violência de gênero 

na Somália e no Sudão do Sul

Amber Clough, N.Glass, N. Perrin

Conflito e violência contra mulheres e meninas: um relatório do Sudão do Sul

Maureen Murphy, M. Contreras, A. Blackwell, M.Ellsberg

Sim, homens são estuprados - violência sexual contra homens no Sudão do Sul

Manuel Contreras, J. Stennes, M. Murphy, A. Blackwell, M. Ellsberg

Saúde mental de refugiadas afetadas pela violência entre parceiros: uma investigação 

qualitativa

Martha Claire Greene, S. Likindikoki, J. Mbwanbo, L. Misinzo, W. Tol

Promover a socialização positiva do gênero masculino entre jovens migrantes que 

vivem no campo de refugiados de Kakuma, no Quênia: fazer pesquisas apreciativas aos 

esforços de prevenção da violência de gênero

Whitney Fry

Romper a barreira: atender as necessidades das profissionais do sexo em ambientes 

humanitários e de escassos recursos

Sanni Bundgaard, G. Luttah, M. Lwambi, J. Kiogora

Intervenções baseadas em pesquisas para sobreviventes de conflitos e violência sexual 

e de gênero pós-conflito na Região dos Grandes Lagos Africanos

Helen Liebling

Transferir dinheiro para reduzir o risco de violência entre as meninas desalojadas no 

interior de Norte do Kivu, na República Democrática do Congo

P. Mallinga, Danielle Roth, N. Rudahindwa, E. Graybill, K. Falb

11:30 – 13:00 Panel: Sul da Ásia e violência de gênero Local: Leme

 Cátedra: Nargis Asad

Fatores socioculturais e estruturais que moldam a natureza, alcance e efeitos da violência 

contra mulheres e meninas nas comunidades de migrantes do distrito de Baglung, no Nepal

Geeta Devi Pradhan, N. Shai, N. Rawal, A. Kerr-Wilson

Prevalência e fatores socioculturais, de saúde e estruturais associados com a violência contra 

mulheres e meninas entre comunidades de migrantes no distrito de Baglung, no Nepal

Nwabisa Shai, G.D. Pradhan, R. Shrestha, A. Adhikari, P. Acharya, A. Pekins

Normas comunitárias de dominação masculina e justificação de jovens adultos de 

violência e domínio cometido por parceiros nas decisões familiares no Paquistão

Katherine Yount, K.A. Roof, T.S. Ali

A violência física entre parceiros está reduzindo ao longo do tempo em Bangladesh?

Mahfuz Al Mamun, K. Parvin, R.T. Naved
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S E P11:30 – 13:00 Campos da ciência – Região LAC  Local: Ipanema

 Cátedra: Julienne Corboz

O envolvimento do caminhoneiro na exploracão sexual de crianças e adolescentes nas 

estradas do Brasil

Elder Cerqueira-Santos

Violação de direitos de crianças e adolescentes em megaeventos esportivos - Copa do 

Mundo de Futebol 2014

Anna Flora Werneck, E. Aparecida Machado da Silva, T. Kauark Chianca, B. Rodrigues dos 

Santos

Caracterização das situações de violência contra mulheres no Rio Grande do Sul

Priscila Lawrenz, D. Manzini Macedo, C.P. Pizarro de Freitas, J. Von Hohendorff. T.C. Pires 

Mazzini Bordini, L.N. Foschiera, L.F. Habigzang

O abuso e a exploração sexual de mulheres pelos peacekeepers nas missões de paz: 

uma análise comparativa dos últimos anos e as consequências geradas para as vítimas

Cynthia Lourenço Tach

Tradução e adaptação do projeto ambiente de paz para o ensino público brasileiro

Juliana Wierman, L.W. Brito, C.T. Matsuzaka, M.F. Mello

Protocolo de atención integral al embarazo no planeado y a la violencia basada en 

genero en Venezuela

S. Medina Salas, Belmar Franceschi

Coprodução de pesquisa e teoria da mudança como base para intervenções baseadas 

em evidências para prevenir a violência no namoro: uma avaliação do processo de 

educação sexual abrangente na Cidade do México 

Shelly Makleff, J. Garduño, P. Rivera, J. Valades

Prontidão do sistema de saúde para responder a abusos sexuais em Bogotá, na 

Colômbia: uma avaliação qualitativa focada em prestadores de cuidados de saúde

Sophie Morse, M. Decker

Determinantes ecológicos sociais da violência entre mulheres HIV+ em São Paulo e Porto 

Alegre, no Brasil: um passo além da análise de classe latente

Kiyomi Tsuyuki, Daniela Knauth, J.K. Stockman, K.K Gundersen, R.M Barbosa

Término de relacionamentos íntimos violentos: uma revisão de literature

Priscila Parada, S.G. Murta

Mulheres que sofrem violência sexual no brasil: riscos e danos à saúde mental

Samanta Grimaldi Rossi, S.R.V. Inoue, R.F. Braga, A. Corrêa, P. Mattos, J.A. Pedrini, J. Wierman, 

J.P. Fiks

Avalie a eficácia e a aplicabilidade da Psicoterapia Interpessoal adaptada para TEPT 

comparada com o tratamento habitual com Inibidores da Recaptação de Serotonina

Andrea Feijo Mello, C.R. Proença, M.R. Maciel, B.M. Coimbra, R.F. Braga, E.A. Prado, J.C. 

Markowitz, M.F. Mello

Avaliação de processo e impacto de protocolo de psicoterapia para mulheres com 

histórico de violência conjugal

L.F. Habigzang, Mariana Gomes Ferreira Petersen, J. Zamora, N. Zancan, R. Machado e 

Beatriz Cúria
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Prontidão de resposta à violência entre parceiros: conhecimento, atitudes e práticas entre 

profissionais da saúde em Santo André, no Brasil

Dabney P. Evans, K.M. Sahay, D.Z. Shojaie, M.A.F. Vertamatti

Desafios e lições aprendidas com o processo de adaptação e teste de campo do manual 

clínico “Assistência médica para mulheres que sofreram violência de parceiros ou 

violência sexual”

Ana Labandera, F. Barindelli, I Petit, M. Fernández, R. Gómez, F. Chiribao, L. Van Velthoven, 

C. Bellini, E. De Armas

Da senzala à igualdade: a busca de políticas públicas estratégicas no combate à 

marginalização histórica das mulheres negras no Brasil

Luena Abigail Pimenta Ricardo

Violência de gênero e mudança comportamental: pacote testado para combater o abuso 

sexual de mulheres no transporte público na Cidade do México

Karla Dominguez Gonzalez, B. Alves

Violência Contra Mulheres Gestantes E Não Gestantes: Análise De Casos Notificados Na 

Saúde

Júlia Carvalho Zamora, P. Lawrenz, C. Pinto Pizarro de Freitas, L. Fernanda Habigzang

Estudio nacional sobre la violencia hacia las mujeres adultas, adolescentes y niñas en 

Nicaragua, 2013-2015: un enfoque médico legal

Zacarías Duarte, V. Acevedo, G. Romero, G. Osorno

11:30 – 13:00 Grupo: Violência de gênero na África Ocidental Local: Urca

 Cátedra: Colleen Varcoe 

Violência de gênero na Nigéria: atividades para prevenção e gestão em duas 

comunidades em Lagos, na Nigéria 

Bose Iro-Nsi, M. Ukpong, A. Amah

Combater a questão social generalizada da violência contra mulheres e meninas: uma 

abordagem comunitária

Dorcas Coker-Appiah

Prevalência e fatores de risco para experiência com violência de parceiros contra 

mulheres em quatro distritos da região central de Gana

Deda Ogum Alangea

Prevalência e fatores de risco de prática da violência sexual ou entre parceiros entre 

homens em quatro distritos da região central de Gana

Esnat Chirwa

13:00 – 14:30 ALMOÇO
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14:30 – 16:00 SESSÕES PARALELAS

14:30 – 16:00 Grupo: Investigação de violência entre casais: Promessa ou perigo?   

 Cátedra: Joyce Wamoyi   Local: Gávea

Ela disse, ele disse: o valor agregado e as oportunidades de analisar dados de casais 

quando da violência entre parceiros 

Elizabeth Starmann, L. Heise, M. Collumbien, N. Kyegombe, K. Devries, L. Michau

Fazer progressar a pesquisa de violência entre casais: reflexões sobre segurança, ética e 

considerações metodológicas

E. Starmann, Lori Heise

O plano dos casais de Indashyikirwa para prevenir a violência entre parceiros e apoiar 

relacionamentos saudáveis e equitativos no Ruanda 

Erin Stern, L. Heise, L. McLean

Anomalia na violência de parceiros relatada por homens no contexto das profissionais do 

sexo em Karnataka, na Índia: desafios e implicações de medição

Ravi Prakash, P. Bhattacharjee, P. Javalkar, S. Ramanaik, R. Thalinja, D.L. Kavitha, M. 

Collumbien, L. Heise, S. Isac

14:30 – 16:00 Grupo: Intersecções entre violência contra mulheres e Peacebuilding   

 Cátedra: Sarah Martin  Local: Copacabana

Prevenção da violência contra mulheres e meninas em conflito e crises humanitárias: 

lições aprendidas com o programa de pesquisa What Works

Jeannie Annan, Mary Ellsberg, T. Hess, K. Falb, M. Murphy, T. Pattni, M. Hossain, C. Izugbara 

Qual é o modelo eficiente de assistência para sobreviventes da violência de gênero em 

um campo de refugiados? Avaliação de uma abordagem de repartição de tarefas para 

gestão de casos de violência de gênero nos campos de refugiados de Dadaab

Mazeda Hossain, Alys  McAlpine, L. Bacchus, A. Kohli, S. Muthuri, Sheru Muuo, C. Egesa,  

C. Izugbara

Formas e padrões de violência contra mulheres e meninas no Sudão do Sul: relatório de 

um estudo qualitativo

Manuel Contreras, M. Murphy, C. Hollowell, D. Reddy, M. MacRae, A. Blackwell, T. Hess,  

M. Ellsberg

Progresso e lacunas no financiamento e na programação da violência de gênero 

relacionados à saúde reprodutiva em contextos humanitários

Sarah Rich
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 E 14:30 – 16:00 Painel de conteúdo de intervenção – Empoderamento Local: Vidigal

 Cátedra: Heidi Stöeckl

Não precisamos do seu programa em nossa empresa: experiências e lições aprendidas ao 

elaborar uma intervenção no local de trabalho contra a violência de mulheres e meninas na 

fábrica de roupas pré-fabricadas em Bangladesh

Marat Yu, J. Wan

O programa de educação de resistência ao abuso sexual do Enhanced Assess, 

Acknowledge, Act

Charlene Y. Senn 

Intervenção SHARE

Jennifer Wagman, Fred Nalugoda

14:30 – 16:00 Grupo: Crianças  Local: Leme

 Cátedra: Cláudia Lemos Vieira Lima

Atividades locais: uma nova metodologia para rastrear a prevalência da violência contra 

crianças em nível descentralizado

Mark Canavera, Y. Anwar, C. Clark, B. Cislaghi, M. Sall

Modificação do questionário internacional das experiências infantis adversas (ACE-IQ) de 

competência cultural: métodos para entender os traumas de infância em áreas de poucos 

recursos

Megan Quinn, K. Collins, G. Caldara, H. Owens, I. Ozodiegwu, E. Loudermilk, J. Stinson

Padrões de bullying na vizinhança entre adolescentes na comunidade de Agbowo, em 

Ibadan North, na Nigéria

Offiong Esop Akpabio, M.O. Omobowale, O.O. Amodu

Prevenção da violência contra mulheres, alterando as atitudes de jovens em relação a 

funções de gênero: resultados iniciais de um ECR de 1752 jovens no Paquistão

Tazeen Saeed Ali, R. Karmaliani, J. Mcfarlane, Y. Somani, H.M.A. Khuwaja. E. Chirwa, R. Jewkes

Fatores de prevalência associados ao uso e experiência com castigo corporal em escolas 

públicas na África do Sul

Pinky Mahlangu, E. Chirwa, M. Machisa, Y. Sikweyiya, N. Shai, R. Jewkes

14:30 – 16:00 Grupo: LGBTI  Local: Ipanema

 Cátedra: Marcos Nascimento

Análise de gênero e sexo da violência entre parceiros, saúde e trabalho: experiências 

LGBTQI + pessoas

Nadine C. Wathen, J.MacGregor

Violência e discriminação contra transgêneros. O caso da primeira pesquisa em 

transsexuais em Salta, na Argentina

María Eugenia Burgos, María Laura Postiglione

Entre vitimizados e vítimas: violência, gangues e diversidade sexual em El Salvador

Amaral Gómez

Masculinidades femininas e violência de gênero entre Thai Toms em Bangkok

Stephanie Miedema
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14:30 – 16:00 Grupo: Violência de gênero e deficiências  Local: Urca

 Cátedra: Saidi Kapiga

Analisar os fatores contextuais que perpetuam altas taxas de abuso sexual de pessoas 

com deficiência na África Oriental: um estudo participativo no Quênia e na Uganda

Rob Aley, M. Wickenden, D. Kariuki

Associações entre o estado de deficiência com violência entre parceiros entre mulheres 

casadas no Nepal   

Jhumka Gupta, L. Cardoso, G. Ferguson, B. Shrestha, P.N. Shrestha, C. Clark

“É um pecado estar apaixonado por uma mulher com deficiência”: estigma, rejeição e 

interseções de feminilidade e violência entre mulheres com deficiência física que vivem 

na África do Sul

Ingrid van der Heijden. N. Abrahams, J. Harries

Crianças e jovens com deficiência - parceiros na prevenção comunitária contra a 

violência de gênero

Emma Pearce, T. Tarekegn

Saúde sexual, relacionamentos saudáveis e segurança para jovens com deficiência 

intelectual Kingston, comunidade do Canadá precisa de avaliação

Bailey Gerrits, R. Rappeport

16:30 – 18:00 Premiação e encerramento        

   Local: Gávea

 Decisão dos jovens sobre a participação juvenil

 Brigette De Lay

 Premiação

 Rachel Jewkes

 Prioridades e novas direções  

 Manisha Mehta, Chi-Chi Undie and Alessandra Guedes

 Encerramento 

 Claudia García-Moreno

S E P
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SEXTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO 2017

08:00 – 10:00 Reunião “Ser ouvidos” entre jovens pesquisadores e mediadores (reunião fechada)

10:00 – 13:00     Workshop para contar histórias

14:00 – 17:00     Reunião do Grupo de Coordenação SVRI (reunião fechada)
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EVENTOS LIDERADOS PELOS 
PARTICIPANTES
17 DE SETEMBRO DE 2017

AN INTERNATIONAL 
MULTI-STAKEHOLDER 
MEETING ON 
DISRESPECT AND 
ABUSE IN CHILDBIRTH 
(OBSTETRIC VIOLENCE)

18 DE SETEMBRO DE 2017

times: 09:00 – 16:00
Local: Urca
Organizado por: What Works, OMS, ONU Mulheres, UKAID

O uso de evidências rigorosas para prevenir a violência contra mulheres 
e meninas é fundamental para a tomada de decisões políticas e 
programáticas bem-sucedidas. Esta reunião satélite capacitará os 
financiadores e os formuladores de políticas mediante os conhecimentos 
e habilidades necessários para interpretar os resultados da pesquisa 
para relatar a tomada de decisão a fim de prevenir a violência contra 
mulheres e meninas, e apresentar o Quadro de Prevenção da ONU para 
acabar com a violência contra as mulheres, demonstrando como utilizar o 
quadro para preveni-la em diferentes países. O evento reúne especialistas 
em pesquisa e programação em casos de violência contra mulheres e 
meninas; incluindo apresentações dos Dr. Kristin Dunkle e Dr. Esnat Chirwa, 
no Conselho de Pesquisa Médica sul-africano (MRC), um representante da 
ONU Mulheres e a Dra. Cláudia Garcia Moreno, OMS.

ENTENDER E 
UTILIZAR A 
INVESTIGAÇÃO 
PARA PREVENIR A 
VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHERES E 
MENINAS: REUNIÃO 
SATÉLITE DOS 
FORMULADORES 
DE POLÍTICAS E 
FINANCIADORES 
(REUNIÃO FECHADA) 

times: 9:00 – 17:00
Local: Leme
Organizado por: Reproductive Health Matters, World Health   
          Organization, Grupo Curumim Gestação e Parto
 
Reproductive Health Matters (in partnership with WHO and Grupo Curumim) 
is convening a multi-stakeholder meeting, inviting researchers, policy 
makers, healthcare professionals and activists with the aim of generating 
a priority research agenda on disrespect and abuse in childbirth. The aim 
of the meeting is to review existing evidence, identifying data gaps and 
agreeng on research priorities, ensuring the perspectives of researchers, 
civil society and other actors from the region. The meeting will also 
present a great opportunity to discuss the concept of obstetric violence 
versus disrespect and abuse in child birth, among other terms, and allow 
participants to share experiences and forge closer collaborations.  The 
specific objectives are: i. to discuss the term OV and alternative terminology, 
such as disrespect and abuse, and understandthe rationale for and 
against the use of these terms; ii. to present available evidence and share 
experiences of interventions from the region as well from other regions; 
iii. to identify research gaps and develop a priority research agenda; iv. to 
invite selected papers for publication in the RHM journal and v. to allow for 
international networking and closer collaboration between actors.
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ANÁLISE DOS VÍNCULOS 
EXISTENTES ENTRE 
A VIOLÊNCIA ENTRE 
PARCEIROS E O USO 
DO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR: ADQUIRIR 
CONHECIMENTOS PARA 
MUDANÇA NORMATIVA 
A FIM DE FOMENTAR 
A SAÚDE SEXUAL E 
REPRODUTIVA EM 
ADOLESCENTES E 
JOVENS  

times: 17:00 – 19:00
Local: Urca
Organizado por: Instituto de Saúde Reprodutiva (IRH) da   
    Tearfund e Universidade de Georgetown 
    Equipe de tarefas contra a violência de gênero  
                www.passagesproject.org  do projeto Passages  
    copatrocinada pela Promundo 
 
A pesquisa identifica a violência de gênero, particularmente a violência entre 
parceiros como uma barreira importante à adesão do planejamento familiar. 
No entanto, a influência da violência de gênero e entre parceiros ao usar o 
planejamento familiar não é bem compreendida ou pesquisada. Esta palestra 
apresentará os resultados da pesquisa realizada pelo projeto Passages e 
parceiros que examinam a interseção entre essas duas áreas, adotando a 
programação existente nestes vínculos, identificando os pontos em que há 
lacunas de conhecimento e prática relacionados e analisando as implicações 
de trabalho sobre a mudança das normas sociais e de gênero sobre violência 
entre parceiros e planejamento familiar a fim de promover a saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes e jovens. 

ESTRATÉGIAS 
COORDENADAS DA 
ONU PARA PREVENIR 
E RESPONDER À 
VIOLÊNCIA

times: 17:00 – 19:00
Local: Ipanema
Organizado por: UN Women

O direito das mulheres de viver sem violência está respaldado por acordos 
internacionais como o CEDAW e a Declaração das Nações Unidas de 1993 sobre 
a Eliminação da Violência contra as Mulheres e a eliminação de todas as formas 
de violência contra as mulheres, como zonas alvo (Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 5.2) está incluído na Agenda 2030 no Objetivo 5. Para combater 
eficazmente a violência contra mulheres, a ONU está defendendo uma 
abordagem abrangente e baseada nos direitos humanos que aborda legislação 
e políticas, prevenção, prestação de serviços a sobreviventes, pesquisas e 
dados. Este evento paralelo apresentará iniciativas específicas coordenadas 
pelas Nações Unidas (Quadro de Prevenção da ONU, Programa de Serviços 
Essenciais) e algumas lições iniciais assimiladas.

COALITION OF 
FEMINISTS FOR 
SOCIAL CHANGE 
(CLOSED MEETING)

times: 17:00 – 19:00
Local: Leme 
Organizado por: COFEM

TOWARDS 
GLOBAL MINIMUM 
STANDARDS FOR 
PREVENTION & 
RESPONSE TO 
GENDER BASED 
VIOLENCE IN 
EMERGENCIES
 

times: 17:00 – 19:00
Local: Vidigal
Organizado por: United Nations Population Fund (UNFPA), 
 Emily Krasnor, Gender Based Violence in   
 Emergencies Specialist  
 
While Gender Based Violence (GBV) is pervasive in times of peace, during 
conflict or natural disaster– when support systems are weakened–the risk 
of violence against women & girls is heightened. Such conditions make 
strengthening the provision and coordination of humanitarian response critical 
to upholding the dignity and rights of all affected persons. The session will 
engage attendees to explore the case for the development of “Global Minimum 
Standards” that provide clear and unambiguous guidance, for safe, ethical, 
survivor-centered GBV prevention and response.
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19 DE SETEMBRO DE 2017

INICIATIVA DE 
APRENDIZAGEM 
CONJUNTA (IAC) DO 
CENTRO DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL DE GÊNERO 

APRESENTAÇÃO DA 
THE PREVENTION 
COLLABORATIVE 

times: 18:00 – 20:00
Local: Copacabana 
Organizado por:  Lori Heise, Johns Hopkins University e Amy Bank, Puntos de  
  Encuentro    

A The Prevention Collaborative é uma nova iniciativa que trabalha para acabar com 
a violência contra mulheres, apoiando a programação no Sul Global com assistência 
técnica e estratégica mediante uma abordagem feminista baseada em evidências e 
orientada por valores.   Junte-se a esta sessão pública para saber mais sobre a The 
Prevention Collaborative e como você pode participar.   

CONSTRUIR SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE ALTA 
QUALIDADE PARA 
SOBREVIVENTES DA 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

times: 18:00 – 20:00
Local: Leme 
Organizado por: Jhpiego, USAID Maternal and Child Survival Program and   
  World Health Organization

Jhpiego, em colaboração com vários parceiros, incluindo a Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, a Escola de Enfermagem, a Organização Mundial da Saúde e 
a PEPFAR, desenvolveram ferramentas para melhorar a qualidade e capacitação de 
profissionais de saúde a fim de que atendam melhor os sobreviventes da violência de 
gênero. As aplicações em Moçambique, Ruanda e Nepal serão compartilhadas.

ABORDAR A VIOLÊNCIA 
ENTRE PARCEIROS 
DURANTE A GRAVIDEZ 
- ABORDAGEM 
BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 

times: 18:00 – 20:00
Local: Ipanema 
Organizado por:  Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)
  Upala Devi, conselheiro em violência de gênero, divisão  
  técnica, sede da UNFPA e Neus Bernabeu, conselheiro de  
  gênero, LACRO UNFPA

Uma parcela significativa das mulheres que sofreram violência antes da 
gravidez continua sofrendo. Para outras mulheres, a gravidez em si pode ser um 
estímulo para o surgimento da violência. A UNFPA apresentará as evidências 
mais recentes, assim como modelos eficientes para abordar a violência entre 
parceiros durante a gravidez em áreas de poucos recursos.

times: 16:00 – 18:00
Local: Botafogo
Organizado por: IAC da SGBV Hub

A fé tem grande influência na vida das comunidades, incluindo a dos sobreviventes.  
A cura espiritual ou o bem-estar é um aspecto fundamental do bem-estar geral dos 
sobreviventes, tal como definido por eles, de modo que exista uma necessidade efetiva 
de analisar maneiras pelas quais a comunidade global analisa, compreende e trabalha 
com fé na violência sexual de gênero.  São necessários esforços para promover parcerias 
entre grupos religiosos e outros parceiros fundamentais, incluindo pesquisadores, a fim 
iniciar a análise do papel da fé na prevenção e resposta à violência sexual de gênero. 
Como um processo para tampar a lacuna existente entre os grupos religiosos e outros 
parceiros fundamentais, esta sessão procura destacar os seguintes pontos: compartilhar 
e discutir os resultados da pesquisa da Tearfund sobre o papel da fé na prevenção e 
resposta à violência sexual de gênero; fazer uma apresentação geral das evidências 
das atividades e contribuições dos grupos religiosos para a prevenção e assistência à 
violência sexual de gênero, com base no Estudo Exploratório IAC da SGBV; compreender 
a linguagem da fé, expressões e o verdadeiro significado da fé; analisar os mecanismos 
e abordagens do desenvolvimento de padrões de boas práticas para a resposta da fé à 
violência sexual de gênero; identificar o aprendizado e as ferramentas fundamentais para 
trabalhar com comunidades religiosas e quais ferramentas adicionais são necessárias; e 
lanças o centro de aprendizagem IAC da SGBV.
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20 DE SETEMBRO DE 2017

FORTALECER A 
ESTRATÉGIA REGIONAL 
CONTRA VIOLÊNCIA 
DE GÊNERO NA 
IPPF/WHR. FECHAR 
A SESSÃO EM 
ASSOCIAÇÕES DE 
MEMBROS DA IPPF/

WHR.

INSPIRE: SETE 
ESTRATÉGIAS PARA 
ACABAR COM A 
VIOLÊNCIA CONTRA 
CRIANÇAS  

times: 14:30 – 16:00 
Local: Botafogo 
Organizado por: Oxfam
Panellists: Emma Fulu (Equality Institute), Lori Michau (Raising Voices),  
      Ruti Levrov (Promundo), and Oxfam

As normas sociais são consideradas uma das causas fundamentais da violência 
contra mulheres e meninas e se tornaram bastante interessantes no setor de 
desenvolvimento, especialmente em relação aos direitos das mulheres e ao 
empoderamento. Nos últimos anos, os atores no processo de desenvolvimento 
procuraram entender melhor os pontos que funcionam para modificar as normas 
sociais que mantêm a desigualdade de gênero, práticas nocivas e discriminação 
contra as mulheres. Um foco importante tem sido a mudança das normas sociais com 
o objetivo de elaborar e implementar intervenções e abordagens que contribuam 
significativamente para acabar com a violência contra mulheres e meninas. A Oxfam 
reunirá pesquisadores, ativistas dos direitos das mulheres e especialistas em 
desenvolvimento com know-how em atitudes, normas e comportamentos a fim de ter 
uma discussão de vanguarda sobre abordagens e estratégias testadas para combater 
as raízes da violência contra mulheres e meninas. 

21 DE SETEMBRO DE 2017

times: 9:00am – 12:00pm
Local: Board room 
Organizado por:  Federação Internacional de Paternidade Planificada/ 
  Região do Hemisfério Ocidental

As associações de membros da IPPF estão empenhadas em prestar serviços 
integrados de alta qualidade em matéria de saúde sexual e reprodutiva. Os 
serviços de violência de gênero (detecção de violência de gênero, consultoria 
e referências internas/externas em contextos clínicos) são um dos oito serviços 
fundamentais que as associações já estão prestando. Em 2016, a associação 
de membros da IPPF nas Américas e no Caribe prestou quase um milhão de 
serviços relacionados à violência de gênero. No entanto, podemos fazer mais e 
melhor pelos nossos clientes. O escritório regional do WHR está se beneficiando 
da oportunidade do Fórum SVRI 2017 de apresentar e discutir algumas 
ferramentas concretas para fortalecer nossos objetivos comuns.

times: 15:30 – 18:30
Local: Botafogo 
Organizado por:  A Together for Girls e a Global Partnership para acabar com  
  a violência contra crianças

A INSPIRE é uma nova ferramenta que promove a prevenção e a resposta à 
violência baseada em evidências contra crianças. No contexto dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável que visa a acabar com todas as formas 
de violência contra crianças, esta sessão apresentará a estrutura INSPIRE e 
identificará estratégias para converter as pesquisas em ações programáticas 
e discutir parcerias, ferramentas e iniciativas entre as agências e os setores 
existentes relacionadas à prevenção da violência contra crianças.

QUAIS FATORES 
FUNCIONAM PARA 
MUDAR AS NORMAS 
SOCIAIS A FIM DE 
ACABAR COM A 
VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHERES E 
MENINAS? 
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4 UNICEF’s booth will showcase 
internal and global goods for GBV and 
Child Protection in emergency and 
development settings. These include 
Inter-agency Case Management 
Guidelines, Multi-country GBViE 
Programme Evaluation, and GBViE 
Programme Resource Pack. We will 
feature the newest UNICEF research 
on violence against women and 
children, in particular sexual violence.

Informações de contato
Telefone comercial: 1 202 974 3815
Email: limacla@paho.org  
Sitio web:  

6

THE EQUALITY 
INSTITUTE

O The Equality Institute reúne as 
mentes mais brilhantes do mundo 
para acabar com a violência contra 
mulheres e meninas. Conduzimos 
pesquisas rigorosas para entender 
os fatores que causam a violência 
contra mulheres e estratégias 
precisas para preveni-la. Ao elaborar 
projetos, compartilhar informações 
de forma criativa e conectar pessoas, 
trabalhamos para a transformação 
social em todos os níveis. 

Informações de contato:
Telefone comercial: 61 (0) 430 001 582
E-mail: marta@equalityinstitute.org  
Web address: 
www.equalityinstitute.org 

TOGETHER FOR GIRLS

3 A Together for Girls mostrará o seu 
trabalho que trata as formas de 
como acabar com a violência contra 
crianças, destacar os nossos dados 
das Pesquisas sobre Violência contra 
Crianças.

Informações de contato:
Telefone comercial:  +202 870 2926
E-mail: katherine@togetherforgirls.org

1
SVRI E BEING HEARD

Como gestores do conhecimento 
no campo, o SVRI financia, reúne, 
desenvolve, filtra e divulga 
conhecimentos para melhorar 
as políticas e práticas. O SVRI é 
organizado pelo Conselho Sul-
Africano de Pesquisa Médica. “Being 
Heard” é um projeto colaborativo 
entre o SVRI e o Centro Internacional. 
Financiado pela Oak Foundation, 
o projeto visa desenvolver os 
conhecimentos e as habilidades dos 
membros e afiliados do SVRI a fim 
de realizar pesquisas participativas 
sobre violência sexual contra crianças 
e jovens. Venha conhecer os jovens 
e discutir maneiras de envolvê-los 
de forma significativa e ética nas 
pesquisas sobre violência sexual.

Informações de contato:
Telefone comercial: +27 12 339 8527
E-mail: svri@mrc.ac.za 
Sitio web:  www.svri.org 

5 O Fundo Fiduciário das Nações 
Unidas de Apoio a Ações pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres 
é o único mecanismo global de 
concessão de fundos exclusivamente 
dedicado à erradicação de todas as 
formas de violência contra mulheres 
e meninas. Ao focar na prevenção da 
violência, implementar leis e melhorar 
o acesso a serviços prestados a 
sobreviventes, o fundo investe em 
programas que transformam a vida de 
milhões de mulheres.

Informações de contato 
Telefone comercial:  +1 646 781 4542
Email: aldijana.sisic@unwomen.org  

FUNDO FIDUCIÁRIO 
DAS NAÇÕES UNIDAS DE 
APOIO A AÇÕES PELO 
FIM DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES 

ONU MULHERES   

2 A ONU Mulheres apresentará sua 
abordagem abrangente para acabar 
com a violência contra mulheres 
e meninas (prevenção, serviços 
essenciais, dados, violência em áreas 
públicas), bem como seu trabalho 
sobre interligações entre violência 
contra mulheres e meninas e outros 
aspectos da igualdade de gênero 
(empoderamento econômico das 
mulheres, liderança e governança, 
direitos humanos, paz e segurança, 
HIV/AIDS), etc

Informações de contato:
Telefone comercial: +1 646 781 4937
E-mail: p.lust-bianchi@unwomen.org

EXPOSITORES

UNICEF
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INSTITUTO PROMUNDO WHAT WORKS

A Promundo é líder global no que 
respeita à promoção da justiça de 
gênero e à prevenção da violência, 
envolvendo homens e meninos em 
parceria com mulheres e meninas. 
Acreditamos que trabalhar com 
homens e meninos para transformar 
normas de gênero prejudiciais e 
dinâmicas desiguais de poder é 
fundamental para atingir a igualdade 
de gênero.

Informações de contato:
Telefone comercial: 55 212 5443114 
E-mail: t.moura@promundo.org.br  
Sitio web:  www.promundoglobal.org  

11 O programa “Os fatores que 
funcionam para prevenir a violência 
contra mulheres e meninas” é um 
programa essencial do Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional 
do Reino Unido que vai investir, de 
forma inaudita, 25 milhões de libras 
esterlinas ao longo de cinco anos para 
prevenir a violência contra mulheres 
e meninas.  Apoia esforços primários 
de prevenção na África, Ásia e Oriente 
Médio que buscam compreender e 
abordar as causas fundamentais da 
violência e impedir o seu surgimento.

Informações de contato:
Telefone comercial: 27 12 339 8557
E-mail: leane.ramsoomar@mrc.ac.za 

12

WhatWorks
T O  P R E V E N T  V I O L E N C E

A Global Programme To Prevent

Violence Against Women and Girls

INTERNATIONAL 
MEDICAL CORPS

8 O Gerenciamento da violência de 
gênero em emergências (MGBViE) 
é um programa de aprendizado 
multifásico concebido para aumentar 
o número e a capacidade dos 
gestores de programas de violência 
de gênero. Dirigido pelo International 
Medical Corps e pelo UNFPA, 
mediante o apoio do PRM, o MGBViE 
inclui um curso de aprendizagem 
eletrônica, treinamentos presenciais e 
apoio profissional contínuo, incluindo 
uma comunidade de prática virtual 
contra a violência de gênero.

Informações de contato:
Telefone comercial: +46 739238634 
Email: mwilliams@
internationalmedicalcorps.org

IMA WORLD HEALTH   

IMA World Health is a global, faith-
based nonprofit that works with 
communities to overcome their public 
health challenges. We serve the most 
vulnerable to ensure health, healing 
and well-being.

Informações de contato 
Website: www.imaworldhealth.org

GENDER-BASED 
VIOLENCE: UNFPA’S 
PREVENTION AND 
RESPONSE ENGAGEMENT

United Nations Population Fund 
(UNFPA) will be showcasing its 
work on prevention and response 
to gender-based violence (GBV) 
in development and humanitarian 
settings, focusing on quality services 
for GBV survivors, data and evidence 
on GBV, capacity development for 
multi-stakeholders and advocacy for 
change.

Informações de contato 
Upala Devi, Gender Based Violence 
Advisor, Technical Division, UNFPA HQ
Business tel:  +1 212 297 5217
Email: devi@unfpa.org

10

9
WHO and PAHO work to: generate evidence 
on the magnitude, consequences and what 
works to prevent and respond to violence 
against women; develop guidelines and tools 
to strengthen the public health response to 
violence against women; and support countries 
to strengthen their health systems response 
to violence against women. The WHO and 
PAHO booth will showcase ethical and safety 
guidelines for conducting interventions 
research on violence against women, clinical 
and policy guidelines and implementation tools 
for responding to intimate partner violence and 
sexual violence and Global and PAHO Regional 
Action Plans on violence against women.
 
Contact details:
limacla@paho.org | garciamorenoc@who.int
Business Tel: +1 202 974 3815
+ 41 22 791 4353
Web address:  http://www.who.int/
reproductivehealth/topics/violence/en/
http://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_

7

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION AND 
PAN-AMERICAN HEALTH 
ORGANIZATION
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REVISORES ABSTRATOS
WE WOULD LIKE TO THANK ALL REVIEWERS FOR THEIR CONTRIBUTIONS 
TOWARDS A SUCCESSFUL SVRI FORUM 2017

Abbie Fields Departamento de Psicologia, Universidad Centroamericana Nicarágua
Adriano Beiras Universidade Federal de Santa Catarina Brasil
Alessandra Rinaldi Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Brasil
Alessandra Guedes Organização Pan-americana da Saúde EUA
Amaral Arevalo O Istmo Brasil
Ana Flavia Oliviera Universidade de São Paulo Brasil
Andrew Gibbs Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Ani Lamont Programa “Os fatores que funcionam para prevenir a violência contra 

mulheres e meninas”
Reino Unido

Anik Gevers Consultor independente: Especialista em prevenção e igualdade de gênero 
de violência contra mulheres e meninas

África do Sul

Annabel Trapp Child to Child Reino Unido
Betsy Hoody Wellspring Advisors EUA
Blain Teketel Oak Foundation Etiópia
Carla Mattos Universidade Estadual do Rio de Janeiro Brasil
Carlos Leskevicius Universidad de Chile Chile
Carol Ajema LVCT Health Quênia
Catherine Maternowska Universidade da Califórnia EUA
Celine Mazars UNFPA ESARO África do Sul
Chai Shenoy Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional EUA
Chandre Gould ISS Africa Sul 
Chen Reis Universidade de Denver EUA
Chi-Chi Undie Population Council Quênia
Christine Ricardo  Wellesley College EUA
Claire Mathonsi HIV/AIDS Alliance Reino Unido
Claudia Araujo Lima Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Brasil
Corina Mendes Fiocruz Brasil
Deborah Billings Universidade da Carolina do Norte EUA
Diana Arango Banco Mundial EUA
Doroteo Mendoza Gerente de avaliação, pesquisa e sistemas de informação. MEXFAM México
Elisabet Le Roux Universidade de Stellenbosch África do Sul
Elizabeth Dartnall Iniciativa de Pesquisa sobre Violência Sexual (SVRI) África do Sul
Elizabeth Rowley The Johns Hopkins School of Public Health EUA
Emma Fulu The Equality Institute Austrália
Enrique Restoy HIV/AIDS Alliance Reino Unido
Erin Fletcher Centro de Desenvolvimento Internacional, Universidade de Harvard EUA
Esnat Chirwa Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Fatima Cecchetto Fiocruz Brasil
Gary Barker Promundo Brasil Brasil
Gustavo Lobato Fiocruz Brasil
Harriet MacMillan Universidade McMaster Canadá
Hazel Barrett Universidade de Coventry Reino Unido
Heidi Stoeckl Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres Reino Unido
Helen Liebling Universidade de Coventry Reino Unido
Helen Veitch Universidade de Bedfordshire Reino Unido
Henny Slegh Promundo Mali
Henrica A.F.M. Jansen Consultor sênior, Organização Mundial da Saúde Suíça
Ingrid van der Heijden Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
James Lang Parceiros de Prevenção, Ásia-Pacífico Tailândia
Jan Coles Universidade de Monash Austrália
Janice Du Mont Universidade de Toronto Canadá
Jean Kemitare Raising Voices Uganda
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REVISORES ABSTRATOS
WE WOULD LIKE TO THANK ALL REVIEWERS FOR THEIR CONTRIBUTIONS 
TOWARDS A SUCCESSFUL SVRI FORUM 2017

Jeannie Annan Comitê Internacional de Resgate EUA
Jen Desrosiers Universidade de Otago Nova Zelândia
Jennifer McCleary-Sills Banco Mundial EUA
Jennifer Zelaya Universidade George Washington EUA
Jennifer Scott Universidade de Harvard EUA
Jennifer Wagman A Universidade da Califórnia, São Diego EUA
Jocelyn Kelly Harvard Humanitarian Initiative EUA
Kanchan Mathur Instituto de Estudos de Desenvolvimento Índia
Kathryn Falb Comitê Internacional de Resgate EUA
Kristen Dunkle Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Leslie Davidson Universidade de Columbia EUA
Lise Stene Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia Noruega
Lizle Loots Consultor independente África do Sul
Lorena Santos Coordenador de Pesquisa Operativa México
Lori Michau Raising Voices Uganda
Luciana Almeida Organização Pan-americana da Saúde Brasil
Lucy Cluver Universidade de Oxford Reino Unido
Lusajo Kajula Universidade Muhimbili de Saúde e Ciências Aliadas Tanzânia
Luz Janeth Forero Profamilia Colômbia
Malcolm Cowburn Universidade Sheffield Hallam, Reino Unido Reino Unido
Manuela Colombini Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres Reino Unido
Marcio Caetano Universidade Federal do Rio Grande Brasil
Marcos Nascimento Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Brasil
Maria Inês Olivella Universidad Nacional de Lanús Argentina
Maureen Murphy Universidade George Washington EUA
Mercilene Machisa Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Morma Moremi Iniciativa de Pesquisa sobre Violência Sexual (SVRI) África do Sul
Naeemah Abrahams Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Nancy Glass Escola de Enfermagem da Universidade Johns Hopkins EUA
Neo Morojele Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Neus Bernabeu UNFPA Panamá
Nicola Christofides Universidade de Witwatersrand África do Sul
Nwabisa Jama Shai Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Pablo  Castillo-Diaz ONU Mulheres EUA
Pamela Scully Universidade Emory EUA
Peter Cooper Universidade de Reading Reino Unido
Pinky Mahlangu Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Rachel Jewkes Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
Ravi Verma O Centro Internacional de Pesquisa sobre Mulheres Índia
Regina Facchini A Universidade de Campinas Brasil
Rikke Holm Bramsen Universidade do Sul da Dinamarca Dinamarca
Rodolfo Gomez Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutiva 

(CLAP), OPAS/OMS
Ruchira Tabassum Naved Centro Internacional de Pesquisa sobre Doenças Diarreicas Bangladesh
Ruxana Jina Universidade de Witwatersrand África do Sul
Samuel Likindikoki Universidade Muhimbili Tanzânia
Sarah Martin Consultor Tailândia
Sarah Bott Consultor IPPF/WHR, EUA EUA
Silvia Chejter Universidade de Buenos Aires Argentina
Simukai Shamu Departamento de Pesquisa e Epidemiologia, Fundação de Desenvolvimento 

Profissional e Escola de Saúde Pública de Wits
África do Sul

Sophie Namy Raising Voices Uganda
Sophie Ngugi Wanjiku Comitê Internacional de Resgate
Suely Deslandes Fiocruz Brasil
Susana Medina PLAFAM Venezuela
Tamaryn Crankshaw HEARD/UKZN África do Sul
Tamora Callands A Universidade da Geórgia EUA
Tia Palermo UNICEF Office of Research - Innocenti Itália
Tirhani Manganyi Programa “Os fatores que funcionam para prevenir a violência contra 

mulheres e meninas”
África do Sul

Tricia Young Child to Child Reino Unido
Veena O’Sullivan Tearfund Reino Unido
Victor Giorgi IIN/OAS Uruguai
Wendy Knerr-Wolfson Universidade de Oxford Reino Unido
Yandisa Sikweyiya Conselho de Pesquisa Médica Sul-Africano África do Sul
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Patrocinadores e parceiros
Um cordial agradecimento a todos os nossos patrocinadores e parceiros.

O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 
(IFF/Fiocruz)

International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

International Planned Parenthood Federation

International Rescue Committee

Oak Foundation

Pan American Health Organization / World Health Organization

Population Council

Promundo

Sexual Violence Research Initiative

South African Medical Research Council

The Global Women’s Institute, The George Washington University

The Equality Institute

Together for Girls

United Nations Population Fund

UN Women

World Bank Group

World Health Organization

What Works to Prevent Violence Against Women and Girls Global Programme
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