
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos muito satisfeitos em vos convidar a submeter resumos, participar e inscrever na maior conferência mundial 
dedicada à pesquisa, prevenção e resposta à violência sexual e violência sobre parceiro íntimo – a 5a conferência 
mundial de SVRI – SVRI fórum 2017. 
 
O SVRI Fórum 2017 é um espaço vibrante e informativo para pesquisadores, sociedade civil, políticos, financiadores, 
entre outros, visando a partilha e a aquisição de conhecimenos sobre novas pesquisas relativas à violência sexual e 
outras formas de violência contra mulheres e crianças. É um evento muito importante neste campo de pesquisa, 
sendo por consequência o mais aguardado do nosso calendário. 
 
SVRI Fórum oferece uma oportunidade única para a comunicação, promovendo um espaço de relaxamento e de 
convívio entre profissionais congéneres. Possibilita deste modo, várias oportunidades aos participantes para 
aprender e interagir com os especialistas desta área. 
 
Com o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – os 17 objetivos que 193 estados membros da 
ONS se comprometeram a atingir nos próximos 15 anos – o SVRI Fórum 2017 é o espaço perfeito para debater e 
partilhar estratégias no sentido de alcançar os objetivos que se propõem eliminar todas as formas de violência 
contra mulheres e meninas. 
 
SVRI Fórum 2017 é co-organizado pela SVRI, Promundo, Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, Brasil, PAHO entre 
outros. 
 
Submeta, por favor, o seu resumo eletronicamente para uma apresentação oral ou pôster até ao dia 1 de Fevereiro 
de 2017, seguindo as orientações apresentadas. 
 
As propostas serão recebidas de forma célere. Se você não receber uma confirmação uma semana depois, por favor, 
entre em contato com a organização da conferência. 
 
As propostas serão anonimamente revisadas pela comissão de análise de submissão de resumos. Cada resumo é 
revisado por pares, sendo avaliado por dois ou mais membros da comissão. 
 
O SVRI Fórum 2016 pretende ser: 

 Dinâmico: intersetando apresentações orais, sessões especiais, filmes, exposições e atividades sociais de 
modo a maximizar as interações entre participantes e oradores. 

 Inovador: compartilhando novas pesquisas e intervenções neste campo de pesquisa, bem como 
mecanismos criativos para a comunicação/difusão das mesmas. 

 Capacitação: construção de conhecimentos sobre métodos e práticas de pesquisa, com vista ao 
desenvolvimento de um grupo de pesquisadores que realizem pesquisas rigorosas e estejam familiarizados 
com o desenvolvimento de programas. 

 Participada e Interativa: incentivar uma participação ativa durante os eventos e as apresentações do Fórum 
bem como gerar discussão e criação de redes de contato. 

 Multigeracional: promover uma participação ampla que inclua pesquisadores jovens e séniores. A 
experiência de cada participante será considerada durante o desenvolvimento das sessões da conferência, 
garantindo um cruzamento entre pesquisadores jovens e emergentes bem como especialistas globais. 

 Equitativo: Promoção de parcerias significativas entre diferentes eixos globais, nomeadamente entre norte 
e sul; sul e norte, e entre diferentes realidades do sul, bem como entre pesquisadores-ativistas e 
pesquisadores-políticos. Em paralelo, pesquisadores principais são fortemente encorajados a assegurar uma 
participação 

 significativa de parceiros locais nas suas apresentações do Fórum e, quando possível, apresentar conclusões 
em conjunto. 



 
 Focados em países de baixa e média renda : A construção de evidência focada na criação de respostas e 

esforços de prevenção melhorados nos países de baixa e média renda,representa uma prioridade do SVRI 
para todos os nossos eventos. 

 
As principais áreas de discussão e debate no SVRI Fórum em 2017 incidem sobre as seguintes questões: 
 Quais as necessidades para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Como serão monitorados? 

Como podemos ampliar a prevenção? 
 Reforçar a base de dados relativa à prevalência e aos indicadores de violência sobre parceiro sexual e íntimo, 

bem como outras formas de violência contra mulheres, crianças e grupos LGBTI.  
 Como construir melhores intervenções? Usando evidência para informar as estratégias de prevenção relevantes 

bem como as estratégias de resposta.  
 Partilha de métodos novos ou existentes, bem como de ferramentas, incluindo:  

Medição e monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com um foco na 
violência sexual e de gênero (VSG)  

O custo das intervenções e do impacto global da VSG  

Ampliação de resultados e de instrumentos.  

 VSG em conflito, pós-conflito, situações humanitárias e cenários de alta violência urbana - 
planejamento, execução, coordenação e monitoramento de ações essenciais para prevenir e mitigar 
os impactos de VSG  

  Promover uma abordagem feminista que promova o trabalho conjunto de mulheres e homens na 
área da violência contra as mulheres.  

 Interconexões e intersecções entre diferentes formas de violência durante a trajetória de vida de um 
indivíduo.  

 A participação de crianças nas pesquisas sobre violência e abuso na infância.  

 
Estamos em busca de resumos que incidam sobre: 
 Violência sexual 
 Violência por parceiro íntimo 
 Abuso infantil e negligência 
 HIV e VSG 
 Trabalho feminista com homens e meninos 
 Feminicídio 
 Exploração sexual (comercial) de Crianças e Adolescentes (SECA) 
 Prevenção e respostas à violência sobre crianças e adolescentes - 
 Tráfico sexual 
 Abuso sexual e violência em contextos institucionais 
 Populações marginalizadas, incluindo mulheres com deficiências, questões LGBTI, trabalhadores do sexo, 

migrantes e refugiados 
 Novas formas de violência de gênero, incluindo o bullying cibernético, perseguição cibernética e vitimização 

secundária 
 Impactos na saúde mental da violência sobre mulheres e sobre crianças 
 Recurso à tecnologia como prevenção e resposta à violência sexual e íntima, bem como de exploração e abuso 

sobre crianças. 
 

Gostaríamos ainda de vos convidar a apresentar propostas para a realização de seminários pré-conferência visando a 
capacitação sobre o tema.  

 
Escreva-nos, usando o mailto:svri.forums@mrc.ac.za 

svri.forums@mrc.ac.za ou visite o http://www.svri.org 
 

Estamos animados para hospedar vocês na Cidade Maravilhosa! 
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