
  
 

Faça Bonito UFRPE – Ano 2 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE convida a comunidade acadêmica e 

sociedade para participar da segunda edição da Campanha Faça Bonito, reafirmando assim 

o seu compromisso com a luta em defesa dos direitos humanos de meninos e meninas e com 

o enfrentamento ao abuso e exploração sexual praticadas contra crianças e adolescentes. No 

dia 11 de maio será realizado o “Seminário Desafios ao abuso e exploração sexual praticadas 

contra crianças e adolescentes”, onde serão discutidas questões referentes as mais diferentes 

formas de abuso e exploração, por meio de relatos de experiencias governamentais e dos 

movimentos sociais, além de pesquisas desenvolvidas pelos grupos de estudos e de 

pesquisas de nossa UFRPE.  

 

Local: Sala de Seminários do CEGOE 

Data: 11 de maio de 2018 (9h as 16h) 

Inscrições no link: https://goo.gl/forms/GFLDwjx9x2cumLIq2  

Atenção: Será conferido certificado! 

 

Programação: 

 

Manhã: 

 

9h – Acolhida 

9:30h as 12h – Diálogo 1: Os desafios do enfrentamento ao abuso e exploração sexual 
praticadas contra crianças e adolescentes em Pernambuco 

Ademir Soares – DPCA/Pernambuco 

Humberto Miranda – Escola de Conselhos de Pernambuco 

Raquel Uchoa – Observatório das Famílias 

Joseana Saraiva – NEPIAD 

 

 

 

 



  
Tarde: 

 

12h as 14h – Intervalo 

14h as 16h – Diálogo 2 - O direito de crescer sem violência  

 

Hugo Monteiro Ferreira – GETIJ 

Cinthia Sarinho – Canal Futura 

José Ricardo Oliveira –  Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes em Pernambuco 

 

Realização: 

 

Escola de Conselhos de Pernambuco 

Laboratório de História das Infâncias do Nordeste 

Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude 

Observatório da Família 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas para a infância e adolescente 

Comissão de Direitos Humanos da UFRPE 

 

Apoio: 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades - UFRPE/Fundaj 

Programa de Pós-Graduação em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social - UFRPE 

 

 

 

 


