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Por que estamos falando 
sobre gênero?



Programas de formação acadêmica e profissional  
como agentes de empoderamento

• Mulheres na liderança
• Participação política de mulheres no parlamento
• Políticas públicas inclusivas, não discriminatórias e participativas 
• Políticas de prevenção e não tolerância à violência e assédio contra as mulheres
• Dados e indicadores segmentados por gênero
• Mulheres em todos os campos de trabalho
• Programas de treinamento e capacitação – competências interpessoais
• Redes formais e informais para liderança de mulheres e promoção da igualdade de 

gênero e fim da violência em todas as formas 



Atividades e cursos na 
Enap
•Instituição de Comitê de Gênero em 2017

• Curso Liderança Feminina

• Curso Gênero e Políticas Públicas

• Curso Gênero e Políticas de Desenvolvimento Social

• Seminário Internacional de Equidade de Gênero

• Rodas de conversa: Violência contra as mulheres

• Diálogo Internacional: Mitos e Estereótipos: obstáculos às carreiras 
das mulheres

• Café com Debate: Mulheres Líderes

• Seminário Mulheres na Justiça 

• Pesquisa sobre Equidade de Gênero no Setor Público

• Adesão à campanha He for She (ONU)

• 25 - Dia Laranja, pelo fim da violência contra mulheres e meninas 
(ONU) 



Campanha 
#EuMeDefino
•FASE 1- Painel de mulheres da Enap com fotos e 
frases com #EuMeDefino 



FASE 2- -Campanha 
nas redes sociais da 

Enap “Instagram, 
Twitter e Facebook: 

Divulgar fotos das 
mulheres da Enap e 

chamar para que 
outras pessoas 

coloquem suas fotos.
8 de março a 30 de 

março

“Estereótipos são a raiz da discriminação e 
desigualdade de gênero. Eles limitam as 
escolhas e oportunidades das pessoas e nos 
fazem conformar com valores desatualizados, 
que não estão em sintonia com o Brasil de hoje. 

Vamos construir juntos uma sociedade com 
equidade real para todos. 

Junte-se a esta campanha e nos fale sobre suas 
experiências e conceitos usando o 
#EuMeDefino.”



•FASE 3- Postar fotos de homens da Enap com a 
#EuMeDefino nas redes sociais com frases que 
desafiam os estereótipos de gênero masculino. 

• A partir de Abril



Assinatura de e-mail

Durante todo o mês de março, convidamos todas 
e todos da escola a inserirem em sua assinatura 
de e-mail:

8M   

A Enap luta pelo fim da discriminação contra mulheres 





Seminário Internacional: 
Representação Política de 
Mulheres - Diálogo Países 
Nórdicos, Brasil e América 

Latina;

Curso Gênero e políticas 
públicas: autonomia, 
política, democracia 

paritária e empoderamento 
das mulheres;

Café com Debate -
Democracia e Diversidades: 

Por que precisamos falar 
sobre mulheres negras?

Curso: Diversidade e 
Políticas Públicas

Adesão da Enap à Coalisão 
Empresarial para Igualdade 

Racial e de Gênero



As questões de gênero não são 
suficientes para compreender a 
opressão das mulheres. 

O sexismo se relaciona com outras 
formas como:

• Racismo

• Classe

• Etnia

• Geração

• Sexualidade

• Deficiência.

Interseccionalidades- Inserção de raça
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