
 

         

 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

Grupo de Trabalho Mulheres na Medicina de Família e Comunidade 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO MULHERES NA MFC  

no I Encontro do GT de Mulheres na MFC - Brasília,DF 

 

Realizada em 03/11/2019 - 08:00-11:00h, no I Encontro do GT de Mulheres na Medicina de Família e                 

Comunidade: Liderança feminina em saúde - realizado na Universidade de Brasília (UNB) de 1 a 3 de Novembro                  

de 2019.  

 

Presentes:  

- a coordenação colegiada (Denize Ornelas, Patrícia Chueiri, Natália Albuquerque, Carolina Reigada) 

- lista de presença ao final em anexo 

 

Iniciou-se a reunião com a recapitulação sumária histórica da formação do GT de Mulheres na MFC                

(GTMMFC) e dos trabalhos no ano de 2019. Foram revistas as propostas levantadas no 15o Congresso                

Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade (CBMFC) em Cuiabá, inclusive a de realização do próprio                

encontro. Dentre as propostas, retomamos a sugestão de definir subgrupos temáticos dentro do GTMMFC para               

otimizar as frentes de trabalho, proposta feita no congresso, e os próprios objetivos do grupo. Abriu-se a fala                  

para todas as mulheres presentes que ponderaram sobre as diversas frentes de trabalho e objetivos e                

definiu-se como proposta final: 

Objetivos do GTMMFC revistos 2019: 

● Discutir todo e qualquer tema através de uma perspectiva de equidade de gênero e direitos das                
mulheres, o que pode incluir saúde da mulheres e direitos reprodutivos; 

● Pautar a perspectiva de equidade de gênero no exercício profissional na saúde nos diferentes espaços               
de atuação da MFC: clínica, docência, preceptoria, gestão, pesquisa; 

● Produzir posicionamentos que sejam endossados pela SBMFC, estaduais e outros GTs; 
● Apoiar as mulheres líderes e estimular a formação de mulheres líderes na MFC; 
● Apoiar as associações estaduais e comissões de organização de eventos em MFC e na adoção das                

Normas para Equidade de Gênero para os Encontros Científicos; 
● Apoiar e atuar conjuntamente com os GTs de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos e Saúde da                

População Negra e atuar trazendo a perspectiva de equidade de gênero e direitos das mulheres em                
todos os GTs da SBMFC; 

● Divulgar no Brasil ações da WWWP. 
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Frentes de trabalho específicas: 

 

● Produção Científica 
● Organização, comunicação e Encontro 2020 
● Relação com Diretores, GTs e Estaduais 
● Direitos e Saúde 
● Formação e Exercício Profissional 
● Como fidelizar e agregar outras mulheres? 

Em seguida organizamos algumas tarefas nas frentes de trabalho, estratégias e metas específicas: 

Frente: produção científica 

 

Ação Objetivo Responsável Prazo Recursos Dificultadores 

Incluir mulheres 
no GT de 
Pesquisa 

Aumentar a 
participação das 
mulheres no GT 
de Pesquisa 
 
Apoiar mulheres 
a desenvolver 
projetos de 
pesquisa de 
forma 
colaborativa 

Patrícia Chueiri Novembro Lista de Mulheres e 
acesso ao moderador 

 a definir 

Criar grupo de 
e-mails só com 
mulheres para 
apoio a pesquisa 

Patrícia Chueiri Dezembro Fazer chamado para 
outras mulheres do 
GTMMFC 

 a definir 

Elaborar manual de 
regras/convivência/m
oderação 

Disponibilizar 
levantamento de 
mulheres 
pesquisadoras e de 
temas de interesse 

Fomentar/ apoiar 
a publicação de 
artigos discutidos 
no GT 

Coordenação do 
GTMMFC 

Permanente  a definir 
 
a definir  

Acompanhar a 
Política Editorial 
da RBMFC 

Coordenação do 
GTMMFC 

Permanente  a definir 
a definir  
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Frente: Organização, comunicação e Encontro 2020 

 

Ação Objetivo Responsável Prazo Recursos Dificultadores 

Criar reuniões 
temáticas virtuais 

Reuniões para organização 
do GT 

Coordenação 
GT 

Dezembro  tempo  a definir 

Reunião para organização do 

Encontro GT e 

Reuniões para debate dos 

temas 

Criar espaço 

exclusivo para 

membras do GT – 

email, chat ou os dois  

Envolver as mulheres na 

produção das campanhas e 

outras ações do GT 

 Coordenação 

GT 

  a definir   a definir   a definir 

Campanha de 

divulgação do GT 

  a definir   a definir   a definir   a definir   a definir 

Curso introdutório   a definir   a definir   a definir   a definir   a definir 

Produzir material / 

oficina sobre 

liderança e 

protagonismo 

  a definir   a definir   a definir   a definir   a definir 

Divulgar no Brasil 

ações da WWWP  

  a definir   a definir   a definir   a definir   a definir 

Fomentar a criação 

no GT da CIMF 

  a definir   a definir   a definir   a definir   a definir 

Pré-Congresso com 

Encontro de GT de 

Mulheres 

Indicativo: Nordestino 
  a definir   a definir   a definir   a definir 

Interface com a rede 

feminista de GO e 

com a enfermagem 

de Família e 

Comunidade 

  a definir   a definir   a definir   a definir  a definir 
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Frente: Relação com Diretores, GTs e Estaduais 

 

Ação Objetivo Responsável Prazo Recursos Dificultadores 

Produzir documento do   

GT com princípios de    

equidade de gênero   

para apresentar as   

chapas 

Angariar apoio dos   

candidatos 

Coordenação 

do GT 

Janeiro  a definir  a definir 

Participar das  

comissões de  

organização dos  

congressos: 

  a definir   a definir   a definir   a definir  a definir 

Ibero-americano e  

Brasileiro 2021 

Nordestino 2020 

Sul Brasileiro  2020 

Paulista  2020 

Fluminense  2020 (?) 

Outros 

 

Pendências a definir e demais frentes de trabalho (Direitos e Saúde; Formação e Exercício Profissional e                

Como fidelizar e agregar outras mulheres?) ficaram de ser discutidas ao longo de encontros virtuais e                

presenciais no exercício 2019/2021. 

 

Seguiu-se com a avaliação do Io Encontro do GT de Mulheres na Medicina de Família e Comunidade:                 

Liderança feminina em saúde. Utilizou-se a metodologia de avaliação que classifica pontos a partir do mote:                

que bom, que pena, que tal. 
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Que bom: 

● A iniciativa e o protagonismo da Comissão local; 

● Que o GT se organizou para que o encontro acontecesse; 

● A gratuidade pras alunas; 

● As atividades culturais; 

● Diversidade de temas; 

● Coffee break; 

● Localização central, em Brasília; 

● A valorização de palestrantes locais; 

● A existência de monitoras; 

● Programação montada de forma participativa; 

● A existência do “espaço de brincar” para acolher as crianças; 

● Atividades de cuidado e autocuidado; 

● Ter palestrantes não médicas integrando a programação; 

● Ter colocado na inscrição se ia trazer o filho(a); 

● Oportunidade de conhecer novas pessoas; 

● Que foi na UnB, uma universidade pública. 

 

Que pena: 

 

● A dificuldade de realizar o evento, principalmente a falta de financiamento; 

● A “pouca” adesão; 

● A não divulgação com antecedência dos locais de almoço e da confraternização; 

● A existência de atividades paralelas da programação com a reunião do GT; 

● Programação com atividades múltiplas no mesmo horário; 

● Quantidade de plástico utilizada no coffee break; 

● Que não teve uma canal de comunicação durante o encontro; 

● Ausência de mulheres que não se reconhecem feministas; 

● Pouca presença da associação local e das mulheres de Brasília; 

● Não ter trabalhos ou mostra de trabalho das mulheres; 

● Não ter discussões mais conjunturais. 

 

Que tal? 

 

● Trazer mais expositoras; 

● Estimular consumo consciente; 

● Fazer um guia/tutorial de como organizar encontros para facilitar o próximo; 
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● Divulgar mais o mapa de salas; 

 

● Instituir uma relatoria das oficinas/reuniões e produzir material para divulgação; 

● Pensar numa forma de apresentação de trabalhos; 

● Nas mesas/oficinas sempre ter na composição Médicas de Família e Comunidade; 

● Estimular participação de palestrantes de diversas regiões do país aumentando a representação; 

● Rodas de conversa ao ar livre; 

● Atividades inter GTs; 

● Ampliar para mulheres de outras profissões. 

 

A prestação de contas do I Encontro e demais pendências de certificação serão discutidas nas próximas                

reuniões. Encerrou-se a reunião parabenizando e agradecendo a comissão organizadora, especialmente as            

membros da Comissão local. 

 

Anexo I: Logo do Primeiro Encontro, que passará a ser a Identidade Visual do GT de Mulheres na MFC: 
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Anexo II: Lista de presença da reunião: 
 

1. Natália Albuquerque - MG 

2. Isadora Maia Nobre - MG 

3. Maíra Lopes Xavier - MG 

4. Barbara Magalhães Menezes - MG 

5. Patrícia Chueiri - SP 

6. Monise Santana Braga - GO 

7. Monica Sampaio de Carvalho - DF 

8. Rayane Cupollillo Ferreira - RJ 

9. Carolina L de Lima Reigada - DF 

10. Victoria Mey Carmo Pereira - RJ 

11. Julia Horita Moherdavi - DF 

12. Fernanda Fraissart Santana - DF 

13. Gabriella Vanderlinde - RJ 

14. Rita Helena Borret - RJ 

15. Camila Monteiro Damasceno - DF 

16. Ana Paula Borges Carrijo - DF 

17. Melanie Noel Maia - RJ 

18. Debora Silva Teixeira -RJ 

19. Raquel Ferreira - GO 

20. Roberta Petrocchin - ES  
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21. Leticia Bezerra de Lima - RJ 

22. Magda Moura Almeida - CE 

23. Lucília Froussat Santa - DF 

24. Denize Ornelas - SP 

 

Anexo II - Foto das participantes da  reunião: 

 

 

Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 
Grupo de Trabalho Mulheres na MFC 
Email: gtmulheresnamfc@gmail.com 

8 


