1 - Propostas de atividades para o CBMFC 2021
a) Oficina: “Cartilha Aborto Legal no Brasil: o que fazer e o que não fazer na consulta”
Responsáveis: Elana (Anis) + Julia + Clarice + Melanie + Maria Teresa + Evelin +
Bruna Alves + Bruna Hellen +Bruna Ballarotti
Coordenação: Melanie
Proposta geral: levar à oficina a cartilha “semi”-pronta e usá-la em situações
práticas, quase como um teste, e a partir da experiência, melhorar a cartilha e então
publicá-la como produto do GT e da oficina.
Proposta da cartilha: condições de aborto legal no Brasil, o que é estupro (abordar
também a idade da gestante), o que podemos falar na consulta legalmente falando,
com frases exemplo, ajuda com advogada

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 31/1/21
b) Mesa sobre Aborto na APS em conjunto com GT GSeD
Responsáveis: Débora, Denize (Melanie?)
Coordenação: ?
PRAZO PARA SUBMISSÃO: 31/1/21
c) Mesa: “Mulheres e Pandemia COVID-19”
Responsáveis: Débora, Evelin, Carol (junto com GT GSeD)
Coordenação: ?
Abordar: violência íntima, trabalho e filhos durante pandemia (recuperar cartilha
covid e violência, já feita).
Proposta para submissão:
Nome da atividade:
Os impactos da pandemia de covid-19 em mulheres e as práticas de cuidado em
APS
• Tipo de atividade: Mesa redonda
• Responsável pelo envio da proposta e seus dados: gt mulheres na mfc e
gênero, sexualidade e direitos (Patricia Chueiri?)
• Justificativa: Durante a pandemia de COVID-19, observou-se uma sobrecarga
especial das mulheres, tanto nas funções da maternidade, quanto no trabalho modalidade
"home office", quanto no aumento dos casos graves de violência como o feminicídio.
As produções científicas de mulheres que são mães também foram
consideravelmente afetadas com o distanciamento social e o fechamento das escolas.
Assim, objetiva-se, nesta mesa redonda, dar voz ao debate sobre os desafios
enfrentados pelas mulheres durante a pandemia e o papel da medicina de família e
comunidade nesse enfrentamento.

Espera-se resgatar e apresentar o trabalho produzido pelos GTs durante a pandemia
com a produção da cartilha sobre manejo da violência contra a mulher em tempos de
pandemia, em sua atual segunda edição. Espera-se, também, avançar em posicionamentos
da sbmfc na discussão de uma agenda de enfrentamento à violência e de direitos mais
equânimes entre mulheres e homens.
Serão três palestrantes com os subtemas:
-> Impactos da pandemia para o aqui e o depois (a longitudinalidade de impactos):
Do concreto (saúde sexual e reprodutiva) às reflexões sobre o que está por vir;
-> Falsas simetrias: distintas vivências, diferentes estratégias rumo à equidade;
-> Reflexões a partir da 2 edição da cartilha de violência contra mulheres: como
avançar?
Cada fala durará 20 minutos, com 30 minutos para o debate e as considerações
finais. Duração total de 1h30.

Não há número mínimo e máximo de participantes necessário para que a proposta seja
realizada.
• Espaço e recursos necessários:
Tipo de sala: auditório
Equipamentos: equipamento de projeção, áudio, conectividade com internet.
Eixo e subtemas: eixo 2. Subtemas 2.17 e 2.18

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 31/1/21
Site para submissões:
https://mfc2021.com.br/proposta-de-atividades-normas?fbclid=IwAR2ZT7UjJ6q7D02vsPjXr2
bfTxF-6C36lv2IzWbmoC5dNfO3JmlN_iwnalQ
2 - Próxima reunião do GT
-

Proposta de deixar essa reunião aberta à participação de quem quiser
Trazer um texto de base feminista relacionado a 8/3
ATÉ A REUNIÃO, irmos conversando e amadurecendo aqui no chat que atividade
fazer para 8/3
Data proposta da reunião: 11/02/21
Responsável pela curadoria: Carol

3 - Sobre as duas atividades “pendentes”: Direitos das gestantes e Carta de uma
preceptora/professora
Para a reunião de março, trazer textos e literatura sobre direitos das gestantes, para termos
uma discussão e construção coletiva, e a partir daí, construir a cartilha

