Programação A Mulher e a Mídia 5
Seminário Nacional A Mulher e a Mídia 5

Hotel Novo Mundo
Rio de Janeiro, 1º e 2 de novembro de 2008
Programação

1º de novembro (sábado)
9h – Mesa de abertura
Nilcéa Freire – ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)
Júnia Puglia – vice-diretora regional do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a
Mulher (Unifem) para o cone Sul
Jacira Melo – diretora do Instituto Patrícia Galvão
Coordenadora: Lourdinha Antonioli – Assessora da SPM
10h – Mesa 1 – Mídia, Gênero e Opinião Pública: as mulheres nas eleições de 2008
Érico Firmo – editor-adjunto do Núcleo de Conjuntura do jornal “O Povo”, de Fortaleza (CE)
José Eustáquio Diniz Alves – vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais
(Abep) e coordenador de pós-graduação da ENCE/IBGE – Rio de Janeiro/RJ
Teresa Cruvinel – jornalista e presidenta da Empresa Brasileira de Comunicação – Rio de
Janeiro/RJ
Sandra Aliaga Bruch – comunicadora social e jornalista – La Paz/Bolívia
Coordenadora: Luíza Barrios – secretária de Igualdade do Estado da Bahia
12h30 – Almoço
14h – Grupos de Trabalho
15h30 – Coffee Break
16h – Síntese dos Grupos de Trabalho
2 de novembro (domingo)
9h – Mesa 2 – Campanha Mais Mulheres no Poder – desafios e perspectivas
Fátima Jordão – especialista em pesquisa de opinião e assessora de pesquisa da TV Cultura –
São Paulo/SP
Sonia Malheiros – subsecretária de Articulação Institucional da SPM – Brasília/DF
Dora Pires – integrante do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos –
Brasília/DF
Coordenador: Edson Cardoso – Mestre em Comunicação Social e Editor do jornal “Irohín”

11h – Mesa 3 – Mídia Digital, Gênero e Processo Eleitoral
Elis Monteiro – repórter do jornal “O Globo” – Reio de Janeiro/RJ
Alessandra Aldé – cientista política e professora de Comunicação da UERJ
Sérgio Amadeu – professor de Comunicação da Faculdade Cásper Líbero – São Paulo/SP
Carmen Silvia Rial – professora do Departamento de Antropologia da UFSC – Florianópolis/SC
Carla Rodrigues – jornalista – Rio de Janeiro/RJ
Coordenadora: Vera Daisy Barcellos – jornalista da Rede Feminista de Saúde
13h – Almoço
14h – Grupos de Trabalho
15h30 – Coffee Break
16h – Síntese dos Grupos de Trabalho
17h – Encerramento

Seminário Nacional A Mulher e a Mídia 5
Nos dias 1º e 2 de novembro de 2008, o Hotel Novo Mundo (RJ) foi a sede de um grande
encontro, que reuniu mais de 250 participantes de diferentes regiões do país: o Seminário
Nacional A Mulher e a Mídia 5, uma realização da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, do Instituto Patrícia Galvão e do Unifem.
Com quatro mesas, seguidas de discussões, e grupos de trabalho, o evento contou com análises
de profissionais renomadas/os e representantes da mídia, de órgãos governamentais e de
organizações não-governamentais, entre outros.
Em sua quinta edição, o Seminário A Mulher e a Mídia tem contribuído para mudar – para
melhor – o enfoque do debate que envolve as mulheres e sua imagem e participação na mídia.
A discussão sobre o tratamento que a mídia dá usualmente às mulheres em espaços de poder e
decisão, em especial no âmbito da política formal, tem sido frequente nesses encontros.
Assim, como 2008 foi ano de eleições municipais, A Mulher e a Mídia 5 centrou seus debates
no enfoque dado à questão de gênero nas eleições, seja do ponto de vista das candidatas
mulheres, seja do ponto de vista de candidatos e candidatas que incorporam em suas
plataformas a temática de gênero.
Confira a cobertura do evento.
Veja a programação do encontro.

Assista aos vídeos das palestras: http://www.youtube.com/user/midiaemulher

