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09 - Senado contra o Assédio Sexual e Moral

Trabalhamos para conscientizar toda a Casa sobre a importância 
de prevenir e combater o assédio. As ações incluem palestras, 
rodas de conversa e de leitura, campanhas e a distribuição de 
materiais informativos, além da criação do Curso de Assédio Mo-
ral e Sexual, disponível para o público interno e externo na pla-
taforma Saberes do ILB.

10 - Março Mulheres

No mês de março, organizamos, em parceria com a Procuradoria 
da Mulher no Senado, diversos eventos para a reflexão sobre os 
direitos das mulheres e as assimetrias de gênero e raça. 

11 - Indicadores de Gênero e Raça

Os indicadores são essenciais para diagnóstico das assimetrias 
de gênero e raça. Por meio dos dados podemos conhecer a di-
versidade funcional da Casa, planejar ações de correção das as-
simetrias e promover a equidade.

12 - Outubro Rosa

Em outubro, Senado e Câmara, associados a uma rede de parcei-
ros, realizam inúmeras ações para promover a conscientização 
sobre a importância da prevenção do câncer de mama, um dos 
tipos de câncer que mais matam as mulheres.

Fonte: Prodasen  
Data-base: 10/2021

13 - 16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres

No Brasil o período inicia em 20 de novembro para incluir o 
Dia da Consciência Negra e o recorte racial que é muito forte 
na questão da violência contra as mulheres e se estende até o 
dia 10 de dezembro, Dia internacional dos Direitos Humanos. 
Assim, são 21 dias de intensa programação chamando a aten-
ção para o debate sobre as políticas públicas, as boas práticas 
e o impacto da violência na vida das mulheres.

14 - Observatório Equidade no Legislativo

O Observatório Equidade no Legislativo é uma das ações do 
Plano de Equidade de Gênero e Raça 2021-2023, já concluída, 
e tem por objetivo coletar e sistematizar informações sobre o 
perfil da representação étnico-racial e de gênero no Congresso 
Nacional e nas assembleias legislativas estaduais. Em linhas 
gerais, o objetivo é disponibilizar conteúdo e, assim, possibili-
tar o desenvolvimento de estudos acerca do assunto. O Painel 
pode ser acessado na página principal do Senado Federal



01 - Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

Criação: Ato da Diretoria-Geral nº 7227/2011, resultado da ade-
são do Senado Federal (SF) ao Programa Pró-Equidade, vinculado 
à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública.

Objetivo: Promover a equidade de gênero e raça no quadro fun-
cional do Senado.

Ações: Estudos e projetos nas áreas de Gestão de Pessoas e Cul-
tura Organizacional. O Senado recebeu três Selos do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e Raça, que representam o compromis-
so institucional com o tema.

02 - Programa de Assistência a Mulheres em Situa-
ção de Vulnerabilidade Econômica em decorrência 
da Violência Doméstica e Familiar
Criação: ATC nº 04/2016 

Objetivo: Dar oportunidades de emprego a mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade econômica em decorrência de violência 
doméstica ou familiar.

Ação: Destina 2% das vagas nos contratos de prestação de ser-
viços continuados e terceirizados do Senado Federal, com 50 ou 
mais trabalhadores (as), para mulheres  em situação de vulnera-
bilidade econômica decorrente de violência doméstica e fami-
liar, desde que o contrato envolva cinquenta ou mais trabalha-
dores, atendida à qualificação profissional necessária. Uma ideia 
inovadora do Senado Federal que passou para a Lei de Licitações 
nº 14.133, de 2021.

Outros órgãos já replicam o Programa (Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Territó-

rios, Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado de Santa 
Catarina, Câmara Municipal de São Paulo, Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, Câmara Municipal de Vereadores de São José.

03 - Programa de Assistência à Mãe Nutriz no 
Senado

Criação: Atos da Comissão Diretora nºs 3/2016 e 3/2019 

Ação:  Garante jornada de trabalho de seis horas para as servido-
ras efetivas e comissionadas até o último dia do mês em que a 
criança completar quinze meses de vida. Pelo Plano de Equidade 
de Gênero e Raça 2019-2021 o prazo foi estendido para 24 me-
ses. 

04 - Comitê Permanente pela Promoção da 
Igualdade de Gênero e Raça

Criação: Portaria da Diretoria-Geral nº 2511 / 2015.

Objetivo: Composto por representantes de diversas unidades da 
Casa tem por objetivo formular e acompanhar um calendário de 
ações para a promoção da equidade de gênero e raça e, assim, 
contribuir para a construção de um ambiente organizacional jus-
to e igualitário.

05 - Sala de amamentação e instalação de fraldá-
rios nos banheiros femininos e masculinos

O Senado Federal dispõe de uma Sala de Apoio à Amamenta-
ção destinada a colaboradores(as) do Senado Federal (servido-
ras efetivas e comissionadas; terceirizadas; estagiárias; jovens 
aprendizes e às esposas/companheiras dos servidores da Casa), 
localizada no Bloco 10, atrás do ILB, cujo horário de funciona-
mento é das 09:00 às 17:00. Para uso da sala, ligue no SESOQVT.   
O Senado também instalou fraldários em banheiros masculinos, 
femininos e unissex, visando dar um suporte adequado para hi-
gienização de bebês. 

06 - Curso EAD “Dialogando sobre a Lei Maria da 
Penha”

Objetivo: Disponível gratuitamente na Plataforma Saberes do 
Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) ao público interno e exter-
no, on-line e sem tutoria, o curso foi planejado com carga de 60 
horas, distribuídas em três módulos desdobrados em nove uni-

dades. Por meio do estudo, reflexão e diálogo busca disseminar 
conhecimentos sobre a Lei nº 11.340, de 2006, popularmente 
conhecida como a Lei Maria da Penha. 

07 - Plano de Equidade de Gênero e Raça

Objetivo: O Plano de Equidade de Gênero e Raça é o instrumento 
de gestão adotado pelo Senado Federal para a promoção de ativi-
dades relacionadas à igualdade de gênero e raça. O Plano é cons-
tituído por objetivos, metas, prazos e indicadores, de modo que 
estejam alinhados com as melhores práticas e dentro da perspec-
tiva de que o Parlamento deve ser visto como referência nas suas 
iniciativas de responsabilidade social. O Plano pode ser acessa-
do na página institucional Equidade, no site do Senado Federal. 
 
 08 - Coleção Escritoras do Brasil resgata escritoras 
do século XIX 

A coleção Escritoras do Brasil, de iniciativa da Coordenação de 
Biblioteca, busca dar visibilidade ao trabalho intelectual de es-
critoras brasileiras que acabaram esquecidas, valorizando, assim, 
atividades, produção e pensamento da mulher na construção da 
história do Brasil.
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