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        08 DE MARÇO            

 DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

2ª edição do Projeto ELAS



8 de Março - Dia
Internacional da Mulher

 
Trata-se de uma ação que visa apresentar à
comunidade acadêmica atividades artísticas e
culturais com o propósito de integração e divulgação
das atividades do Coral e do PAAP Artes. 

PAAP Homenagem

São momentos de aproximação com a
comunidade acadêmica da UFC e a comunidade
externa, por meio da música, e outras
atividades que despertem a visão crítica e
poética de maneira lúdica e divertida.

https://paap.ufc.br/pt/


8 de Março - Dia
Internacional da Mulher

Sabemos que o chamado Dia Internacional da Mulher foi
oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
1975, e passou a ser comemorado todos os anos no dia 8 de
março. A data é lembrada para ressaltar a importância da
MULHER na sociedade, sua história de luta pela igualdade
de gênero e o direito de ser o que quiser.

História 

É importante destacar que o dia 08 de Março
é um dia para lembrarmos que ainda há
muitos problemas a serem resolvidos, em
especial o da violência contra a mulher - o
feminicídio, por exemplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e11-hf827ts


 O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico
(PAAP) da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento
Acadêmico (COIDEA), vinculada à Escola Integrada de
Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), em
parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e
a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da
Universidade Federal do Ceará (UFC), apresenta o projeto
de homenagens a ELAS - mulheres que estão  em todos
os lugares. 

 

8 de Março - Dia
Internacional da Mulher

Mês de março - o mês DELAS

Mulheres poderosas que estão no mercado
de trabalho, buscando o seu espaço,  mas
que continuam desempenhando em casa,

suas funções de mãe. 



8 de Março - Dia
Internacional da Mulher

Essas MULHERES inspiradoras, desenvolvem muitas
atribuições, e em algumas vezes, acabam esquecendo
de se cuidar. No mês DELAS queremos compartilhar
histórias inspiradoras de mulheres que não esquecem
sua essência e compreenderam a importância de cuidar
do outro e também de cuidar de si, e ter tempo para
viver. 

Histórias inspiradoras

https://www.youtube.com/watch?v=gvmy9xNRdlw&list=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk&index=2


8 de Março - Dia
Internacional da Mulher  

“Uma mulher que merece viver e amar
Como outra qualquer do planeta (...)”

 
(...) Quem traz na pele essa marca possui

A estranha mania de ter fé na vida (...)

 
 

PROGRAMAÇÃO
9h – Abertura do evento
Convidadas: Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos(PAAP/COIDEA)
                             Profa. Dra. Ana Paula de Medeiros(PROGRAD)

9h 10min - Atividade cultural
Coral do PAAP: Maestro Orlando Leite
Com a profa. Dra. Ana Cléria Rocha, regente do Coral PAAP(ICA/UFC)
Música: “Maria, Maria” – (Milton Nascimento e Fernando Brant)

9h 20min - Atividade 1
Live -Entrevista: Histórias de superação e sucesso que inspiram
Mulheres inspiradoras convidadas: 
Mulher 1 –Mary Anne Medeiros Bandeira (Professora do curso de Farmácia -
FAMED/UFC)  
Mulher 2 – Ana Matilde Tomaz (Técnica-administrativa do Departamento de Teoria e
Prática do Ensino - FACED/UFC)
Mulher 3 – Simone Ferreira (FACED/UFC)
Mulher 4 - Suellen dos Anjos Costa (ICA/UFC)
Entrevistadora: Simone Sousa (UFC/Campus Sobral)

Descrição: Mesa homenagem a mulheres que representam a sociedade e reafirmam o
quão tem papel marcante na história da humanidade.

(Maria Maria (Milton Nascimento e Fernando Brabt)



8 de Março - Dia
Internacional da Mulher

10h 40min– Atividade 2 
Saúde da Mulher 
Convidada: Rosilene Maria Ribeiro (Hospital Geral de Fortaleza e Unifanor)

Descrição:  Reflexões sobre a importância dos cuidados com a Saúde da Mulher:  
 puberdade, fluxo menstrual, mamas e outras atenções que salvam vidas.  

11h 20min – Atividade 3 
Projeto: Mulheres e Novelos: Desentrelaçar a Endometriose
Convidada: Tatiana Zylberberg (IEFES/UFC)

 Descrição: Projeto IEFES/UFC com a missão de acolher e esclarecer mulheres com
endometriose.

12h – Cordel  
O lugar da MULHER é onde ela quiser
Convidada Aracy da Silva Mendonça Sousa(UFC)

12h 15min – Encerramento do dia 08 de março

PROGRAMAÇÃO

Realização e apoio:

https://www.youtube.com/watch?v=o-GTQtBm7Ec&list=PLyCAGmuCGcenMPsuu1KcYqxNIvvRjswtk&index=1

