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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

A 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 
(CNPM) define as etapas eletivas e livres como preparatórias. 
Sem eleger delegadas para nenhuma etapa subsequente, as 
conferências livres são uma forma de participação da sociedade 
civil e do Poder Público nos debates sobre o temário da CNPM 
sem ter que obedecer aos ritos formais que regem as etapas 
eletivas. As etapas livres são uma forma de incentivar a 
mobilização e o debate em torno dos temas da 4ª CNPM 
por iniciativa de grupos de interesse.

São consideradas Etapas Livres as conferencias, reuniões 
ou encontros realizados presencialmente ou virtualmente em 
âmbito municipal, intermunicipal, estadual ou nacional.

De acordo com o calendário da 4ª CNPM as Conferências Livres 
serão realizadas entre 04 de maio a 19 de dezembro de 2015.

As Conferências Livres poderão ser presenciais e/ou virtuais e 
realizadas nos âmbitos municipal, intermunicipal, estadual, do 
Distrito Federal e nacional.

As Conferências livres presenciais e/ou virtuais poderão ser 
organizadas em diferentes formatos, observando no debate 
os Eixos Temáticos propostos pela Comissão Organizadora 
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Nacional e tendo como objetivo contribuir para o debate das 
demais conferências, na forma de subsídios e recomendações.

Para fim de registro as organizadoras das Conferências Livres 
Presenciais e Virtuais deverão enviar relatório à Comissão 
Organizadora Municipal, Intermunicipal, Estadual, do Distrito 
Federal ou Nacional, dependendo a quem querem se dirigir, 
sempre com cópia para a Comissão Organizadora Nacional. O 
Relatório das Conferências Livres Presenciais e Virtuais deverá 
seguir o roteiro que segue anexo.

Depois de preenchido o Relatório da Conferência Livre 
Presencial e/ou Virtual deve ser encaminhado à instância 
a que se destina com cópia para a Comissão Organizadora 
Nacional, para o endereço eletrônico 4cnpm@spm.gov.br 
indicando no assunto da mensagem “Relatório de Conferência 
Livre Presencial” ou “Relatório de Conferência Livre Virtual”.

As recomendações e subsídios resultantes das Conferências 
Livres Presenciais ou Virtuais dirigidas à Conferência Nacional 
serão identificados separadamente no Relatório consolidado 
resultante das Conferências Estaduais e do Distrito Federal 
que será discutido na Conferência Nacional.
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BLOCO I – DADOS GERAIS

1. Informar os locais e data de realização da Conferência:

Data:

Tipo: Conferência Presencial (      ) ou Conferência Virtual (      )

Se for presencial, informar:

a. Em qual Unidade da Federação foi realizada:
b. Em qual Município foi realizada:
c. Local (nome e endereço do espaço onde aconteceu a 
Conferência Livre):
d. Número de participantes (se houver lista de presença anexar 
– pode ser cópia digitalizada):

2. Listar as organizações impulsoras da Conferência (caso 
houver):

3. Dados da responsável pelo preenchimento deste relatório:

a. Nome completo:
b. Organização:
c. E-mail:
d. Telefones (com DDD):

4. Motivação para a realização da Conferência (até uma página)

5. Breve descrição da Conferência (até uma página):
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BLOCO II – PROPOSTAS

Indicar por Eixo Temático discutido.

I - Contribuição dos conselhos dos direitos da mulher e dos movi-
mentos feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade 
de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversida-
de e especificidades: avanços e desafios.
Indicar até 03 avanços e 03 desafios

II - Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas 
para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal: avan-
ços e desafios.
Indicar até 03 avanços e 03 desafios

III - Sistema político com participação das mulheres e igualdade: 
recomendações.
Indicar até 03 recomendações

IV - Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e 
recomendações.
Indicar até 03 subsídios e 03 recomendações
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