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Apresentação

O  planejamento  de  atividades  é  um instrumento  importante  na  gestão  organizacional.

Planejar implica em manter o foco, ter direção e lidar, se necessário, com os imprevistos. Nesse

sentido, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe definiu suas ações para 2018

tendo  como  base  as  metas  definidas  no  planejamento  estratégico  do  Tribunal  e  as  atribuições

constantes na Lei que cria esta Coordenadoria. O Cronograma apresentado visa dar visibilidade às

nossas  ações para  o  ano  vindouro,  o  que  possibilitará  maior  controle e  evitará  os  improvisos;

contudo, não impede que atividades outras possam surgir, havendo uma adaptação do cronograma.

A previsão  de  datas  contempla  o  delineamento/estudo  de  ações  e  início  das  mesmas.

Entenda-se, pois, que as atividades, após implementadas, são concluídas ou tornam-se rotina.



Justificativa

 A Coordenadoria  da  Mulher  apresenta  o  cronograma  de  ações  para  2018.  Desde  sua

inauguração, em 2012, ela  vem consolidando seu trabalho, conforme dispõe a Lei 7.183/2011 e

definições no  planejamento estratégico deste Tribunal.  Em 2017, nossas ações realizaram-se de

acordo com os eixos definidos por essa Coordenadoria: capacitação de magistrados e servidores;

elaboração de material educativo/informativo, promoção de estudos e pesquisas sobre violência

doméstica e familiar contra a mulher  e,  por fim,  a promoção de parcerias com diversos setores

públicos e privados.

Acredita-se que, nesses anos de atuação, a Coordenadoria da Mulher construiu um conjunto

de ações estruturadoras que consolida seu trabalho enquanto promotora de políticas públicas - no

âmbito do Poder Judiciário Estadual - para mulheres vítimas de violência doméstica; tornando-se

uma referência estadual. Desse modo, as ações para o ano de 2018 são continuidade das ações já

estruturadoras que existem na Coordenadoria.

Em 2018, a Coordenadoria da Mulher permanecerá empenhada em desenvolver ações que

contribuam para a conscientização/prevenção e redução da violência contra a mulher. Nesse sentido,

seus projetos e ações estão pautados na prestação plena dos serviços para combater e prevenir a

violência doméstica e familiar contra a mulher.



AÇÕES Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Feira de Possibilidades – parceria com a 
Secretaria Municipal de Aracaju – Programa 
Educação

X

Capacitação com Guarda Municipal de 
Aracaju – Projeto Construindo Conceitos e 
Ações

X

Capacitação com profissionais de Segurança 
Pública de Maruim – Projeto Construindo 
Conceitos e Ações/Programa Interior em Rede

Adia
da

Capacitação com profissionais de Segurança 
Pública de Lagarto – Projeto Construindo 
Conceitos e Ações/Programa Interior em Rede

X

Capacitação com profissionais de Segurança 
Pública de Tobias Barreto – Projeto 
Construindo Conceitos e Ações/Programa 
Interior em Rede

X

Capacitação com Polícia Civil (diversos 
municípios) – Projeto Construindo Conceitos e
Ações/Programa Interior em Rede

X

Capacitação com Polícia Civil (Barra dos 
Coqueiros e Aracaju) – Projeto Construindo 
Conceitos e Ações/Programa Interior em Rede

X

Palestras para pais e alunos em Maruim – 
Projeto Educação e Família/Programa Interior 
em Rede

Adia
da

Palestras para pais e alunos em Itabaiana – 
Projeto Educação e Família/Programa Interior 
em Rede

X

Palestras para pais e alunos em Aracaju – 
Projeto Educação e Família X
Palestras para pais e alunos em Pacatuba – 
Projeto Educação e Família/Programa Interior 
em Rede

X

Capacitação de professores em Pacatuba – 
Projeto Educação e Escola/Programa Interior 
em Rede

X

Capacitação de professores em Nossa Senhora
do Socorro – Projeto Educação e 
Escola/Programa Interior em Rede

X

Dia da Cidadania em Pacatuba – Programa 
Interior em Rede X
Sensibilização para profissionais de saúde em 
Maruim – Programa Interior em Rede X
Viver Família – Projeto Viver Melhor X X X X X X X X X X X
Capacitação com a Rede de atendimento e 
enfrentamento à VDFCM em Carmópolis – 
Programa Interior em Rede

X

Capacitação com a Rede de atendimento e 
enfrentamento à VDFCM em Propriá – 
Programa Interior em Rede

X



AÇÕES Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Reunião da Rede de atendimento e 
enfrentamento à VDFCM com o Judiciário de 
Nossa Senhora do Socorro

X

Reunião da Guarda Municipal de Aracaju com
a VEMPA (Dra Suzete) para avaliar a 
possibilidade de verba para projeto – Projeto 
Construindo Conceitos e Ações

X

Criação de banco de dados de estatísticas X
Reavaliação e readequação do Projeto 
CIOSP/SIPAP X
Avaliação e retomada do Projeto Sala de 
Espera X X X X X
Capacitação com Polícia Civil

Elaboração de cartilha jurídica X X
Avaliar possibilidade de implementação do 
Grafite nas Escolas de Propriá – Projeto 
Educação e Lúdico/ Programa Interior em 
Rede

X X

Avaliar possibilidade de implementação do 
Grafite nas Escolas de Itabaiana – Projeto 
Educação e Lúdico/ Programa Interior em 
Rede

X X

Diagnóstico e ações do Programa Interior em 
Rede no município de São Cristóvão X X
Diagnóstico e ações do Programa Interior em 
Rede no município de Lagarto X X
Diagnóstico e ações do Programa Interior em 
Rede no município de Ribeirópolis X X
Diagnóstico e ações do Programa Interior em 
Rede no município de Laranjeiras X X
Semanas da Justiça pela Paz em Casa X X X
III Seminário Tecendo a Rede X

Observação: atividades que envolvam entidades governamentais ou não governamentais podem ter
alterações nas datas devido aos cronogramas dos parceiros.

Observação1: ressalta-se que as atividades acima não contemplam as ações já implementadas e em
execução  cotidiana  pelo  setor.  O  Cronograma  visa  ressaltar  novas  ações  ou  atividades  em
consolidação.


