
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
Secretaria Nacional de Proteção Global 

Diretoria de Programas 
Coordenação-Geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco  

 

ELEIÇÃO CIAMP-Rua 

ASSEMBLEIA NACIONAL para a escolha das Entidades da Sociedade Civil 

que atuam auxiliando a população em situação de rua e da Instituição de 

Ensino Superior (IES) que comporão o CIAMP-Rua no biênico 2020-2022. 

29 de setembro de 2020 

• Será presidida pela Coordenação-Geral dos Direitos das Populações em Situação de 

Risco (CGRIS); 

• Será realizada por meio virtual; 

• Será produzida Ata da assembleia e divulgada no site do MMFDH, 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/populacaoemsituacaoderua. 

PROGRAMAÇÃO 

10:00 – 10:15 - Abertura da Assembleia  

  Alexandre Magno - Secretário Nacional de Proteção Global (SNPG) 

  Everton Kischlat - Diretor de Programas da SNPG 

Carlos Ricardo - Coordenador-Geral dos Direitos das Populações em 

Situação de Risco (CGRIS) e presidente da Assembleia. 

10:15 – 11:10 - Apresentação das entidades  

Será aberta rodada de apresentação das 11 entidades da sociedade civil que atuam 

auxiliando a população em situação de rua. 

 Cada entidade terá 05 (cinco) minutos para fazer a sua apresentação.  

• MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA (MNPR)  

• MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA (MNMMR) 

• ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO  

• CRUZ AZUL NO BRASIL  

• ASSOCIAÇÃO PASTORAL NACIONAL DO POVO DA RUA  

• CÁRITAS BRASILEIRA  

• ASSOCIAÇÃO NACIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA  

• ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS (ANADEP) 

• FÓRUM NACIONAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇAÕ DE RUA  

• PROJETO MENINOS E MENINAS DE RUA  

https://www.gov.br/mdh/pt-br/populacaoemsituacaoderua


• CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A INFÂNCIA (CIESPI) 

 

11:10 – 11:15 - Votação eletrônica para as vagas das entidades da sociedade civil. 

Será disponibilizado link do google forms para que todos os representantes possam 

acessar a cédula de votação. Após acessar a cédula e fazer as escolhas das entidades 

cada entidade enviará o resultado. Após o envio da cédula pelos participantes, o acesso 

ao google forms será automaticamente bloqueado. 

Segundo o Edital, cada entidade habilitada poderá votar em até 05 (cinco) entidades também 

habilitadas. 

11.15– 11:30 - Apresentação das IESs   

Será aberta rodada de apresentação das 3 Instituições de Ensino Superior. 

 Cada entidade terá 05 (cinco) minutos para a sua apresentação.  

• FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS (FIPE)  

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 

• UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

11:30 – 11:35 - Votação eletrônica para a vaga das IESs 

Será disponibilizado link do google forms para que todos os representantes possam 

acessar a cédula de votação. Após acessar a cédula e marcar seus votos, cada IES enviará 

o resultado. Após o envio da cédula pelos participantes, o acesso ao google forms será 

automaticamente bloqueado. 

Segundo o edital cada IES habilitada poderá votar em 02 (duas) IES's também habilitadas. 

11:35 – 11:45 - Pausa para contabilização de votos 

Nesse momento será realizada a apuração dos votos.  

11:45 – 11:55 - Divulgação do resultado para a assembleia 

Terminada a votação o presidente da Assembleia divulgará o resultado preliminar da 

eleição, apresentando as entidades, as IES e os respectivos votos recebidos. 

11:55 – 12:00 - Tempo para a manifestação de interposição de recurso 

O presidente da Assembleia iniciará o tempo para que as entidades e as IES se 

manifestem quanto à intenção de interposição de recurso. 

12:00 - Considerações finais e encerramento 

O presidente da Assembleia fará as últimas considerações e dará por encerrado o 

processo de eleição do CIAMP-Rua.  

Dúvidas sobre a programação da Assembleia Nacional podem ser encaminhadas para 

a o e-mail popderisco@mdh.gov.br. 


