Ministério dos Direitos Humanos

CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Fabiana Arantes Campos Gadêlha.
Cargo: Diretora de Programa da Secretária Nacional de Cidadania.
Cargo em comissão: DAS 101.5
FORMAÇÃO ACADÊMICA

2008 - 2009
Especialização em Gestão Executiva Ambiental.
Faculdade Pitágoras, UNIMINAS, Uberlandia, Brasil
Título: Estudo e análise ambiental do sistema de tratamento de esgoto ecológico zona de
raízes.
Orientador: Eduardo Beviláqua.
2005 - 2006
Especialização em DIREITO PÚBLICO.
Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasília, Brasil
Título: DFDF
Orientador: Elpidio Donizetti Nunes.
1996 - 2001
Graduação em DIREITO.
Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, Belo Horizonte, Brasil
Título: A aplicação da lei de direitos autorais no contexto das publicações Virtuais
Orientador: marco Aurélio de Medeiros.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2016 - Atual
Vínculo: Servidora Público.
Enquadramento funcional: Diretora de Programas.
Carga horária: 40H.
Regime: Integral.

Outras informações:
Ministério Dos Direitos Humanos
Data de Início: Dez/2016 - atualmente Diretora de Programa da Secretaria Nacional de
Cidadania:
•

Articula estratégias políticas e parlamentares para promoção da pauta de direitos humanos
no âmbito da Secretaria; • Articula e apoia ações de promoção de direitos humanos junto
aos atores de justiça e Corregedoria Nacional de Justiça (Conselho Nacional de Justiça) e
o projeto “Van dos Direitos”.
• Planeja as ações para construção fluxo de gestão de crises para prevenção/contenção de
violações de direitos humanos em massa e Adaptação/reedição Protocolo Nacional de
desastres naturais, emergências sociais para brasileiros e pessoas em deslocamento
territorial (migrantes e refugiados):
• Articula e mapeia a Rede Nacional de Direitos Humanos e as estruturas próprias nos
Estados. • Articula parcerias junto aos organismos internacionais de promoção de direitos
humanos e dos projetos apoiados pela secretaria (Unicef, Onu-Mulheres, Pnud, Unops,
Unfpa e Unodocs);
• Apoia a articulação interinstitucional do governo federal para ações humanitárias em favor
de migrantes e refugiados de países membros do Mercosul;
• Conselheira suplente, Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - CNCD/LGBT (2017–
2019)
• Conselheira titular, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD, gestão 2018
• Membro Titular, Comitê Gestor Federal do Juventude Viva;
• Membro Titular, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea),
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e nutricional e Sistema de Monitoramento
do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISPLANSAN), representante da
Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos;
• Membro Titular, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Comissão Permanente Direito
Humano À Alimentação Adequada e Subcomissão de Políticas de Drogas e Saúde Mental.
1. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS – MDH
2017 - 2017
Vínculo: Presidente.
Enquadramento funcional: Conselheira Presidente.
Carga horária: 10, Regime: Parcial
Outras informações:
• Fiscalizar as ações de promoção dos direitos da infância e adolescência executadas por
organismos governamentais e não-governamentais; • Definir as diretrizes para a criação e
o funcionamento dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente e dos Conselhos Tutelares;
• Estimular, apoiar e promover a manutenção de bancos de dados com informações sobre
a infância e a adolescência;
• Acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento da União, verificando se estão
assegurados os recursos necessários para a execução das políticas de promoção e
defesa dos direitos da população infanto-juvenil; • Planejar fomento e gestão do Fundo
Nacional para a Criança e Adolescente (FNCA). Produtos: 1. Articulação interinstitucional
para edição e publicação das Resoluções.
• Conanda: Diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua;

Mecanismo de participação de crianças e adolescentes no âmbito do CONANDA;
Diretrizes de atendimento de crianças e adolescentes de povos e comunidades
tradicionais; Igualdade de direitos entre meninas e meninos nas políticas públicas;
Resolução conjunta Conanda, Defensoria Pública da União (DPU), Conselho Nacional de
Imigração (CNig) e Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) que estabelece
procedimentos para a identificação preliminar, atenção e proteção para criança e
adolescente desacompanhados ou separados;
2. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA
2015 - 2016
Vínculo: Servidor público.
Enquadramento funcional: Assessora Parlamentar.
Carga horária: 40H.
Regime: Integral.
Outras informações:
• Assessoria jurídica em Direito Público, Direitos Humanos e Ambiental;
Produtos:
1. Assessoria parlamentar sobre temas relacionados à promoção de saúde e prevenção de
violência, direitos humanos, meio ambiente;
2. Articulação com Universidades, Organizações internacionais, Conselhos Nacionais
(CONANDA, CNJ, CNMP, CAS, CNAS), poder judiciário, legislativo, executivo, Fundações de
Amparo à Pesquisa, IPEA, FINEP, Fiocruz, Universidades para formalização de parcerias e
atividades no interesse do desenvolvimento de Roraima;
3. Planejamento e organização cursos de formação de Redes para combate à exploração
sexual de crianças, adolescentes no contexto do turismo e grandes obras.
3. Senado Federal – SENADO

2011 - 2015
Vínculo: Consultoria.
Enquadramento funcional: Consultora.
Carga horária: 40H.
Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS Ministério da Saúde Consultora
Técnica
•

Assessoria e apoio técnico à Coordenação Geral de Doenças e Agravos não
transmissíveis, com atuação na Política Nacional de Promoção da Saúde e Rede
Nacional de Prevenção de Violências sobre a temática de Direitos Humanos. •
Representante do Ministério da Saúde em Comitês Interinstitucionais: Selo Unicef,
Proteja Brasil, Núcleo de Prevenção de Violência (mulher, criança, adolescente, idoso,
pessoa com deficiência), Programa Saúde na Escola, Carta de Estratégias dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Grupo de Trabalho de Tráfico de Pessoas, Enfrentamento
à Violência Sexual, Vida no Trânsito, Trabalho Infantil;

•

Planejamento, articulação de redes intersetorais (governo federal, estadual, municipal,

sociedade civil organizada), organização e monitoramento de ações de Advocacy para a
Infância e Adolescência, Mulher e Pessoa Idosa; • Desenvolvimento de estratégias de
comunicação, marketing e responsabilidade social para formalizar parcerias e divulgação
institucional da organização;
•

Articulação com Universidades, Organizações internacionais, Conselhos Nacionais
(CONANDA, CNJ,CNMP, CAS, CNAS), poder judiciário, legislativo, executivo,
Fundações de Amparo à Pesquisa, IPEA,FINEP, Fiocruz, Universidades para formação
de parcerias e atividades conjuntas; • Organização de consultores para produção de
conteúdo para cursos de ensino a distância (violência, acidentes e cultura da paz) –
parceria UNB, UFMG, USP, UFRJ, FIOCRUZ;

•

Estruturação Organização de consultores para produção de conteúdo para cursos de
ensino a distância (violência, acidentes e cultura da paz) – parceria UNB, UFMG, USP,
UFRJ, FIOCRUZ;

•

Estruturação de Planos Nacionais e Políticas Públicas na área de direitos humanos e
promoção de saúde.

4. Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS

2011 - 2012
Vínculo: Consultoria.
Enquadramento funcional: Consultora.
Carga horária: 40H.
Regime: Integral.
Outras informações:
•

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO/ONU - Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil / Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente Consultora Técnica:

•

Coordenação pedagógica da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente; • Desenvolvimento e tecnologias de coleta, tratamento e armazenamento
de dados e informações; • Desenvolvimento de instrumento de monitoramento e
avaliação dos resultados das Conferências Estaduais.

•

Coordenação e sistematização das propostas oriundas das Conferências Locais e da
Conferência Nacional; • Elaboração de relatórios gerais pré e pós-Conferência.

•

•Desenvolvimento de instrumentos de monitoramento e avaliação da implementação dos
resultados da 9ª Conferência Nacional. • Assessoria da Coordenação Organizadora da 9ª
Conferência: articulação com Conselhos Estaduais-DF dos Direitos da Criança e do
Adolescente, entidades do CONANDA.

5. Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil - PNUD BRASIL

2010 - 2012
Vínculo: Voluntária.
Enquadramento funcional: Coordenadora Jurídica.
Carga horária: 10H.
Regime: Parcial
Outras informações:
•

Consultoria Jurídica para pesquisa em legislação sobre pessoa com deficiência,
benefícios fiscais.

•

Coordenação de campanhas de captação de recursos, parceiros e voluntários.
Acompanhamento de denúncias de violações aos direitos humanos de pessoas com
deficiência perante os órgãos de controle.

•

Sistematização de reclamações, denúncias recebidas na Ouvidoria da FBASD e
DFDOWN e encaminhamento aos órgãos de controle. Representação da entidade em
eventos, processos administrativos e judiciais;

•

Elaboração de pareceres em geral sobre atuação da instituição, em especial, sobre
Terceiro Setor e Estatuto da Criança e da Adolescência e Adoção; Organização de
campanhas de sensibilização e eventos científicos e comemorativos; Integrante do Grupo
de Trabalho do Protocolo Nacional da Síndrome de Down (Ministério da Saúde)
www.dfdown.org.br e www.federacaodown.org.br

6. Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD
2010 – 2015
Vínculo: Voluntária.
Enquadramento funcional: Presidente.
Carga horária: 10H.
Regime: Parcial
Outras informações:
•

Desde 10/2010 – 2015 (Vice-Presidente/Presidência/Relações Públicas)

•

Advocacy e monitoramento das políticas públicas de inclusão de pessoas com
deficiência.

•

Articulação com interinstitucional Universidades, Organizações internacionais, Conselhos
Nacionais (CONANDA, CNJ, CNMP, CAS, CNAS), poder judiciário, legislativo, executivo,
Fundações de Amparo à Pesquisa, IPEA, FINEP, Fiocruz, para formação de parcerias e
atividades conjuntas.

•

Desenvolvimento de estratégias de comunicação, marketing social e responsabilidade
para formalizar parcerias e divulgação institucional da organização;

•

Gestão de 80 voluntários e colaboradores.

•

Assessoria parlamentar em temáticas sobre convivência familiar e comunitária de
crianças e adolescentes.

•

Coordenação de campanhas de captação de recursos, parceiros e voluntários.

•

Integrante do Grupo de Trabalho “Linha de Cuidado às Pessoas com Síndrome de Down

suas famílias” (Min. Saúde, Min. Assistência Social, Secretaria de Direitos Humanos.
7. Associação DFDOWN – DFDOWN

2007 - Atual
Vínculo: Voluntária.
Enquadramento funcional: Voluntária.
Carga horária: 20H.
Regime: Parcial.
Outras informações:
ACONCHEGO – CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA Desde 06/2007 – atualmente
Voluntária - Diretora Jurídica/Vice-Presidente/Presidência
•

Advocacy e monitoramento das políticas públicas de promoção do direito à convivência
familiar e comunitária para a infância e a juventude;

•

Realização de palestras em todo o território nacional sobre temáticas de direitos
humanos de criança e adolescente;

•

Representação da entidade em eventos, processos administrativos e judiciais;

•

Articulação com Universidades, Organizações internacionais, Conselhos Nacionais
(CONANDA, CNJ, CNMP, CAS, CNAS), poder judiciário, legislativo, executivo,
Fundações de Amparo à Pesquisa, IPEA, FINEP, Fiocruz, para formação de parcerias e
atividades conjuntas; • Elaboração de pareceres em geral sobre atuação da instituição,
em especial, sobre Direitos Humanos da Criança e da Adolescente, Adoção e direito à
família;

•

Desenvolvimento de estratégias de comunicação, marketing social e responsabilidade
para formalizar parcerias e divulgação institucional da organização;

•
•

Gestão de 150 voluntários e colaboradores;
Assessoria parlamentar em temáticas sobre convivência familiar e comunitária de
crianças e adolescentes.

•

Coordenação e acompanhamento de projetos sociais com foco na infância e juventude e
no direito à convivência familiar e comunitária; • Coordenação de campanhas de
captação de recursos, parceiros e voluntários.

8. ACONCHEGO - GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA –
ACONCHEGO

2004 - 2007
Vínculo: Celetista.
Enquadramento funcional: Gerente de Projetos.
Carga horária: 44H.
Regime: Dedicação exclusiva
Outras informações:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI Secretaria de Desenvolvimento do Centro
Oeste – SCO Unidade de Gerenciamento dos Fundos de Investimento Data de Início:
04/2004 - 05/2007 Gerente de Projetos da Assessoria Jurídica (terceirizada) • Elaborou
pareceres, normativos legais e editais em matérias relacionadas à liberação e cancelamento
de incentivos de desenvolvimento regional da Região Norte e Nordeste (inventariança da
extinta SUDAM, SUDENE, FINAM e FINOR) • Elaborou pareceres jurídicos sobre processos
de convênios, licitações, termos de cooperação técnica, Conselho Deliberativo do Fundo.
9. Ministério da Integração Nacional – MI

ÁREAS DE ATUAÇÃO
___________________________________________________________________________
1. Vigilância em Saúde
2. Direito Público
3. Direitos Humanos

