Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Verena Martins de Carvalho
Cargo efetivo:
Cargo comissionado: Secretária Executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduada em Psicologia - Universidade Paulista, Brasília/DF - 2005.
Habilitação Específica de 2º grau para o exercício de Magistério em Nível de 1º grau de 1º a 4º série - Escola Nossa Senhora de
Fátima, Brasília/DF - 1998.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (setembro de 2017 – a presente data)
Cargo: Coordenadora-Geral do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (setembro 2017- a
presente data)
Ministério dos Direitos Humanos - Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Cargo: Coordenadora-Geral de Convivência Familiar e Comunitária (maio de 2016 a setembro 2017)
Cargo: Coordenadora Geral do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Substituta (maio/2017setembro/2017)
Cargo: Diretora de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Substituta
(julho de 2016 a dezembro de 2016)
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos - Secretaria Especial de
Direitos Humanos (Abril a maio de 2016)
Cargo: Consultora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - Flacso Brasil
Setor: Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
Objeto da Consultoria: Participação na Organização da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
▪ Participação de reuniões da Comissão Organizadora da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - X CNDCA e da Comissão Organizadora das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos;
▪ Acompanhamento e atualização dos cronogramas de ações/atividades referentes a XCNDCA;
▪ Desenvolvimento de metodologia de capacitação para utilização da Plataforma Participa.br da Secretaria Geral da
Presidência da República.
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (Dezembro de 2014 a dezembro de 2015)
Cargo: Consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Setor: Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
Objeto da Consultoria: Elaborar diagnóstico inicial sobre os direitos e principais violações na área da criança e do
adolescente, visando fortalecer o Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes,
Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, por meio de levantamento das políticas,
planos e programas presentes nas coordenações nacionais da Política de Fortalecimento de Conselhos, do

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e da Convivência Familiar e Comunitária.
▪ Participação de reuniões de discussão de estratégias para a elaboração e aprimoramento de políticas, planos e
programas nas coordenações de nacionais da Política de Fortalecimento de Conselhos, do Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Convivência Familiar e Comunitária e Observatório Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, pertinentes a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente (SNPDCA);
▪ Produção de relatórios contendo propostas para elaboração e/ou aprimoramento políticas, planos e programas nas
coordenações de nacionais da Política de Fortalecimento de Conselhos, do enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes e da Convivência Familiar e Comunitária
▪ Análise de relatórios governamentais, não governamentais relacionados a temática de direitos humanos com foco
na atenção integral de crianças e adolescentes;
▪ Levantamento de políticas, planos e programas nas coordenações nacionais da Política de Fortalecimento de
Conselhos, do Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e da Convivência Familiar e
Comunitária;
▪ Participação de discussões em reuniões sobre políticas, planos e programas da SNPDCA.
▪ Acompanhamento da implantação dos Comitês locais do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres;
▪ Levantamento de dados junto a órgãos públicos e entes federados, sistematização, análise e monitoramento das
informações recebidas.
▪ Elaboração de relatórios técnicos e de atos administrativos, de acordo com as normas vigentes, relacionados a
gestão e execução de políticas públicas.
▪ Elaboração de materiais informativos sobre o Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres voltados para aos
gestores estaduais e municipais.
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (Outubro de 2013 a outubro de 2014)
Cargo: Consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Setor: Secretaria Executiva/Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
Objeto da Consultoria: Levantamento de informações, sistematização de dados, análise, monitoramento e elaboração
de indicadores acerca da execução das ações previstas no Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído
pela Portaria Interministerial nº 02, de 06 de dezembro de 2012.
▪ Análise de relatórios governamentais, não governamentais e internacionais relacionados a temática de direitos
humanos com foco na atenção integral de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas idosas;
▪ Planejamento e organização da Conferência Livre de Proteção e Defesa civil, etapa preparatória para a 2a
Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil;
▪ Acompanhamento e sistematização das reuniões do Comitê Gestor do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção
Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres;
▪ Proposição de estratégias para divulgação do Protocolo e implantação em estados e municípios brasileiros;
▪ Acompanhamento da implantação dos Comitês locais do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres;
▪ Participação de reuniões com as áreas temáticas da SDH/PR (criança e adolescentes, pessoas com deficiência,
pessoas idosas, indicadores) e sistematização de dados apresentados;
▪ Levantamento de dados junto a órgãos públicos e entes federados, sistematização, análise e monitoramento das
informações recebidas;
▪ Elaboração de indicadores sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e
pessoas idosas em situações de riscos e desastres;
▪ Experiência na articulação junto aos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e Conselhos de Direito
(CONANDA, CONADE, CNDI);
▪ Elaboração de relatórios técnicos e de atos administrativos, de acordo com as normas vigentes, relacionados a
gestão e execução de políticas públicas.
▪ Elaboração de materiais informativos sobre o Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres voltados para a
população e gestores estaduais e municipais.

▪
Ministério da Integração Nacional (fevereiro de 2007 a julho de 2013) - Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC.
Cargo: Técnica Especializada - Psicologia. Lotação: Departamento de Minimização de Desastres - DMD, e Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD.

▪ Responsável técnico pelo planejamento, implantação e coordenação das atividades de resposta a desastres no
âmbito das ações de assistência humanitária;

▪ Responsável técnico pelo planejamento e organização de Fóruns, Seminários e Oficinas de capacitação;
▪ Atuação no planejamento e acompanhamento do projeto de reestruturação do Cenad;
▪ Elaboração de relatórios técnicos e de atos administrativos, em especial os normativos e os ordinatórios, de acordo
com as normas vigentes, relacionados a gestão e execução de políticas públicas;

▪ Experiência em metodologia de análise qualitativa e quantitativa de dados e sistematização de informações;
▪ Experiência e habilidade relacionadas à comunicação, articulação, organização e desenvolvimento de trabalhos em
equipe;

▪ Domínio das ferramentas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
▪ Representante titular do Ministério da Integração Nacional no Comitê Gestor do Protocolo Nacional Conjunto para
a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos
e Desastres;

▪ Membro do Quadro de Instrutores da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para os cursos ofertados por esta
Secretaria, na área de gestão de riscos e desastres voltados para a comunidade;

▪ Membro do Grupo de Apoio a Desastres - GADE;
▪ Membro do Comitê Executivo da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária.
▪ Atuações em cenários de desastre - Participação no gerenciamento de desastres de grande magnitude no Brasil,
com destaque para:
2012:

- Enchente na região Norte. Acompanhamento das ações de assistência humanitária nos desastres do
Estado do Acre e do Amazonas.

2011:

- Enchente na região Serrana do Estado do Rio de Janeiro (janeiro). Avaliação das condições da assistência
humanitária prestada com foco na atenção a crianças e adolescentes.

2010:

- Enchente no estado de Alagoas, (de junho a setembro). Avaliação e atendimento de saúde mental a
comunidade afetada em diversas cidades do Estado e orientação as equipes de trabalho de alguns
municípios;
- Enchente no estado de Pernambuco (setembro). Avaliação das condições que as famílias afetadas pela
enchente que ocorreu em junho de 2010 encontravam-se nos abrigos temporários em edificações
públicas e acampamentos montados pela defesa civil estadual.

2008:

- Terremotos no estado de Ceará, (de janeiro a junho). Avaliação e atendimento de saúde mental a
comunidade afetada.

2007:

- Terremotos no estado de Minas Gerais, (de dezembro a janeiro de 2008). Avaliação da saúde mental da
comunidade, em especial atenção aos adultos e crianças e no gerenciamento de abrigos e assistência
humanitária a comunidade urbana.na cidade de Sobral

