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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAAF 5 

 6 

No dia 30/08/2022 (trinta de agosto de 2022), às 09:00 (nove horas) da manhã reuniu-se o 7 

conselho do CAAF|Unifesp por meio da plataforma google meets. Estavam presentes: 8 

Magnus R. dias da Silva, Edson Teles, Diana Mendes, Aline Rocco, Raine Patrícia Severino 9 

Assumpção, Valeria Aparecida de Oliviera Silva, Carla Osmo, Javier Amadeo. A reunião foi 10 

iniciada com a apresentação dos informes: 1. PERUS. No dia 30/08/2022 (trinta de agosto de 11 

dois mil e vinte dois) será realizada audiência sobre a possibilidade de a construtora que 12 

adquiriu o imóvel no qual está localizada a atual sede do CAAF/Unifesp (R. Joaquim Távora, 13 

168 - Vila Mariana, São Paulo) arcar com os custos da reforma do imóvel (localizado na R. dos 14 

Jacintos – Mirandópolis, São Paulo) que irá receber provisoriamente o centro e o laboratório 15 

forense. A reforma da sede definitiva do CAAF (localizada na R. Varpa – Vila Clementino, 16 

São Paulo) tem previsão de ser retomada a partir de 01/09/2022 (primeiro de setembro de dois 17 

mil e vinte dois), na ocasião da mudança para do CAAF/Unifesp para a sede definitiva o 18 

laboratório forense juntamente com os remanescentes humanos encontrados na Vala de Perus 19 

irá para outro imóvel ainda ser definido. 2. PROJETO NARRATIVAS DAS MÃES. O 20 

projeto envolvendo o Movimento Mães de Maio tem como objetivo analisar o processo de 21 

acolhimento das mães e questões que envolvem saúde e o luto. Será enviado ao CAAF material 22 

do projeto para ser disponibilizado no site do centro (www.caaf.unifesp.br). 3. PROJETO A 23 

RESISTÊNCIA DE MÃES E FAMILIARES DE VÍTIMAS CONTRA VIOLÊNCIA DE 24 

ESTADO. Está sendo desenvolvido o projeto “A resistência de mães e familiares de vítimas 25 

contra violência de estado”, cuja a ideia de produto final é a construção de um produto 26 

audiovisual. A fim de conseguir recursos financeiros o projeto foi submetido a um edital da 27 

Organização as Nações Unidas (ONU) pela Rede Conectas, na condição de agente 28 

implementadora e o CAAF, na condição de parceiro implementador. O projeto foi aprovado 29 

no processo de pré-avaliação do edital da ONU. Atualmente CAAF, Rede Conectas e 30 

Movimento Mães de Maio estão trabalhando na documentação, orçamento e descrição de 31 

atividades. 4. PROJETO VIDA TRANS VIVA. Foi encerrada a construção do instrumento 32 

para coleta de dados e será feita aplicação de questionário em campo. Com a renovação do 33 

convênio com o Instituto Galo da Manhã a bolsista que já estava no projeto retornou 34 

http://www.caaf.unifesp.br/


oficialmente às atividades. 5. PROJETO “PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA 35 

DITADURA”. Já foi entregue o primeiro relatório parcial do projeto. Há dificuldade de acesso 36 

aos arquivos necessários para a execução do projeto e ações estão sendo tomadas parta 37 

solucionar esse problema. Ao fim de outubro de 2022 será entregue o segundo relatório parcial 38 

do projeto. 6. OBSERVATÓRIOS. 6.1. Observatório da violência racial. As atividades do 39 

observatório tiveram início em maio/2022. As e os participantes do observatório estão realizado 40 

reuniões semanais, foi lançado o primeiro boletim resultante dos trabalhos do observatório 41 

(disponível em www.caaf.unifesp.br). Também estão sendo incluídas no projeto novas pessoas 42 

(militantes e pesquisadores) a fim de agregar demandas de fora da universidade. O projeto 43 

conta com uma bolsista de extensão e está sendo acompanhado por uma pesquisa de iniciação 44 

científica, um projeto de dissertação de mestrado e uma pesquisa sobre criminalização do funk. 45 

O observatório está organizando uma ação vinculada à semana da consciência negra, onde 46 

serão realizadas mesas sobre o genocídio negro e a solidão da mulher negra, além de uma 47 

exposição fotográfica. 6.2 - Observatório da Proteção dos Direitos Humanos. O observatório 48 

construiu um banco de dados (disponível em www.caaf.unifesp.br) com os projetos legislativos 49 

sobre direitos humanos, bem como um banco específico e análises das propostas de decretos 50 

legislativos contrários a políticas de enfraquecimento dos Direitos Humanos. Atualmente está 51 

em elaboração um artigo sobre este trabalho de análise para ser submetido a um periódico 52 

científico. Foram construídas parcerias com os observatórios OVIR e o da Violência Contra 53 

Mulheres para estudo da violência policial por meio da análise de ações coletivas e projetos 54 

legislativos no âmbito da ALESP. Foi conseguida emenda parlamentar da deputada estadual 55 

de São Paulo Isa Penna para financiar o projeto. A emenda está em processo de liberação. 7. 56 

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E LUTAS SOCIAIS. As atividades do 57 

curso retornarão no dia 10/09/2022 no módulo “lutas sociais e direitos humanos”. Serão feitas 58 

visitas a territórios de lutas sociais, Cracolândia, Sítio da Saracura, Barueri e Osasco. Entre as 59 

visitas serão intercaladas aulas presenciais a serem realizadas na atual sede do CAAF. Foi 60 

sugerido a organização de fluxos para envio dos trabalhos de conclusão de curso ao repositório 61 

da Unifesp. 8. LABIH. Foram feitos alguns testes com a máquina de sequenciamento genético 62 

adquirida e a empresa responsável pela venda da máquina será convocada para dar uma nova 63 

capacitação para operação do sequenciador. Foi feita a solicitação do cartão pesquisador para 64 

comprar insumos necessários ao uso do sequenciador. O Labih está trabalhando em dois casos 65 

piloto. Por fim, está em processo a contratação de uma perita e uma bioinformata para atuarem 66 

no Labih. Em seguida passou-se aos assuntos da pauta: 1. PROJETO SAÚDE DA MULHER 67 

NEGRA. O projeto parte de uma demanda do deputo federal Orlando Silva para o 68 
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acompanhamento de políticas de saúde sob o recorte de gênero e raça. Será feta uma pesquisa 69 

associada ao observatório e a criação de produtos acessíveis para a divulgação de saberes. O 70 

plano de trabalho do projeto, enviado em anexo ao e-mail de convocação da reunião, foi 71 

aprovado pelos/as conselheiros/as presentes. 2. BOLSAS CONVÊNIO COM O 72 

INSTITUTO GALO DA MANHÃ. O plano de trabalho do projeto, enviado em anexo ao e-73 

mail de convocação da reunião, foi aprovado pelos/as conselheiros/as presentes. As bolsistas 74 

que vinha atuando no primeiro termo aditivo do projeto retornaram para as atividades após a 75 

atual renovação. 3. MUDANÇA DE SEDE DO CAAF/UNIFESP. A maior parte do atual 76 

mobiliário do CAAF foi transferida da atual sede para o depósito da reitoria da Unifesp. Os 77 

equipamentos relativos ao projeto Perus ainda se encontra no centro e o laboratório está em 78 

funcionamento. 79 

Às 10:34 (dez horas e trinta e quatro minutos) o coordenador do CAAF Edson Teles encerrou 80 

a reunião. 81 

 82 

São Paulo, 30/08/2022 83 

 84 

 85 

São Paulo, 30 de agosto de 2022 86 


