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Grupo de referência – Brasil

CESeC 
(Centro de Estudos de Segurança  
e Cidadania)
Ligado à Universidade Candido Mendes, o CESeC 
realiza pesquisas aplicadas, consultorias, cursos e 
eventos nas áreas de segurança pública, justiça e 
cidadania. Criado em abril de 2000, reunindo uma 
equipe de especialistas com experiência de trabalho 
acadêmico, de atuação em movimentos sociais e de 
formulação e execução de políticas públicas, tem como 
principal compromisso contribuir para a modernização 
e a democratização do sistema de justiça criminal 
brasileiro, visando ao estabelecimento de uma cultura 
participativa de segurança pública no país. 

Rua da Assembléia, 10, sala 810 – Centro
CEP 20011-901 – Rio de Janeiro – RJ
Telefax: +55-21-2531-2033
E-mail: cesec@candidomendes.edu.br
Site: www.cesec.ucam.edu.br

Cfemea 
(Centro Feminista de Estudos  
e Assessoria)
Organização da sociedade civil fundada em Brasília 
em 1989, de caráter público e sem fins lucrativos. 
Luta, de forma autônoma e suprapartidária, pela ci-
dadania das mulheres, pela igualdade de gênero e por 
uma sociedade e um Estado justos e democráticos. 
Tem como compromissos: defesa e ampliação da 
democracia; busca da superação das desigualdades 
e discriminações de gênero e raça/etnia; e afirmação 
da diversidade, liberdade, solidariedade e autonomia 
como valores centrais da sociedade.

SCS, Quadra 2, Bloco C, Sala 602
Edifício Goiás CEP 70317-900 – Brasília – DF
Telefax: +55-61-3224-1791
E-mail: cfemea@cfemea.org.br
Site: www.cfemea.org.br

Criola
Instituição da sociedade civil sem fins lucrativos, fun-
dada em 2 de setembro de 1992. É conduzida por mu-
lheres negras de diferentes formações, voltada para o 
trabalho em diversas comunidades no Rio de Janeiro. 
A missão da instituição é instrumentalizar mulheres, 
adolescentes e meninas negras para o desenvolvimen-
to de ações para o combate ao racismo, ao sexismo e à 
homofobia e para a melhoria das condições de vida da 
população negra. Visa à inserção das mulheres negras 
como agentes de transformação, contribuindo para a 
elaboração de uma sociedade fundada em valores de 
justiça, eqüidade e solidariedade, na qual a presença e 
a contribuição da mulher negra sejam acolhidas como 
um bem da humanidade.

Av. Presidente Vargas, 482 – sobreloja 203
Centro – CEP 20071-000 – Rio de Janeiro – RJ
Telefax: +55-21-2518-6194
E-mail: criola@criola.org.br
Site: www.criola.org.br

Fase 
(Federação de Órgãos para Assistência  
Social e Educacional)
Organização da sociedade civil que atua em escala 
local, regional, nacional e internacional. Sua missão 
é: contribuir para a construção de uma alternativa 
de desenvolvimento fundada na democracia, na 
justiça social, no desenvolvimento sustentável e na 
ampliação da esfera pública; e apoiar, com visão e 
atuação próprias, a construção, o fortalecimento 
e a articulação de sujeitos coletivos do desenvol-
vimento, por meio de ações educativas e projetos 
demonstrativos.

Rua das Palmeiras, 90 – Botafogo
CEP 22270-070 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: +55-21-2536-7374
Fax: +55-21-2536-7379
E-mail: fase@fase.org.br
Site: www.fase.org.br

Ibase  
(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas)
Responsável pela coordenação da iniciativa Observa-
tório da Cidadania no Brasil, é uma entidade pública 
a serviço da cidadania e da democracia. Como enti-
dade autônoma, o Ibase se assume como ator social 
pautado por princípios e valores éticos de liberdade, 
igualdade, diversidade, solidariedade e participação 
cidadã. Visa contribuir estrategicamente para o 
desenvolvimento da democracia em sua plena 
radicalidade, tanto de direitos, instituições e práticas 
políticas como de estruturas, relações e processos 
econômicos, sociais e culturais democráticos. Par-
ticipa e apóia iniciativas que tenham como escopo 
a defesa e a promoção dos direitos humanos, da 
justiça e do bem-estar social. Engaja-se na viabi-
lização de propostas que visam à erradicação das 
condições geradoras de fome, miséria e pobreza, 
bem como no combate sistemático a quaisquer 
formas de desigualdade e exclusão social. Desde o 
ano 2000, o Ibase faz parte do Comitê Organizador 
do Fórum Social Mundial.

Av. Rio Branco, 124/ 8o andar – Centro
CEP 20040-916– Rio de Janeiro – RJ
Tel.: +55-21-2178-9400
Fax: +55-21-2178-9402
E-mail: ibase@ibase.br
Site: www.ibase.br

Inesc 
(Instituto de Estudos Socioeconômicos)
Sediado em Brasília, o instituto tem como missão 
o lobby para o movimento popular no Congresso 
Nacional, além de articulação, assessoria e edu-
cação política voltadas para as políticas públicas. 
Suas principais áreas temáticas são: crianças e 
adolescentes; questões agrária/agrícola e ambien-
tal/ecológica; direitos humanos, povos indígenas, 

relações de gênero, comunicação e orçamento 
público federal. O trabalho do Inesc abrange ainda 
as áreas de segurança alimentar, gestão pública, 
política internacional e política ambiental. Seu 
principal foco de atuação é a educação, pressão e 
mobilização da sociedade para o acompanhamento 
de temas de interesse no Congresso Nacional, já que 
a lei é um importante instrumento para a luta das 
organizações populares para alcançar seus direitos 
e reivindicações.

SCS – Quadra 8 – Bloco B-50, salas 431/441
Edifício Venâncio 2000
CEP 70333-970 – Brasília – DF
Tel.: +55-61-3212-0200
Fax: +55-61-3212-0216
E-mail: jairb@inesc.org.br
Site: www.inesc.org.br

Rede Dawn 
(Alternativas de Desenvolvimento com  
as mulheres para uma Nova Era)
Rede de mulheres dos países que integram o “Sul 
Econômico” criada em 1984. Desde então, a rede 
desenvolve pesquisas e análises feministas sobre 
o contexto global, comprometidas com a justiça 
econômica e de gênero e a democracia. A Rede 
Dawn trabalha em âmbito global e local e atua na 
África, Ásia, América Latina, no Caribe e Pacífico. 
Suas análises têm se concentrado nas seguintes 
áreas: economia política globalizada; saúde e di-
reitos reprodutivos e sexuais; e reforma política e 
transformação social. A Dawn articula-se também 
com outras redes globais e regionais que estejam 
operando nesses campos.

E-mail: sonia@dawn.org.br
Site: www.dawnnet.org


