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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 
Disciplina: Gênero e Políticas Sociais 
Código: ICH510118   Semestre 2019.1 
Carga Horária: 4 h aula semanais (60h) 
Horário: 5a feiras – 09:00 às 13:00 
Professoras (coordenadoras): Dras Miriam Pillar Grossi e Luciana Patrícia Zucco 
 

2. EMENTA: A disciplina assegurará elementos teóricos sobre os estudos feministas e de 
gênero e sua relação para o campo das políticas sociais públicas voltadas à equidade de 
gênero. Apresentará e discutirá as contribuições das Conferências Internacionais para a 
promoção de políticas sociais com recorte de gênero. Refletirá sobre a luta dos Movimentos 
Feministas no Brasil por direitos sociais voltados às mulheres, considerando os aspectos 
interseccionais de raça e etnia, bem como a transversalidade de gênero nas seguintes políticas 
sociais: 
 
a) Educação;  
b) Saúde; 
c) Raça e etnia; 
d) Mulheres; 
e) LGBTs; 
f) Combate à pobreza; 
 
 
3. OBJETIVO:  
● fornecer subsídios para compreensão de uma visão geral dos estudos feministas e de 

gênero na contemporaneidade e seu legado para a luta dos movimentos feministas por 
políticas sociais públicas voltadas à equidade de gênero;	

● identificar as contribuições das convenções internacionais para a promoção de 
políticas sociais de gênero.	

● discutir os avanços conceituais e políticos da transversalidade de gênero no campo das 
políticas sociais e sua relação interseccional com raça/etnia no combate às 
discriminações de gênero e raça	

 
4. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O curso será composto de módulos presenciais e da participação em eventos, colóquios, 
palestras e bancas de defesa de tese, com horários diversificados e previamente agendados. A 
aula está organizada em dois momentos: um de exposição do conteúdo ministrado 
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pelas professoras da disciplina e convidadas/os, podendo contar com participantes 
externos/as à disciplina, e outro de discussão dos textos. Será ministrado nas quintas 
feiras das 9:00 às 13:00.	
 
5. AVALIAÇÃO 
Para fins de presença será computada a presença efetiva na totalidade do curso, seguindo a 
legislação da UFSC. A avaliação será contínua ao longo de todo o semestre. Para isto serão 
considerados: 
 

a. pontualidade, assiduidade e participação ativa em sala de aula e nos eventos; 
b. entrega de duas sínteses (em duas paginas) dos textos lidos para as aulas/seminários; 
c. elaboração de uma resenha, seguindo os moldes da Revista Estudos Feministas (de até 

6 páginas), de um livro que trate da questão dos feminismos e/ou de gênero, 
publicado, de preferência, recentemente: últimos quatro anos para publicações no 
exterior e dois anos para publicação nacional ou a tradução no Brasil.  

 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 1 (14/03) - Apresentação do programa, da forma de avaliação, das professoras e 
doutorandas 
Professoras: Miriam (PPGICH) e Luciana (PPGICH/PPGSS) 
Vídeo: Temas Contemporâneos de Raça e Gênero - Políticas Públicas e Transversalidade de 
Gênero – Lia Zanotta Machado (https://www.youtube.com/watch?v=hMsbrmMrD08)  
 
 
Módulo I – Elementos conceituais sobre os estudos feministas  
 
Aula 2 (21/03) - Historia dos movimentos LGBTs e Teoria Queer  
 
Aula 3 (28/03) –– História do Feminismo no Brasil  
 
Aula 4 (04/04) – Conferencias Internacionais e Nacionais e Políticas Sociais voltadas à 
equidade de gênero 
 
Aula 5 (11/04) – Historia dos feminismos no Cone Sul durante e depois das ditaduras  
 
Aula 6 (25/04)1 – Conceitos fundamentais aos Estudos Feministas e de Gênero 
 
 
Módulo II – Transversalidade de gênero nas políticas sociais públicas  
 
																																																								
1 OBS: 18/04 – não terá aula devido à Páscoa/Quinta-feira Santa  
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Aula 7 (02/05)  - Aborto legal e direitos sexuais e reprodutivos  
 
Aula 8 (09/05) – Violências de gênero contra a mulher: Lei Maria da Penha  
 
Aula 9 (16/05) – Previdência social e gênero 
 
Aula 10 (23/05) – Políticas de combate à pobreza e gênero 
 
Aula 11  (30/05) – Interseccionalidade, Raça e etnia segundo uma abordagem feminista 
 
Aula 12 (06/06) – Sexualidade e Políticas LGBTTs 
 
Aula 13 (13/06) – Política Pública de Educação e Gênero 
  
Aula 14 (27/06) 2 -  Agricultura familiar: uma discussão de gênero 
 
Aula 15 (04/07) – Encerramento e avaliação da disciplina - Entrega final das resenha 

																																																								
2 OBS: 20/06 não terá aula devido a Corpus Christi. 
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7. ROTEIRO PARA A RESENHA, segundo Diretrizes da REF  
(https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/about/submissions#authorGuidelines) 
 
As resenhas deverão ter em torno de 2 mil palavras. Os livros resenhados devem ter relação 
com a questão dos feminismos e/ou do gênero e devem ser, de preferência, recentes: últimos 
quatro anos para publicações no exterior e dois anos para publicação nacional ou a tradução 
no Brasil. 
 
As resenhas podem conter: 

● título (diferente do título do livro resenhado);	
● síntese do assunto tratado;	
● informações sobre o/a autor/a ou os autores do livro;	
● inserção e posição do trabalho nas discussões contemporâneas sobre o tema;	
● perspectivas críticas sobre o trabalho (pontos positivos e negativos, aspectos que 

poderiam ser mais explorados, aspectos inovadores e importantes do trabalho).	
 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO:   (a combinar) 
 
 
 
 


